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

Sindicato se reúne com direção da Klabin 
e apresenta diversas reivindicações

A diretoria do nosso Sindicato esteve reunida, neste último dia 17 de junho,
com a direção da Klabin, quando foi apresentada uma série de reivindicações
dos  companheiros  trabalhadores  e  cobrada  uma  posição  da  empresa.  O
encontro  foi  realizado  no  próprio  sindicato  e  também  marcado  pela
apresentação da nova coordenadora e do assistente de RH da empresa, que
agora passam a atuar diretamente na unidade de Piracicaba. A expectativa do
Sindicato é de que com isso seja melhorada a relação dos trabalhadores com a
direção da empresa, uma vez que até então todas as pendências dependiam da
unidade de Jundiaí, onde estavam centradas todas as decisões da Klabin. 

RENOVAÇÃO DE ACORDO – Um dos temas tratados foi a renovação do
acordo de periculosidade do pessoal de manutenção elétrica, que vence no dia
30  de  julho.  O  Sindicato  solicitou  a  ampliação  do  percentual  de
periculosidade e aguarda uma posição da empresa. 

EMPILHADEIRA –  Também  foi  solicitado  o  acerto  dos  salários  dos
operadores  de  empilhadeira,  que  apesar  de  atuarem na  função  continuam
recebendo pela atividade que desenvolviam anteriormente.  A empresa tem
demorado até um ano para fazer o acerto salarial, o que é inadmissível. 

OPERADORES DE CALDEIRA E ETA – Atendendo reivindicação dos
companheiros dos setores de caldeira e da ETA, o Sindicato solicitou reunião
com  a  empresa  para  discussão  de  pagamento  de  periculosidade  e
insalubridade  aos  companheiros,  assim  como  para  discutir  a  defasagem
salarial em comparação ao pessoal que atua na MP 21 (Máquina de Papel). 

Diante destas diversas reivindicações apresentadas, o Sindicato aguarda para
os  próximos  dias  uma  resposta  da  empresa  quanto  ao  agendamento  das
reuniões. Assim que sejam apresentadas, vamos levar aos companheiros qual
a posição da direção da Klabin e, juntos, decidir os próximos passos. 
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