
                                       Piracicaba, 30 de outubro de 2020 

Campanha Salarial 
Mesmo na crise, acordos garantem 3,89% de 
reajuste, abono e manutenção das conquistas  

 
Acordos que mantêm poder de compra dos salários só foram fechados depois de muita 

pressão. Empresários queriam dar 0% de reajuste salarial e nada de abono salarial  
 
A quarta rodada de negociação das campanhas salariais dos trabalhadores do papel e celulose e do papelão 
ondulado, nesta última quinta-feira, 29 de outubro, em ambiente virtual, mais uma vez foi muito tensa, e 
depois de muita pressão por parte dos representantes dos trabalhadores, em que o Sintipel esteve 
representado pelo presidente Emerson Cavalheiro, é que se chegou a um acordo que garante a reposição da 
inflação dos últimos 12 meses, enfim, a manutenção do poder de compra dos salários, e a manutenção das 
cláusulas sociais pelos próximos 24 meses. É importante registrar que inicialmente, alegando impacto do setor 
com a crise provocada pela pandemia do coronavírus, o empresariado propôs 0% de reajuste salarial e nada 
de abono salarial.  
 
No entanto, a pressão exercida na mesa de negociação, nas quatro rodadas, que inclusive foi acompanhada 
pelo vice-presidente do Sintipel, Francisco Pinto Filho, o Chico, e pelo diretor financeiro, Aguinaldo Pereira, 
forçou o empresário a rever a posição e chegamos a um acordo que é uma grande conquista diante do 
momento que o país e o mundo vivem, em função da pandemia do coronavírus. Foi assegurada a reposição 
integral da inflação, ganho em cláusulas sociais, além do abono salarial. 
 
PAPEL E CELULOSE -- Reajuste: 3,89% parcelados em 2 vezes: 2,89% em outubro de 2020  e 1% em fevereiro 
de 2021 (sobre o salário de 30/09/2020);  
- Abono de R$ 2.080,00, em única parcela;  
- Piso salarial de R$ 1.858,40 – reajuste de 2,89% em 1/10/2020, mais 1% em 01/01/2021 totalizando R$ 
1.878,48; 
- Cesta de alimentos de R$ 290,00;  
- Auxílio creche de R$ 624,00;  
- Auxílio funeral de R$ 3714,00;  
- Auxílio filho excepcional R$ 1580,00; 
- Hora extra e adicional noturno: mantido os mesmos valores do acordo atual. 
 
PAPELÃO ONDULADO -- Reajuste de 3,89% em outubro de 2020;  
- Abono de R$ 2.078,00; 
- Piso salarial de R$ 1.779,80;  
- Cesta de alimentos de R$ 260,00; 
- Auxílio creche de R$ 624,00;  
- Auxílio filho excepcional R$ 1.243,00;  
    
ARTEFATOS DE PAPEL -- Empresários ainda não fizeram nenhuma proposta oficial e aguardamos uma nova 
rodada de negociação. 
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