
       Piracicaba, 13 de maio de 2021 

Pandemia de Coronavírus 

Sindicato cobra empresa Klabin para 

reforçar  orientação aos trabalhadores 
 

Diante de uma denúncia que chegou ao Sindicato de que estaria ocorrendo uma certa 

aglomeração no restaurante da Klabin, portanto fugindo aos protocolos de segurança 

estabelecidos pelas autoridades sanitárias em função da pandemia do coronavírus, a 

diretoria do Sintipel, imediatamente, entrou em contato com gestores da empresa, pedindo 

que fosse reforçada a orientação aos trabalhadores, principalmente, para que respeitem o 

distanciamento nas filas, evitando aglomeração.  

A gestão da empresa, de forma ágil, respondeu ao questionamento, garantindo que poderia 

se tratar de uma ocorrência pontual, mas que iria reforçar a orientação aos trabalhadores 

quanto ao distanciamento e ações nas eventuais filas, com redistribuição do fluxo das 

turmas nos horários das refeições, mostrando que também se mantêm preocupada em 

evitar a proliferação da covid. 

O Sintipel reforça às empresas e trabalhadores a  preocupação com  a saúde de todos e 

recomenda que sejam seguidas todas as orientações de prevenção das organizações de 

saúde no seu dia a dia na empresa e também fora dela. Não devemos baixar a guarda! Deve 

ser mantida uma distância mínima de um metro e meio do companheiro de trabalho, como 

nos refeitórios, assim como sempre lavar bem as mãos e utilizar máscaras, que devem ser 

substituídas com frequência, enquanto a empresa também deve fazer a higienização das 

suas dependências.  

Continuamos solicitando às empresas que seja oferecido material de higiene a todos em 

seus locais de trabalho, como sabonete e água à vontade para higienização das mãos, além 

de álcool em gel nos diversos setores das empresas, evitando que possam ser contaminados 

enquanto trabalham.   É importante destacar que o coronavírus só acessa o nosso organismo 

pela boca e narinas. Portanto, evitar colocar a mão sem estar limpa no rosto é fundamental 

para evitarmos contrair a covid-19.   

Esperamos que todos entendam a importância de continuarmos cumprindo à risca estas 

medidas, que visam contribuir para combater essa pandemia.  

Somente cumprindo as orientações de prevenção à saúde vamos evitar a contaminação. 
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