
 O PAPELEIRO
                                                                             Informativo maio de 2013

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

Sindicato se reuniu com RH da
OJI para debater melhorias de trabalho

Preocupado  com  o  bem  estar  dos  companheiros  de  fábrica,  visando  sempre
assegurar ambientes saudáveis de trabalho e melhorias para os trabalhadores, o
nosso Sindicato esteve reunido no dia 3 de maio com a gerência do RH da Oji
Papéis. Participaram do encontro o presidente do sindicato, Francisco Pinto Filho,
o Chico, e os diretores César Roberto Fortarell e Emerson Cavalheiro, quando
foram discutidos diversos assuntos de interesses dos companheiros. 
Um dos pontos acertados no encontro foi a minuta do plano médico dos ativos e
aposentados,  para a renovação do acordo. Sem dúvida, uma conquista para os
companheiros, já que foi mantida as conquistas históricas.  
Os diretores do Sindicato também cobraram o pagamento da extra-função do setor
de  acabamento,  uma  vez  que  têm chegado reclamações  de  companheiros  que
alegam  estar  desenvolvendo  atividades  extras  sem  a  devida  remuneração.  A
empresa garantiu que irá reparar possíveis equívocos.
Outro problema levado pelo sindicato é com relação à pressão que companheiros
do setor da beaazer e no acabamento todo estão sofrendo em função  da falta de
funcionários. A pressão é tanta que ameaçam de 3 suspensões e depois mandar
embora  por justa causa. Isso vem provocando sobrecarga e gerando reclamações.
O sindicato pediu a solução deste problema o mais breve possível.
O Sindicato questionou sobre as vagas em aberto de Operadores 1 e 2 quando que
serão repostos ou se não serão, a empresa garantiu que essas vagas serão repostas.
A empresa informou que já está liberada verba para a aquisição de novo controle
para a ponte rolante, situação que vem provocando reclamação de companheiros.
A expectativa é de que o equipamento seja adquirido o mais breve possível e,
assim, melhorado o trabalho dos companheiros deste setor.  
O sindicato ainda solicitou à Oji Papéis que dirigentes sindicais passe a participar
das  reuniões  da  CIPA,  como  forma  de  contribuir  com  o  trabalho  dos
companheiros,  ajudando  assim  a  prevenir  doenças  e  acidentes  de  trabalho.  A
empresa ficou de analisar e retornar. 
Ao final do encontro, ficou acertado que será agendada, o mais breve possível,
uma  nova  reunião  para  voltar  a  discutir  pendências  que  foram  levadas  pelo
Sindicato à Oji Papéis. 
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