
                                             Piracicaba, 26 de outubro de 2018 

Campanha Salarial – Papel e celulose 

Sintipel conquista 4% de reajuste salarial 

e amplia benefícios para todos os trabalhadores 
 
Na última rodada de negociação da nossa campanha salarial, nesta quinta-feira, 25 de 

outubro, em São Paulo, no Sepaco, o Sintipel fechou acordo com o setor patronal 

assegurando 4% de reajuste salarial a partir de 1º de outubro a todos os trabalhadores das 

indústrias de papel e celulose, enquanto que os demais sindicatos da nossa Federação 

estabeleceram  que este acordo vale apenas para os contribuintes às entidades.  

Foram mais de quatro horas de intensas negociações, com o setor patronal impondo 

inúmeras dificuldades, mas não recuamos e insistimos para a necessidade de garantir um 

reajuste que garantisse a valorização de cada trabalhador do nosso setor, o que finalmente 

acabou sendo atendido.  

Com isso, o acordo celebrado estabelece a vigência de 24 meses para as cláusulas sociais 

e os seguintes reajustes e valores a todos os companheiros trabalhadores.  

 

- Reajuste Salarial de 4% 

- Piso Salarial de R$ 1.753,40 

- Abono Salarial de R$ 1.930,00 em uma única vez 

- Cesta de R$ 260,00 

- Auxílio filho excepcional de R$ 1.477,00 

- Auxílio creche de R$ 585,80 

- Auxílio funeral de R$ 3.474,00 

- Horas extras para treinamento de R$ 50% 

- Vigência das clausulas sociais de 24 meses 

 

 EM TEMPO -- A diretoria do nosso Sindicato assegurou que o acordo firmado valha 

para todos os trabalhadores por entender que o sindicato é único e legítimo representante 

de cada um que integra a cadeia produtiva do setor de papel e celulose. Portanto, cabe a 

cada trabalhador ter a consciência de se filiar e contribuir para que tenhamos sempre um 

sindicato forte e atuante, uma vez que juntos somos muitos mais fortes para os embates 

que virão.  

 

Nenhum de nós é tão bom e forte quanto todos nós juntos!!! 

Companheiro (a), filie-se ao Sintipel! 

 

Francisco Pinto Filho                

Presidente Sintipel   
 


