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Campanha Salarial
Trabalhadores da Klabin realizam

paralisaça�o contra proposta indecente
Trabalhadores do turno da manha�  da unidade Piracicaba da Klabin realizaram
paralisaça�o de adverte ncia, nesta manha�  de segunda-feira, 25 de outubro, contra
a proposta indecente apresentada pelos empresa$ rios do setor na terceira rodada
de negociaça�o da nossa campanha salarial, na u$ ltima quinta-feira, 21 de outubro,
que sequer repo� e a inflaça�o e ainda em tre s vezes. 
A  paralisaça�o,  coordenada  pelo  nosso  Sindicato  teve  massiva  participaça�o  da
categoria e atrasou em mais de uma hora e meia a entrada dos trabalhadores na
empresa.  O  manifesto,  que  contou  com  o  apoio  de  diversos  sindicatos  de
trabalhadores no Estado de Sa�o Paulo, e$  uma resposta a+  u$ ltima contraproposta de
acordo apresentada pelo sindicato do setor patronal, que sequer repo� e a inflaça�o
dos u$ ltimos 12 meses, que, de acordo com o INPC, e$  de 10,78%. Os empresa$ rios
propuseram apenas 9% de reajuste, e ainda dividindo o pagamento em tre s vezes.
Diante desta total falta de sensibilidade, o u$ nico caminho que os trabalhadores
te m  e$  de  fortalecer  ainda  mais  a  mobilizaça�o  e  pressionar  para  que  seja
apresentada uma proposta digna, que valorize a dedicaça�o e empenho de cada
um de no$ s, que mesmo em plena pandemia do coronaví$rus, que inclusive matou
companheiros  de  trabalho,  manteve  a  produtividade  em  alta,  garantindo
excelente desempenho dos setores de papel, papela�o e artefatos de papel. 
Uma nova rodada de negociaça�o esta$  marcada para esta pro$ xima quinta-feira, dia
28 de outubro, entre com os setores do papel e celulose, e de papela�o ondulado. A
expectativa  e$  de  que  o  empresariado  melhore  a  contraproposta  e  atenda  as
nossas reivindicaço� es. Se a proposta na�o for melhorada, as paralisaço� es va�o se
intensificar e uma greve na�o esta$  descartada. 

         “JUNTOS, SOMOS FORTES!!!”

A Diretoria 


