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

 

Klabin 

Sindicato faz assembleia com trabalhadores 

para discutir compensação  de dias  
 

Reunido com o presidente do Sintipel, nesta segunda-feira, 16 de maio, as 

gerências de indústria e do RH da Klabin apresentaram proposta de 

compensação de dias trabalhado. De acordo com eles, há necessidade de 

compensação em função de que empresa não passa por um bom momento. A 

alegação é de que desde o começo do ano vem trabalhando no vermelho, 

apesar de que em abril deu uma melhorada. No entanto, agora, é tão grande a 

produção de material que a empresa não está tendo aonde colocá-lo  e que não 

vê, a curto prazo, uma perspectiva boa para o país e consequentemente de 

ampliação das vendas.  

Diante disso, está propondo que no dia 27 de maio (sexta-feira) se 

trabalha no mesmo horário de sábado dia 28. Para compensar este dia de  

trabalho nesta data, os trabalhadores teriam folga sábado e domingo (dias 28 

e 29 de maio), mas se trabalhará no dia 13 de junho para compensar o dia 

27. 
Diante desta proposta, o sindicato decidiu ouvir os companheiros 

trabalhadores para que decidam se aceitam ou não. Só com a aprovação da 

maioria dos trabalhadores envolvidos, o Sindicato celebrará acordo desta 

compensação. Para isso, o Sintipel estará realizando assembleias com votação 

nos horários da noite, manhã e tarde.  

A assembleia de votação será realizada no dia 20 de maio, sexta feira. A 

primeira assembleia  de votação será realizada a partir das 5:00, com a turma 

da manhã, que entra e a turma da noite que sai, e depois, às 14 horas, com a 

turma que entra. Após isso, o sindicato realizará a apuração e, conforme os 

votos, celebrará ou não este acordo pleiteado pela empresa.  
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