
 

 

 

   Você sabia que na Convenção do setor de 

Papelão Ondulado tem inúmeras garantias bem 

acima da lei para todos os trabalhadores? 

 
 Veja alguns deles:  

- Reajuste salarial de 3,89%, em outubro de 2020, para todos os trabalhadores. 

- Abono de R$ 2.000,00  para todos os trabalhadores. 

- Participação nos Lucros da Empresa (PLR), que garante ganho extra a cada trabalhador, 

superior a um piso salarial da categoria.  

- ASSISTÊNCIA MÉDICA para todos, ativos e seus dependentes. (Você tem ideia de quanto 

ficaria um plano de saúde familiar?) 

- CESTA DE ALIMENTOS - de R$ 260,00 no Estado, enquanto que na Klabin é de R$ 290,00.  

- ADICIONAL NOTURNO - que é uma característica da nossa categoria por trabalhar no 

sistema de revezamento, o valor do adicional é de 40%, enquanto que na Lei é de 20%. 

- HORAS EXTRAS – com pagamento de 80%, enquanto que na Lei é de 50%. 

- PAGAMENTO DENTRO DO MÊS – Os salários são pagos sempre no último dia útil do mês, 

enquanto que a Lei manda pagar no 5º dia útil do mês subsequente.  

- SALÁRIO SUBSTITUTO. 

- COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO PARA AFASTADOS. 

- KIT ESCOLAR 

- COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA OU ACIDENTE.  

- AUXÍLIO POR FILHO EXCEPCIONAL 

- GARANTIA PRE-APOSENTADORIA DE 24 meses 

- AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS 

- Entre muitos outros benefícios, tudo conquistas do Sintipel ao longo de anos de 

muita luta e negociações,  que garantem a nossa dignidade no trabalho. Isso na 

convenção, fora as negociações por empresas.  

Você acredita que se não houvesse esse Acordo (que rege a relação com a empresa), 

negociado pela representação sindical as empresas pagariam todos esses benefícios? 

Não se iluda, não pagaria!  

Portanto,  você que não é sócio, se associe e se beneficie ainda mais de outros 

serviços e benefícios oferecidos pelo Sintipel. Sindicato forte é a certeza de uma 

entidade cada vez mais preparada para defender os seus interesses. Vem com a 

gente! O Sintipel é de todos nós. 


