
 

Campanha Salarial 

Assembleia aprova pauta e Sintipel 

continuará com mobilização nas empresas 
 

Em assembleia no final da tarde da última sexta-feira, 21 de agosto, coordenada pelo presidente do 

Sintipel, Emerson Cavalheiro, foi aprovada por unanimidade a pauta de reivindicações da nossa 

campanha salarial 2020. A assembleia foi realizada na Sede Campestre do Sintipel, com os 

participantes usando máscara, mantendo o distanciamento, conforme recomendações das 

organizações sanitárias, em função do coronavírus, e debatendo item por item os pontos da pauta que 

deverá ser entregue ao setor patronal nos próximos dias.  

Como forma de ampliar a mobilização dos trabalhadores e receber sugestões da categoria, o Sintipel 

realizará assembleia itinerante nos próximos dias para continuar debatendo a pauta de reivindicações 

na porta das empresas e mostrar a importância do envolvimento de todos para que a campanha 

salarial atinja a expectativa de toda categoria. “Vamos continuar ouvindo a categoria, uma vez que a 

nossa data-base, que é primeiro de outubro, é o período mais importante dos trabalhadores das 

indústrias do papel, celulose, papelão e cortiça”, diz Emerson Cavalheiro. 

Na assembleia, os principais pontos da pauta aprovados foram:  

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

- Piso salarial de R$ 1986,00;  

- 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 destaca que este é o momento de mobilização e união da categoria. “É 

importante que todos os trabalhadores participem deste processo de fechamento da nossa pauta de 

reivindicações e fiquem atentos aos chamados do sindicato ao longo desta campanha salarial”, 

ressalta.  
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