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

Fechado acordo para implantação da 5ª quinta  
turma na Oji Papéis. Uma conquista histórica. 

 
Unidade e luta dos trabalhadores, junto com o Sindicato, garantiram esta grande vitória! 
 
Sem dúvida alguma, a unidade e luta dos companheiros trabalhadores da Oji Papéis, 
que se mantiveram unidos e a firmeza do nosso Sindicato foram fundamentais para a 
conquista história da implantação da 5ª turma de trabalho na empresa. Uma conquista 
há anos reivindicada que agora se concretiza e que merece os parabéns de todos, 
porque vai garantir mais qualidade de vida aos companheiros trabalhadores. 
É importante se destacar que foi garantida a implantação da 5ª turma de trabalho para 
todos os companheiros da produção, inclusive P1 e PC1.  
A proposta da empresa, apresentada nesta tarde de quarta-feira, dia 21, e já aprovada 
pelo nosso Sindicato, uma vez que foi o que se pleiteou desde o início, é a seguinte:  
 
- Escala de 6 x 4 o ano todo, para todos inclusive P1 e PC1; 
- Indenização dos 5% no valor mínimo de R$ 3.000,00, que serão pagos no dia 16 
de junho; 
- Início em 21 de julho. Portanto, os 5% de adicional continua nos meses de maio, 
junho e julho; 
- Horário de refeição continua como está; 
- Férias continua normalmente como é hoje; 
- P1 e PC1 também 6x4. O diferencial será seis dias no mesmo horário, como é 
hoje, e nas folgas as máquinas ficam paradas. As beazers, cozinha e rack 
acompanharão as máquinas p1 e PC1.  Desta forma, caso haja necessidade de 
maior produção basta colocar mais funcionários para atender a demanda;  
- Vigência do acordo de primeiro de maio de 2014 a 30 de abril de 2016.   
 
Obs: A celebração deste acordo só reforça a necessidade de estarmos sempre juntos. O 
sindicato, mais uma vez, reforça a necessidade de união e o compromisso com os 
trabalhadores. Já vamos iniciar a discussão da renovação dos acordos referentes ao 
sistema de compensação de horas (banco de horas) e periculosidade da manutenção. 
Em junho já teremos os primeiros encontros visando organizar a nossa campanha 
salarial. Trabalhador, fique sempre atento aos chamados do Sindicato.  
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