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

Sindicato cobra diferenças no pagamento do
13º salário e férias, e lamenta PPR zero
Em encontro com a gerência e o RH da Oji Papéis, na tarde da última sexta-feira,
dia 01 de fevereiro, a diretoria do nosso Sindicato esteve cobrando possíveis
diferenças no pagamento do 13º e das férias dos trabalhadores, além de deixar claro
que não concorda com a forma como aferido o PPR (Plano de Participação nos
Resultados) pela empresa, deixando os funcionários sem nenhum ganho, pela
primeira vez ao longo dos últimos 16 anos.
DIFERENÇAS – Com relação às diferenças no 13º salário e nas férias, os
representantes da empresa alegaram que estão sendo analisados caso por caso e que
se forem constatados erros serão reparados. No caso de dúvidas, com relação aos
pontos, ainda, se colocou à disposição para se reunir com cada trabalhador
individualmente.
PPR – Apesar das alegações da empresa de que não foram atingidas a metal global,
o Sindicato questionou o fato de que diversas foram atingidas, mas os trabalhadores
não ganharam nada. Diante disso, o Sindicato entende que há necessidade de
alteração na forma de aferição da PPR.
PRESSÃO – Outro ponto levado pelo Sindicato foi com relação à pressão que
trabalhadores estão sofrendo na empresa, especialmente no setor de acabamento,
inclusive com a realização de trabalho extras em horários inadequados. Também foi
questionado problemas de segurança, com estoque de bobinas em local de passagem
de pedestres. Foi garantido que estes problemas serão solucionados.
RECRUTAMENTO INTERNO – A empresa garantiu que iniciará, em breve, o
recrutamento para preenchimento de vagas para operadores de acabamento,
garantindo que todos tenham as mesmas oportunidades de participação no processo.
PLANO DE SAÚDE – Será marcada uma nova reunião para discussão da
renovação do acordo do Plano de Saúde.
REFEITÓRIO – A empresa disse que está fazendo uma licitação com a
participação de diversas empresas visando melhorar a qualidade dos alimentos.
NORMAS – O Sindicato alerta os companheiros trabalhadores para se atentem às
normas de segurança estabelecidas pela empresa.
OBS. – A empresa, infelizmente, não permitiu que fossem registradas fotos da
reunião, que seriam utilizadas para ilustrar materiais de divulgação deste
encontro, para prestação de contas a você trabalhador. Faltou democracia, o
que só temos que lamentar!
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