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Fechado acordo do papelão ondulado
Conquistamos 10,78% de reajuste salarial

Paralisação na Klabin foi fundamental para garantir acordo no setor
Depois da pressa�o feita pelo movimento sindical, inclusive com paralisaça�o na unidade
da  Klabin,  na  u� ltima  segunda-feira,  25  de  outubro,  organizada  pelo  Sintipel,  o
empresariado  do  setor  recuou  e  acabou  avançando  nas  negociaço� es  da  campanha
salarial,  garantindo  a  celebraça�o  de  acordo  da  campanha  salarial  deste  ano  que
estabelece reajuste salarial de 10,78% para todos os trabalhadores a partir de primeiro
de outubro, me)s da nossa data-base. 
Nas negociaço� es online, na tarde desta u� ltima quinta-feira, 28 de outubro, com o setor
patronal,  em que o Sintipel foi representado pelo presidente Emerson Cavalheiro, e
pelo vice-presidente Francisco Pinto Filho, o Chico, e pelos diretores Aguinaldo da Silva
Pereira  e  Claudenir  Rodrigues,  finalmente,  o  empresariado  desistiu  de  parcelar  o
reajuste  salarial  e  garantiu a  correça�o  dos sala� rios  em  10,78%,  de uma u� nica vez,
assim como estabelece o prazo de dez dias para que os na�o associados ao Sintipel se
manifestem contra� rios a2  contribuiça�o negocial, a partir do primeiro desconto.
No acordo tambe�m foi assegurado o pagamento de abono salarial de R$ 2.302,00 nas
empresas com mais de 300 funciona� rios, como e�  o caso da Klabin, a ser pago em duas
vezes:  dezembro  deste  ano  e  janeiro  de  2022.  No  caso  da  Klabin,  o  Sintipel  esta�
negociando com a empresa o pagamento do abono em uma u� nica parcela. 
O acordo garante ainda cesta de alimentos de R$ 300,00, que na Klabin sera�  de  R$
330,00; auxí�lio creche de R$ 692,00 e auxí�lio por filho excepcional de R$ 1.377,00. 
Diante do cena� rio de crise em que o nosso paí�s, infelizmente, enfrenta novamente, esse
acordo so�  foi possí�vel graças a2  firmeza do Sintipel na mesa da negociaça�o e do apoio
recebido de cada trabalhador que participou ativamente dessa campanha salarial,  a
quem fazemos questa�o de agradecer. 
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