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Campanha Salarial 
Contraproposta indecorosa dos patrões 

é recusada na segunda rodada de negociação 
Na segunda rodada de negociação da nossa campanha salarial deste ano, nesta última quinta-
feira, 14 de outubro, com os setores de papel e celulose, e de papelão ondulado, os patrões
tiveram a indecência de apresentar uma contraproposta indecorosa para fechamento de um
acordo. 
Porém, de pronto, a contraproposta foi recusada na mesa de negociação pela nossa Federação
e  os  Sindicatos  filiados,  entre  eles,  o  Sintipel,  que  participou  ativamente  da  rodada  de
negociação  online  com  os  dois  setores,  sendo  representado  pelo  presidente  Emerson
Cavalheiro, o vice-presidente Francisco Pinto Filho (o Chico) e o diretor Aguinaldo da Silva
Pereira. 
A contraproposta que sequer repõe a inflação do período, que é de 10,78% (INPC dos últimos
12  meses),  demonstra  que  os  patrões  não  estão  acreditando  no  poder  de  reação  dos
trabalhadores. Mas estão redondamente enganados, porque podem pagar pra ver. 
Com desculpa da pandemia e a da economia do país em crise, fizeram uma contraproposta
que não respeita o empenho e dedicação dos trabalhadores,  que mantiveram as fábricas a
todo vapor, mesmo na pandemia, dando muito suor e até sangue, garantindo que as empresas
continuem faturando muito e não parasse sequer um único dia.
Além de não apresentarem nenhum ganho real aos trabalhadores,  sequer querem repor a
inflação. Uma vergonha!!!

Contraproposta indecorosa

Tiveram  a  cara  de  pau  de  propor  7% de  reajuste,  dividido  em  duas  parcelas  de  4% em
01/10/2021, e 2,89% em 01/01/2022, enquanto que para o abono salarial querem manter o
mesmo do ano passado, em pagar em 3 parcelas. Também querem corrigir a cesta em apenas
7% e, pior, divida em duas vezes. 

Trabalhador,  diante  desta  contraproposta  indecente,  mais  do  que  nunca,  temos  que  nos
mobilizarmos  e  ficarmos  atentos  aos  chamados  do  Sindicato,  caso  não  tenha  avanço  na
próxima rodada de negociação, marcada para a próxima quinta-feira, dia 21 de outubro.

A Diretoria 


