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

 

Sindicato começa a discutir implantação 
da 5ª turma com o RH da Oji Papéis 

 
A diretoria do Sintipel se reuniu com o RH da Oji Papéis nesta terça-feira, dia 18 de 
março e na pauta de discussão diversos assuntos foram tratados, entre eles a  

implantação da 5ª turma de trabalho a partir de 1º de maio. Também foi comentado 

sobre a PLR, que está em plena discussão,  e o sistema de compensação de horas, uma 

vez que o acordo venceu em fevereiro. Com isso, este tema será assunto para novas 

reuniões, visando a sua renovação o mais breve.  

Com relação à implantação da 5ª turma, o acordo estabelece que deverá ser implantada 

a partir de 1º de maio, conforme acordado e já aprovado pelos trabalhadores e pela 

empresa. O que está pendente é somente à escala de trabalho, o que já começou a ser 

discutido entre o Sindicato e a empresa.  
PROPOSTA DO SINDICATO -- A diretoria do nosso Sindicato, inclusive, já fez uma 

proposta, de trabalhar num sistema de 6 dias de trabalho por 4 de folga, como já é 

praticado em diversas empresas do setor, inclusive aqui em Piracicaba. Com relação ao 

adicional de turno, o nosso sindicato entende que mantém ou indeniza, no caso de ser 

extinto.  

Sobre o horário de almoço foi proposto que se alterar para uma hora deverá ser paga a 

indenização dos anos anteriores, ou mantém como está.  

O QUE DIZ A EMPRESA -- A Oji Papéis, por sua vez, “chorando” dificuldades, diz 

que não tem condições de passar o custo de todo este processo para o que fatura com as 

vendas do papel (NÃO ENTENDEMOS PORQUE O PREÇO DO PAPEL NÃO 
PARA DE SUBIR). Com relação à escala, diz que não tem uma definição, enquanto 

que sobre o horário de almoço diz que pretende manter como está. O problema 

apontado pelo RH é que na linha do papel autocopiativo (P1 e PC1) não há demanda 

suficiente para implantar a quinta turma nestas máquinas.  

O Sindicato entende que o acordo estabelece a implantação da 5ª turma em todos os 

setores. Portanto, espera que a Oji reveja sua posição para que se chegue a um acordo 

satisfatório para ambas as partes. Ficou estabelecido uma nova rodada de negociação 

para o dia 26 deste mês.  

Trabalhador, fique atento aos chamados do nosso Sindicato. A implantação da 5ª 
TURMA é uma conquista histórica que garantirá mais qualidade de vida a todos 
os companheiros.  
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