
                                             
Piracicaba, 21 de junho de 2018 

OJi Papéis apresenta proposta para  acordo do 

turno de revezamento, que será submetido à assembleia 

Finalmente em reunião dia 14 de junho com a Oji Papeis, conseguimos chegar a uma 

proposta.  Segundo a empresa, a proposta melhora as condições de sustentabilidade do 

negócio para o futuro, prevendo possíveis expansão. Foram mais de três meses de 

conversação e reuniões. Desta forma, chegamos ao nosso limite, cabendo a cada 

companheiro trabalhador decidir.  

No entanto, para que o Sintipel, o nosso sindicato, possa celebrar o acordo ou tomar 

medidas judiciais cabíveis precisa da deliberação dos trabalhadores concordando ou não. 

Diante disso, convocamos assembleia para deliberação com todas as turmas nos dias 

25 e 27 de junho de 2018, nos seguintes horários:  

No dia 25, Às 05:30horas, com a turma B;   06 horas, com a turma D;  as 14 horas 

com a turma E; às 22horas, com a turma C, e no dia 27 de junho, às 06 horas, com a 

turma A. Logo em seguida será realizada a  apuração. 

A proposta negociada com a empresa é a seguinte: 

- Turno misto: 4 meses 6x2 e 8 meses 6x4; 

- Férias de 20 dias e mais 10 dias de abono, sendo as férias gozadas nos meses de março, 

abril, maio e junho, conforme escala de turno; 

- Abono indenizatório no valor de R$ 3.500,00, a ser pago no dia 30 de julho de 2018; 

- Vigência de dois anos 2018/2020, nos mesmos termos do acordo anterior, exceto no que 

se refere à hora de refeição que permanecerá no modelo atual de 1 uma hora; 

Assinatura retroativa do Acordo Coletivo de Trabalho de Turno Ininterrupto de 

Revezamento 2016/2018, tendo em vista a extinção do dissídio coletivo pelo TRT da 15ᵃ 

Região – Proc. 0007044-72.2016.5.150000. 

  

Nenhum de nós é tão bom e forte quanto todos nós juntos!!! 

Companheiro (a), filie-se ao Sintipel! 

 

Francisco Pinto Filho                

Presidente Sintipel   


