
                                             
Piracicaba, 13 de março de 2020 

Iniciadas as negociações de renovação  

do turno de revezamento 6x4 na Oji Papéis 

 

A Diretoria do Sintipel já iniciou as negociações com o RH visando à renovação do acordo do 

turno de revezamento 6x4 na Oji Papéis, que vence em 30 de abril, inclusive com a realização 

de duas rodadas. Apesar de a empresa sinalizar que quer renovar o acordo nos mesmos moldes, 

o Sintipel ponderou que é necessário melhorar as condições de trabalho na empresa.  

Entre os pontos propostos pelo Sintipel estão a inclusão do setor de logística. Embora esse setor 

já acompanhe o acordo, a reivindicação é para que seja legalizada essa situação, com os 

mesmos direitos a estes trabalhadores, o que consideramos fundamental.  

Com relação ao horário de refeição que é de 1 (uma) hora, mas no caso de ocorrer 

eventualidade e haver a necessidade de se realizar hora corrida, pedimos que se pague esta hora 

com 100%. Pedimos que seja incluído no corpo do acordo o percentual de horas extras nos 

feriados, conforme está estabelecido na nossa convenção coletiva de trabalho, assim como o 

direito ao auxílio maternidade às companheiras trabalhadoras.  

É reivindicado, ainda, a volta do turno 6 x 4 direto, uma vez que tem sido registrados muitos 

acidentes no turno 6 x 2, inclusive não sendo por responsabilidade do trabalhador. Pelo 

contrário, os acidentes têm ocorrido por falta de funcionários em máquinas, inclusive com 

alguns postos precisando ser preenchidos, assim como pela grande pressão sofrida pelos 

trabalhadores.  

Obs: Estes são os principais pontos colocados à mesa para negociação até o momento e a 

diretoria do Sintipel faz questão de ressaltar que não aceitará, em hipótese alguma, qualquer 

tipo de pressão sobre os companheiros trabalhadores para que a proposta da empresa seja 

imposta. Queremos e vamos fazer uma negociação transparente, buscando um acordo que 

respeite e valorize cada trabalhador.  

FILIE-SE AO SINTIPEL, O SEU SINDICATO - Junto somos muito MAIS!!!!  

A Diretoria 


