
                                             Piracicaba, 07 de outubro de 2019 

Votação para compensação de feriados no PO 

da Klabin é nesta terça-feira, 08 de outubro  
 
 

A diretoria do Sintipel promove na Klabin, nesta terça-feira, 08 de outubro, votação da 

compensação de feriados. A votação será realizada na portaria da Klabin, a partir das 06 horas 

da manhã. Isso para saída da turma da noite, e às 14 horas (entrada e saída) com as turmas da 

manhã e tarde. Todos os trabalhadores do Papelão Ondulado (PO) estão convocados. 

 

A proposta para compensação dos feriados é a seguinte: 

 

SOMENTE PARA AS TUMAS DA MANHÃ E TARDE 

 

- Trabalhar no feriado de 12/10 sábado, e folgar em 24/12 (terça feira véspera de natal); 

- Trabalhar no feriado de 02/11 sábado, e folgar em 31/12 (terça feira véspera de ano novo); 

  

PARA TODAS AS TURMAS, MANHÃ/TARDE/NOITE 

 

Trabalhar no feriado de 15/11/2019 (sexta feira), e folgar no dia 24/02/2020 (segunda-feira de 

carnaval). 

 

A diretoria do Sintipel esclarece, mais uma vez, que a proposta é um pacote e para valer 

deverá ser aprovada como um todo, ou seja, se as turmas da manhã e tarde não aprovarem a 

proposta e o feriado do dia 15 pelo dia 24/02 segunda feira de carnaval for aprovado, ou vice 

versa, não será aceito pela empresa. Portanto, para valer terá que ser aprovada as duas 

propostas de compensação. 

 

As turmas da manhã e tarde votarão com 02 cédulas. Uma para a compensação dos feriados 

que compensarão a véspera de Natal e Ano Novo, e outra cédula para a compensação de 15 de 

novembro e folga na segunda-feira de carnaval de 2020. A turma da noite votará apenas em 

relação ao feriado de 15 de novembro e folga na segunda de carnaval de 2020. 

 

O presidente do Sintipel, Francisco Pinto Filho, o Chico, reforça a importância para que todos 

participem, reflitam bem e votem com consciência. “Estas propostas, portanto, só serão 

implementadas caso tenha a votação da maioria dos trabalhadores”, explica.  

 

 

A DIRETORIA  


