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

5ª Turma na Oji 
Assembleia vai decidir se aceita 

contraproposta da empresa 
 

Depois do oficio enviado pela diretoria do nosso Sindicato à direção da OJI Papéis no 
dia 30, informando que o prazo para negociação do processo de implantação da 5ª 
turma de trabalho, estava se encerrando, a empresa marcou uma nova reunião para esta 
segunda-feira, dia 05 de maio. Nesta reunião, que aconteceu no período da manhã, a Oji 
fez uma nova contraproposta, que fizemos questão de deixar claro que não aceitamos, 
porque nosso objetivo e a implantação da 5ª turma, no sistema 6 x 4 direto, de imediato.  
No entanto, para que a empresa não diga que o sindicato esta radicalizando, vamos levar 
esta contraproposta para aprovação ou não da assembleia, que o sindicato promove 
nesta sexta-feira, dia 9 de maio, às 15 horas, na Sede Campestre. É importante deixar 
claro que no caso de rejeição desta contraproposta, vamos encaminhar à Justiça do 
Trabalho no sentido que seja implantada de imediato a 5ª turma, conforme foi acordado 
anteriormente. 
 
Proposta para apreciação na assembleia: 
-  implantação da 5ª turma no sistema 6x4 e 6x2; 
-  no período de 6x2 adicional de turno de 5%, 
-  indenização no valor de R$ 3.000,00 no mês de maio para todos, 
-  Período de férias de dezembro a abril, com 30 dias (segundo a empresa mais de 90% 
da fábrica tira 30 dias), 
-  Horário de refeição de 30 minutos, 
-  Início em 1º de julho de 2014, 
-  Vigência do acordo por 2 anos, a partir de 1º de maio, com vencimento em 30 de abril 
de 2016, 
-  P1 e PC1 mantem horário atual com 8,5%. 
  
Assembleia 
Data: 9 de maio (sexta-feira) 
Horário: 15 horas 
Local: Sede Campestre 
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