
 

Assembleias itinerantes deram continuidade à  

aprovação da nossa pauta da campanha salarial 
 

Diretores do Sintipel estiveram nesta quinta-feira, 27 de agosto, na porta da OJi Papéis e da Klabin, 

promovendo assembleias itinerantes para apresentar e aprovar a nossa pauta de reivindicações para a 

campanha salarial deste ano, que será entregue ao setor patronal nos próximos dias. A realização de 

assembleias itinerantes para ampliar a discussão dos pontos que farão parte da pauta foi aprovada na 

assembleia do último dia 21 de agosto, que a diretoria do Sintipel promoveu, na Sede Campestre da 

entidade, abrindo o processo de discussão e aprovação.  

O objetivo destas assembleias itinerantes, que possibilita um contato ainda maior com os trabalhadores, 

conforme o presidente Emerson Cavalheiro, visa unicamente ampliar a mobilização da categoria e, ao 

mesmo tempo, receber sugestões da categoria para que Piracicaba possa encaminhar a sua pauta da 

campanha salarial deste ano à nossa Federação, que é a responsável por sistematizar todas as propostas 

e fazer a entrega aos setores patronais. “Para o sucesso da campanha salarial, sem dúvida alguma, é 

fundamental o envolvimento da maioria dos trabalhadores e por isso a assembleia itinerante possibilita 

que o sindicato vá até a categoria, na porta das principais empresas do setor”, ressalta.  

Nesse trabalho na porta das empresas, com todos utilizando máscaras, mantendo o distanciamento 

recomendado e fazendo o uso de álcool em gel, os diretores aproveitaram para entregar boletim 

informativo à categoria, relatando o início do processo e os principais pontos já aprovados para 

integrarem a pauta de reivindicações, como 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%, assim como pedido de redução da jornada de trabalho para 40 horas 

semanais nos setores do papelão e artefatos, manutenção dos postos de trabalho e estabilidade de 

emprego, e combate ao assédio moral, sexual e a qualquer forma de discriminação racial, étnico e de 

gênero.  
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