
                                                               
Piracicaba, 28 de outubro de 2019 

Campanha Salarial 2019 

Fechada as convenções de papel 

 e celulose e de papelão ondulado 
  
Na quarta rodada de negociações com o setor empresarial, realizada na última quinta-feira, 24 de 

outubro, após amplo debate e muita pressão por parte dos representantes dos trabalhadores, foi fechado 

um acordo para a celebração das convenções coletivas de trabalho dos setores de papel e celulose, e de 

papelão ondulado. O acordo celebrado é válido a partir de primeiro de outubro, conforme estabelece a 

nossa convenção coletiva de trabalho.  

 

Papel e celulose: 

- Reajuste Salarial - 2,92 (100% INPC); 

- Piso Categoria - R$ 1.806,20 mês ou R$ 8,21 por hora; 

- Abono Indenizatório - R$ 2.000,00; 

-  Cesta Alimentos - R$ 270,00; 

- Auxílio Filho Excepcional - R$ 1.520,00; 

- Auxílio Creche - R$ 600,00; 

- Auxílio Funeral - R$ 3.575,00. 

Papelão Ondulado 

- Reajuste Salarial – 2,92% (100% do INPC); 

- Piso categoria – R$ 1.711,60 mês ou R$ 7,78 por hora;  

- Abono Indenizatório: mais de 300 funcionários R$ 2.000,00, e até 300 funcionários -R$ 1.910,00 

- Cesta de Alimentos - R$ 250,00 – OBS - Na Klabin – R$ 280,00 

- Tíquete alimentação - R$ 23,67 por dia 

- Auxílio filho excepcional - R$ 1.196,00 

Obs: As demais cláusulas e benefícios serão mantidos em ambos os setores. 

DATA DE PAGAMENTOS – Na Klabin, as correções salariais e o abono serão pagos ainda neste 

mês de outubro, no dia 31. Já na Oji Papéis, as diferenças salariais serão pagas em novembro, enquanto 

que o abono, a empresa aguarda a assinatura do acordo para divulgação da data. Lembrando que no 

ano passado, o pagamento foi efetuado em novembro.  

ARTEFATOS DE PAPEL – Estamos aguardando a finalização das negociações. A 

expectativa é de que ainda nesta semana seja fechado o acordo.  

 

A DIRETORIA 


