
                                             Piracicaba, 13 de novembro de 2020 

Turno de revezamento 
Assembleias de renovação serão  

nos dias 17 e 19 de novembro   
 

Acordo garante abono de R$ 4.000,00, aumento de 14,28% em relação ao celebrado em  2018 
 

O Sintipel promove assembleias nos dias 17 e 19 de novembro para que os companheiros 
trabalhadores possam votar a proposta negociada com a Oji Papéis para a renovação do acordo do 
turno de revezamento. É importante ressaltar que só se chegou a uma proposta depois de diversas 
rodadas de negociações do Sintipel com o RH da empresa. Nestas negociações, mesmo diante da crise 
que vive o Brasil e o mundo, conseguimos arrancar uma proposta de renovação do acordo do turno de 
revezamento que garante um ganho extra a cada trabalhador, que terá que ser votada e aprovada 
nestas assembleias..  

Assembleias – dia 17 de novembro de 2020 
 

- Às 6 horas, Turma “E” entrando e turma “A” saindo 
- Às 14 horas, Turma “B” entrando 
- Às 22 horas, Turma “D” entrando 

Assembleia - Dia 19/11/20 
 
- Às 6 horas Turma “C” entrando.  
 
IMPORTANTE – A votação é exclusiva aos trabalhadores pertencentes à categoria do Sintipel, sócios 
ou não.  
 
Obs: Apuração ocorrerá após a conclusão das votações.              
 
PROPOSTA  – O abono será pago em uma única vez,  no valor de R$ 4.000,00, em 15 de janeiro 
de 2021. Este valor representa um aumento de 14,28% em relação ao último acordo celebrado 
no ano de 2018.  
- Vigência do acordo: tendo em vista que a Medida Provisória prorrogou o antigo acordo até 31 de 
julho, esse novo terá vigência entre 01/08/2020 a 31/07/2022.  
LOCAL DA VOTAÇÃO – corredor do restaurante e todos devem seguir os protolocos de segurança em 
função da pandemia do coronavírus.  
 

É importante que todos participem para que a decisão represente o desejo da maioria. 

 
A DIRETORIA 


