
                                             Piracicaba, 12 de janeiro de 2021 

Assembleia sobre implantação da 4ª 
turma no P. O. é nesta 4ª feira 

 
O Sintipel promove nesta  quarta-feira, 13 de fevereiro, das 5 às 14 horas, a assembleia para que os 
companheiros trabalhadores do P.O. da Klabin analisem e votem a proposta de implantação da 4ª turma de 
revezamento no P.O, fruto de uma exaustiva negociação em que mais uma vez atuamos firmemente para 
garantir ganhos aos funcionário do setor. A assembleia, que seguirá todos os protocolos de segurança em 
função da pandemia da covid-19, terá votação secreta e acontecerá no saguão de entrada da empresa, 
em frente ao almoxarifado 2. 
A proposta negociada com a Klabin, que será votada na assembleia, é a seguinte:  

 Criação da 4ª turma, na escala de  6x2 (seis dias de trabalho e dois de folga), sendo 3 turmas fixas, manhã, 
tarde e noite, e a quarta turma revezando nas folgas; 
IMPORTANTE: Nesta proposta, a Klabin voltou atrás em relação à sobreposição, más fez uma mudança no 
horário para que a carga horária do turno fique igual em todas as turmas. Com isso, os horários dos turnos 
ficam assim: 6 às 14h20m; 14h20 às 22h35m; e 22h35m às 6 horas. Obs: Isso garantiu que a carga horária 
seja de 38 horas e 29 minutos semanais contra 41 horas semanais atual, portanto, um ganho. A 
implantação começa em fevereiro de 2021, com em uma onduladeira, quatro impressoras e áreas de apoio, 
que corresponde a 70% do setor. As demais será definida posteriormente. 
FERIADOS : Serão pagos com 100%, com exceção do Natal e Ano Novo que o Sintipel conseguiu que a 
empresa pare nesses dias. Dias 24 e 31 de dezembro, horário de trabalho até as 18 horas.  

 Abono de R$ 2.000,00 a ser pago em parcela única, em fevereiro de 2021, e proporcionalmente para os 
que entrarem após.  

 Adicional de turno de 5% (cinco por cento) mensal do salário nominal, com incidência em férias, horas 
extras, 13º, FGTS, INSS, IRRF e demais reflexos;  

 Horário de trabalho primeiro turno das 06 às 14:20; segundo turno, das 14:20 às 22:35, e terceiro turno 
noite das 22:35 às 06:00, e a 4ª turma faz o revezamento nos três horários a cada dois dias.  
 
BENEFÍCIOS – Com a implantação desta 4ª turma, garante os seguintes benefícios assegurados em 
negociação realizada pelo Sintipel: 
- Com a escala 6 x 2, será ampliado de 70 para 91 o número de dias de folga; 
- Gerará de imediato cerca de 70 novas contratações;  
- Oportunidade de promoções internas;  
- Uma hora para refeição;  
- Jornada semanal de 38h29 minutos (inicialmente a empresa tinha proposto carga horária semanal de 41 
horas) 
- Possibilidade de volume adicional no cálculo da PPR (Participação nos Lucros);  
- Maior possibilidade de folgas. 
 
Obs: Reforçamos a importância da participação de todos nesta assembleia para que a decisão 
represente a vontade da expressa maioria. 
                                                                       
                                                             

A Diretoria 


