Piracicaba, 1 de novembro de 2018

Campanha Salarial – Papelão ondulado
Sintipel conquista 4% de reajuste salarial,
mantém plano de saúde e amplia benefícios
Finalmente, foi fechado acordo para celebração da convenção coletiva da nossa campanha
salarial, garantindo 4% de reajuste salarial a partir de 1º de outubro a todos os trabalhadores
das indústrias de papelão ondulado, conforme foi defendido pelo nosso sindicato, na mesa de
negociação, inclusive com a manutenção do plano de saúde para todos e ampliação de
benefícios.
É importante destacar que o setor patronal impôs inúmeras dificuldades, mas não recuamos e
insistimos para a necessidade de garantir um reajuste que valorize 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.
EMPRESAS COM MAIS DE 300 FUNCIONÁRIOS
- Reajuste Salarial de 4%
- Piso Salarial de R$ 1.661,00
- Abono Salarial de R$ 1.930,00 em parcela única na Klabin, a ser paga no dia 30 de
novembro. Nas demais empresas, o pagamento será em 2 parcelas.
- Cesta de R$ 240,00 – Na Klabin será de R$ 270,00
- Tíquete-refeição de R$ 23,00, nas empresas que não fornecem alimentação
- Auxílio filho excepcional de R$ 1.162,00
- Auxílio creche de R$ 592,00
- Horas extras para treinamento de R$ 50%
- Vigência das cláusulas sociais de 24 meses
EMPRESAS COM MENOS DE 300 FUNCIONÁRIOS
- Abono salarial de R$ 1.856,00 em 3 parcelas (31/01/2019; 31/03 e 31/05 de 2019)
- PLR – multa de 70% do piso salarial no caso de não ser constituída comissão.
EM TEMPO – Pressionados, os patrões retiraram a proposta de excluir do plano de
saúde os dependentes, o que viabilizou o fechamento do acordo.
Nenhum de nós é tão bom e forte quanto todos nós juntos!!!
Companheiro (a), filie-se ao Sintipel!
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