
                                                                                     Piracicaba, 18 de novembro de 2021

Tem que ser cumprida
Sindicato conquista nova convenção coletiva 

do setor de artefatos de papel e papelão
Atença�o, trabalhadores das empresas Reipel, Setha, Needs Paper e Reiart de Charqueada, RST,
Vinco, Boxen, Papel Bem Casado, Ma�e Rainha, LMM Pagia( rio, entre outras!!! A convença�o coletiva
de  trabalho  do  setor  de  artefatos  de  papel  e  papela�o  acaba  de  ser  fechada  pelo  Sindicato,
garantindo reajuste salarial de 11% a partir de primeiro de outubro, me-s da nossa data-base a
todos os trabalhadores do setor. 
O Sindicato esta(  cobrando o cumprimento de todos os seus direitos. Veja quais sa�o: 
- Reajuste salarial: 11%
- Piso salarial: R$ 1.665,40, o equivalente a R$ 7,57 por hora trabalhada. 
-  PLR:  Participaça�o  nos  Lucros  e  Resultados,  formando  comisso� es  com  a  participaça�o  do
sindicato 
- Cesta de alimentos: de 36,9 kg ou carta�o vale-compra de no mí(nimo R$ 300,00, com exceça�o
da Reipel que ja(  e(  de R$ 360,00
- Assistência médica  :   para os trabalhadores e seus dependentes
- Alimentação: vale-refeição de R$ 35,00 por dia trabalhado, nas empresas que na�o fornecem
alimentaça� o.
- Hora extra: de 80% em dias normais e de 100% em feriados, domingos e dias compensados.
-  Auxílio-creche: reembolso de despesas para as ma�es  e para o pai  viu( vo que tenha efetiva
guarda dos filhos.
- Auxílio funeral - Reembolso a contra recibo com declaraça�o de o( bito de 3 sala( rios nominais.

Portanto, trabalhador, verifique se a sua empresa esta(  pagando esses e muitos outros direitos
conquistados pelo Sindicato, que constam na nossa convença�o coletiva de trabalho. 
Se tem du( vidas, procure o sindicato! Estamos disponí(veis em todas as mí(dias sociais para atende- -
lo. Voce-  tera(  sigilo total. Faça valer seus direitos. Fique so( cio e fortaleça ainda mais o Sindicato.
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