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Sintipel discute com Klabin acertos de cargos
e salários, PLR e segurança no trabalho

O presidente do Sintipel, Emerson Cavalheiro, e o vice-presidente da entidade, Francisco Pinto
Filho,  o Chico,  participaram de reunia�o  com a gere!ncia  de RH do Grupo Klabin Embalagens,
quando foram abordados acertos de cargos e sala( rios, PLR e segurança no trabalho. O gerente do
P.O. e o RH local da empresa tambe(m participaram da reunia�o, que aconteceu na manha�  desta
u( ltima terça-feira, 17 de maio. 

Na  reunia�o,  a  empresa  disse  que  foram  regularizados  mais  de  34  acertos  de  sala( rios  dos
ajudantes.  No entanto,  o Sindicato apresentou outras distorço� es que precisam ser corrigidas,
como na manutença�o, impressoras, onduladeira e ma(quinas, entre outros setores, sendo que a
empresa entende tambe(m a necessidade de serem regularizadas estas situaço� es e disse que esta(
trabalhando para que isso ocorra, mas pediu um tempo. A alegaça�o do gerente do P.O e(  de que
precisa terminar um estudo, que esta(  sendo feito, de avaliaça�o operacional e merecimento, e que
todos os casos esta�o em rota de ajuste.

Sobre o PLR, o Sindicato vinha cobrando mais participaça�o dos trabalhadores na comissa�o, assim
como  mais  transpare!ncia  e  divulgaça�o  das  metas.  Foi  confirmado  que  em  março  u( ltimo  foi
escolhida a nova comissa�o e em abril foi fechado o plano de metas para este ano.
Foi reconhecido que sobre o PLR, este ano, houve um avanço, com o pre!mio passando de 1.8
sala( rios  para 2.0 sala( rios,  inclusive,  podendo chegar a 2.4 sala( rios.  Esta�o  marcadas reunio� es
mensais  ate(  novembro  de  2022,  e  foi  ressaltado  ser  muito  importante  que  todos  tenham
conscie!ncia e conhecimento das metas, para que se possa cada vez mais produzir e alcançar as
metas e assim se ter um pre!mio no final do ano ainda melhor. Portanto, os trabalhadores devem
acompanhar e procurar os membros da comissa�o, os dirigentes sindicais e se informar, para na�o
serem surpreendidos.

Sobre SST (sau( de e segurança no trabalho), o Sindicato esta(  solicitando a participaça�o efetiva nas
polí(ticas voltadas a8  Sau( de e Segurança no Trabalho, que possamos acompanhar os acidentes e
ana( lises dos acidentes, sempre pensando em diminuir cada vez mais os acidentes. Foi informado
pela gere!ncia do grupo que a Klabin deve apresentar este ano uma nova polí(tica do grupo com o
comprometimento de todos de que a segurança no trabalho deve sempre ficar em primeiro
lugar, uma vez que acidentes no trabalho na�o e(  bom para ningue(m.
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