
 

Sintipel começa a tirar pré-pauta de 

reivindicações da campanha salarial 2020 
 

Em reunião da nossa Federação, que contou com a participação do presidente do Sintipel, Emerson 

Cavalheiro, do vice-presidente, Francisco Pinto Filho, o Chico, e dos diretores Gustavo Fischer e Claudenir 

Rodrigues, nesta última quarta-feira, 22 de julho, começou a ser tirada uma pré-pauta de reivindicações 

para a campanha salarial deste ano dos trabalhadores das indústrias do papel e celulose, papelão e 

artefatos de papel. A reunião foi realizada no Sindicato de Jundiaí, com os participantes usando máscara, 

mantendo o distanciamento e fazendo o uso de álcool em gel, conforme as recomendações das 

organizações de saúde, em função da pandemia do coronavírus, e contou com a participação dos demais 

sindicatos do setor no Estado de São Paulo filiados à Federação.  

O presidente do Sintipel, Emerson Cavalheiro, destaca que essa pré-pauta ainda será discutida pelos 

trabalhadores em assembleia que o Sintipel estará marcando para os próximos dias. “Já vínhamos nos 

reunindo e debatendo estratégias para a nossa campanha salarial deste ano e nesta reunião acabamos 

tirando uma pré-pauta de reivindicações que agora será apresentada e debatida com toda categoria nos 

próximos dias”, conta.  

Conforme a pré-pauta, serão reivindicados na campanha salarial deste ano:  

- Reajuste salarial de 100% do INPC, mais aumento real de 3%; 

- Piso salarial de R$ 1986,82;  

- Abono Salarial de R$ 2.700,00;  

- Cesta de alimentos de R$ 475,00;  

- Hora extras de 150%;  

- Adicional de 60%;  

- Redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais nos setores do papelão e artefatos;  

- Manutenção dos postos de trabalho e estabilidade de emprego;  

- Combate ao assédio moral, sexual e a qualquer forma de discriminação racial, étnico e de 

gênero. 

 

O presidente do Sintipel diz que o momento é, sem dúvida, bastante delicado, e, portanto, mais do que 

nunca, será necessário uma ampla participação de todos para que a campanha salarial deste ano atinja os 

objetivos esperados. “Vamos convocar e mobilizar os trabalhadores para nos ajudar a construir uma 

campanha dentro desta nova realidade e que possa ser vitoriosa”, ressalta Emerson Cavalheiro.  
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