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Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel, Papelão e Cortiça de Piracicaba

RENOVAÇÃO DA 5ª TURMA

Oji Papéis acena com intenção
de pagar indenização
Na terceira rodada de negociação da renovação do acordo da 5ª turma de trabalho
com a Oji Papéis, realizada nesta manhã de quarta-feira, 01 de junho, a empresa
acenou com a intenção de pagar a indenização do período em que os trabalhadores
realizavam hora extra no horário do almoço. Esta foi a primeira rodada após a
assembleia do dia 12 de maio, quando os trabalhadores da Oji Papéis aprovaram a
renovação do acordo da 5ª turma de trabalho com a empresa, vencido no último dia
30 de abril deste ano, e que o sindicato vem tentando negociar para assegurar a
manutenção das conquistas.
Na rodada, a empresa disse que quer pagar indenização pelos últimos cinco (05)
anos, nos termos da lei e parcelar em cinco vezes mensal. Em função disso, uma
advogada, representando a Fíbria, também participou da rodada, já que a realização
da hora extra no horário do almoço ocorre há mais de 20 anos, tempo que a Fíbria
era a proprietária. Diante disso, ficou estabelecido que será realizado um novo
encontro, desta vez, com representante da direção da Fíbria, para que resolva esta
situação.
Nesta última rodada, ainda, o sindicato também reforçou que na assembleia os
trabalhadores deliberaram que só aceitam a renovação do acordo desde que não haja
prejuízo. Além disso, o sindicato também apresentou que em caso de fechamento do
acordo seja incluída uma cláusula reforçando que na eventualidade de realização de
hora extra no horário do almoço seja feito pagamento como hora extra de 100%.
O Sindicato mantém sua convicção de que os trabalhadores devam realizar uma hora
de almoço, com a manutenção do pagamento, como sempre foi feito. No entanto,
diante desta posição da empresa, assim que esta proposta seja oficializada, o
sindicato estará levando para avaliação de todos os companheiros trabalhadores. A
decisão será do coletivo.
LOGÍSTICA SERÃO INCORPORADOS – Nesta rodada, ficou estabelecido que
os empregados da logística, que foram primarizados e trabalham em horário fixo,
serão todos incorporados na 5ª turma a partir de primeiro de agosto, uma
reivindicação feita pelo sindicato desde a primeira rodada da renovação deste acordo.
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