
ATA DA REUNIÃO TRATATIVAS DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS 2022/2023 

 

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (23/05/2022), 

na sede do Sindicato da Indústria Florestal de Curitibanos - SIFC localizado na 

Avenida Salomão Carneiro de Almeida 388, sala 56, as quatorze horas e trinta 

minutos (14h30), reuniu-se o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da 

Construção e do Mobiliário de Curitibanos representado pelo seu presidente 

Adão Antônio Antunes e o Sindicato da Indústria Florestal de Curitibanos – SIFC, 

representado pelo seu presidente Luiz Fernando Brocardo. Retomaram as 

negociações iniciadas em abril, relatando a situação vivenciada no mundo, e 

em especial no Brasil. Sendo assim, decidem que o percentual de adequação do 

salário normativo será baseado no INPC (mês de referência abril) cujo reajuste foi 

de 12,47% (doze vírgula quarenta e sete por cento). Ficando estabelecido desta 

forma: a) Para os trabalhadores nas indústrias de serrarias, carpintarias, tanoarias, 

madeiras compensadas, aglomerados e chapas de fibra de madeira, o Piso 

Salarial passará a ser de R$1.472,05 (um mil quatrocentos e setenta e dois reais e 

cinco centavos); b) Para os trabalhadores nas indústrias de marcenarias e móveis 

com predominância em madeira, o Piso Salarial passará a ser de R$1.502,05 (um 

mil quinhentos e dois reais e cinco centavos). Para as demais faixas fica 

estabelecido: a) Para salários até R$ 6.000,00 (seis mil reais) o reajuste será de 

12,47%; b) Para salários acima de R$ 6.001,00 (seis mil e um reais) o reajuste será 

de 10% (dez por cento). Em relação as cláusulas, houve uma complementação 

no segundo parágrafo da Cláusula Oitava (Prêmio Decenal), ficando 

estabelecido desta forma: “Em caso de previsão legal futura de benefício 

idêntico ao ora estipulado, a obrigação do pagamento desde, deixa de existir, 

como por exemplo o programa de participações nos lucros e resultados (PRL)”. 

As demais cláusulas permanecem inalteradas.  

 

 

Curitibanos, 23 de maio de 2022. 

 

 

__________________________                       _____________________________ 

Luiz Fernando Brocardo                                          Adão Antônio Antunes            

   Presidente SIFC                                                           Presidente Siticom 


