
                                                                                      Piracicaba, 23 de junho de 2021 

5ª turma na OJi Papéis completa oito anos, uma 

grande conquista da qual não podemos abrir mão 
 

Em 2014, depois de muitas negociações e colocação em prática de uma grande estratégia, 

conseguimos implantar novamente a 5ª turma de trabalho na Oji Papéis, que havia sido 

suprimida, depois de décadas, pelo grupo Votorantim. O fato é que conseguimos essa conquista 

fazendo o enfrentamento, fruto da união do nosso sindicato forte e atuante, uma vez que 

tivemos que entrar na Justiça do Trabalho para essa implantação.  

Dois anos depois, em 2016, renovamos o acordo mais uma vez, apesar da tentativa da empresa 

em querer voltar o seis por dois e suprimindo meia hora de refeição, situação que está em 

processo de julgamento no TST, esperando uma decisão do STF. 

Já em 2018, em um novo momento, renovamos o acordo na escala mista. Foi um pedido da 

empresa para que pudesse continuar viabilizando o seu funcionamento. Entendemos o 

momento e colocamos aos trabalhadores, que acataram a proposta para manter ativa a 5ª 

turma, na escala mista. Portanto, de forma estratégica, mantivemos essa grande conquista, que 

nos garante mais qualidade de vida a todos. Porém, numa negociação difícil, que se prolongou 

por mais de três meses, só pra se ter uma resposta da matriz da empresa no Japão.  

Apesar de todas as dificuldades, temos conseguindo manter esta grande conquista da 5ª turma, 

mesmo com escala mista, como ocorreu em 2020. No entanto, este período de férias do seis por 

dois, lamentavelmente, nos últimos dois anos caiu exatamente em meio à pandemia do 

coronavírus, atrapalhando as férias dos companheiros.  

Porém, esperamos que daqui pra frente, e em 2022, possivelmente com a pandemia do 

coronavírus controlada e com a aproximação da chegada do novo governo, possamos continuar 

com essa conquista e ter um período de férias finalmente aproveitado.  

Portanto, trabalhador, vamos manter firme nesta consciência, até porque se depender do setor 

econômico não teríamos a 5ª turma, uma vez que algumas empresas, inclusive de grupos fortes 

do setor, estão investindo para voltar com quatro turmas seis (06) por dois (02) ou horário fixo. 

No entanto, não é o que parece acontecer aqui em Piracicaba, na Oji Papéis, até porque da 

última vez que renovamos o acordo, a empresa entendeu os benefícios e demonstrou também 

querer manter o sistema, já que havíamos entendido a sua situação e aceitado a 5ª turma na 

escala mista. 
 

Trabalhador, Sintipel sempre na sua defesa. Unidos, somos mais fortes! 
 

A Diretoria 


