
 
 

Trabalhadores do P.O da Klabin aprovam 
implantação da 4ª turma de revezamento 

 

Em assembleia de votação secreta, amplamente democrática, promovida pela diretoria do Sintipel, nesta 
última quarta-feira, 13 de janeiro, trabalhadores do P.O da Klabin aprovaram a 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, no setor. A votação contou com a participação de 299 trabalhadores 
votantes, de um total de 360 que tinham direito ao voto, sendo registrados 153 votos favoráveis e 146 
contrários. 
A assembleia, que seguiu os protocolos de segurança estabelecidos pelas autoridades sanitárias, em 
função da pandemia do coronavírus, foi realizada nas dependências da própria Klabin, das 5 às 14 horas, 
sendo coordenada pelo presidente do Sintipel, Emerson Cavalheiro, e contou com as participações do 
vice-presidente Francisco Pinto Filho, o Chico, e dos diretores Aguinaldo da Silva Pereira, Anderson 
Francisco da Silva Domingos Gomes e Fagner Eduardo de Oliveira. “Foi um processo amplamente 
democrático, que prevaleceu a vontade da maioria e agradeço a participação de todos”, destaca Emerson 
Cavalheiro. 
Com a decisão da assembleia, fruto de negociação realizada pelo Sintipel, os trabalhadores que passarão 
a fazer parte deste revezamento de imediato receberão um abono de R$ 2.000,00, a ser pago em parcela 
única, em fevereiro de 2021, e proporcionalmente para os que entrarem após. Também ficou assegurado 
adicional noturno de 5% mensal do salário nominal, com incidência em férias, horas extras, 13º, FGTS, 
INSS, IRRF e demais reflexos. Já os 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.  
HORÁRIO DOS TURNOS – O horário de trabalho do primeiro turno será 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, nas negociações realizadas pelo Sintipel foi 
assegurado que com a escala 6 x 2, será ampliado de 70 para 91 o número de dias de folga, assim como 
será gerado de imediato cerca de 70 novas contratações, garantindo oportunidade de promoções 
internas. Também foi assegurada uma hora para refeição, jornada semanal de 38h29 minutos, 
possibilidade de volume adicional no cálculo da PPR (Participação nos Lucros) maior número de folgas.  
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