
                                                               
Piracicaba, 18 de outubro de 2019 

CAMPANHA SALARIAL 2019 

Empresários propõe ZERO de abono e índice que 

não repõe a inflação para salários e benefícios 
 

Na terceira rodada de negociação da nossa campanha salarial com os empresários dos 

setores de papel e celulose, realizada na manhã desta última quinta-feira, 17 de outubro, e 

com os dos setores do papel ondulado, no período da tarde, ambas em São Paulo, 

infelizmente a contraproposta apresentada ficou muito abaixo de qualquer expectativa. 

Na rodada, que chegou a ser bastante tensa, que teve bate boca e até expulsão de 

sindicalista da plenária de negociação, os negociadores das empresas propuseram ZERO 

de abono salarial, e 2,5% de reajuste salarial, índice que sequer repõem a inflação dos 

últimos 12 meses, que é de 2,92%. 

A nossa Federação e os sindicatos filiados que participaram da rodada, inclusive o nosso 

Sintipel, representado pelo presidente eleito Emerson Cavalheiro, e pelos diretores 

Claudenir Rodrigues e Osvaldo de Jesus Bolani, recusaram de pronto a contraproposta 

patronal e deixaram uma contraproposta. Confira o que os empresários propuseram:  

                  Papel e Celulose                                                       Papelão Ondulado 

   - Piso Salarial de R$ 1.797,40                                            - Piso Salarial de R$ 1.702,80 

   - Reajuste Salarial de 02.5%                                               - Reajuste Salarial de 02,5% 

   - Abono Salarial R$ 00,00 (ZERO)                                    - Abono Salarial R$ 00,00 (ZERO) 

  - Cesta Básica de R$ 266.50                                                - Cesta Básica R$ 246,00 

  - Filho Excepcional de R$ 1.513,00                                    - Filho Excepcional R$ 1.162,00 

   - Auxílio Creche de R$ 600,00                                           - Auxílio Creche R$ 606,80 

Uma nova rodada, que será a quarta, está marcada para o próximo dia 24 (quinta-feira), 

nos períodos da manhã e tarde, respectivamente, com os setores de papel e celulose e de 

papelão ondulado.  A proposta indecente, fora da nossa realidade, apresentada só mostra 

a necessidade de ampliarmos a mobilização.  

Trabalhador, fique atento aos chamados do Sintipel. 

A DIRETORIA  


