
                                             

Piracicaba, 6 de outubro de 2017 

Campanha Salarial 2017 

Na 2º rodada, empresários propõem excluir 

cláusulas e não aceitam nem discutir as novas 
 

Na 2ª rodada de negociação com os setores de Papel e Celulose e Papelão Ondulado, o  Sindicato da Indústria do 

Papelão Ondulado do Estado de São Paulo (SINPESP) propôs renovar 68 cláusulas da Convenção atual.  Porém, 

13 cláusulas que constam da nossa convenção eles propuseram não renovar, sendo algumas econômicas e outras que 

tiram o poder do Sindicato de fiscalizar a relação de trabalho.  

Também não aceitaram nem discutir novas cláusulas que propusemos, a partir de discussões que fizemos em nossas 

assembleias, visando evitar que sejamos afetados pela Reforma trabalhista, que entra em vigor em 10 de novembro 

deste ano. O argumento do empresariado de que a reforma não entrou em vigor não cola, uma vez que se nada for 

feito, ficaremos por 11 meses sem nenhuma proteção, até a negociação da próxima convenção, em outubro de 2018. 

Além do que, o SINPESP está querendo tirar direitos nossos já com base na reforma trabalhista, apesar do 

representante deles na mesa de negociação declarar que quer concluir a negociação da nossa convenção no dia 26 de 

outubro, portanto, 16 dias antes da entrada em vigor da nova legislação, e 52 dias anteriores à nossa data-base.  

 

NOSSA POSIÇÃO – O presidente da nossa Federação, o companheiro Betinho, e os sindicatos filiados já 

declararam que não aceitam a retirada de direitos.  

Com relação às cláusulas econômicas, o Sindicato da Indústria do Papel e Celulose informou que fará  na próxima 

rodada dia 19 de outubro. 

 

Cláusulas econômicas que serão discutidas no dia 19: 

3ª – PISO SALARIAL    

4ª – REAJUSTE     

15ª – CESTA DE ALIMENTOS  

16ª – TICKET ALIMENTAÇÃO   

22ª REEMBOLSO CRECHE   

23ª – ABONO INDENIZATÓRIO    

24ª – AUXÍLIO POR FILHO EXCEPCIONAL  

 

Cláusulas que estão propondo excluir de vez: 

7ª – DIA DO PAPGAMENTO  estão propondo exclusão 

31ª – LIQUIDAÇÃO DOS DIREITOS TRABALHISTAS – estão propondo exclusão 

34ª – MÃO DE OBRA DE TERCEIROS – estão propondo exclusão  
  

 

CLÁUSULAS NOVAS - de cara, rejeitaram todas. Segundo o SIP, as empresas não querem e não pretendem 

ampliar nem melhorar, porque alegam que já têm uma boa convenção. 

OBS: essas convenções você pode ser vista no site do SINTIPEL. 

 

Companheiro (a), junte-se a nós: Unidos somos muito mais fortes. 

Francisco Pinto Filho 

Presidente Sintipel 
 


