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Sintipel se reúne com a Klabin para se inteirar 
sobre instalação da nova unidade da empresa 

Novos representantes nacional e regional da Klabin do setores do
papel e papelão ondulado também participaram do encontro

O presidente do Sintipel, Emerson Cavalheiro, e o vice-presidente da entidade, Francisco Pinto
Filho,  o  Chico,  juntamente  com o diretor  Claudenir  Rodrigues,  participaram na  tarde desta
u! ltima  quarta-feira,  27  de  julho,  de  encontro  com  a  direça&o  da  Klabin,  quando  a  empresa
informou  oficialmente  sobre  o  projeto  “Figueira”  de  instalaça&o  de  uma  nova  unidade  em
Piracicaba.  Do  encontro  participaram,  ale!m  de  gestores  da  unidade  local,  representantes
nacional e regional da Klabin, que tera&o a missa&o de ajudar a coordenar a instalaça&o da nova
fa!brica em Piracicaba.  A previsa&o  e!  de que a nova unidade entre em operaça&o  no segundo
trimestre de 2024 e sera!  uma nova planta da empresa no municí!pio. 

Foi informado que a nova unidade devera!  gerar mais de mil novos empregos, sendo boa parte
no pro! prio setor, enquanto que outros indiretos, uma vez que uma empresa deste porte acaba
agregando a chegada de parceiros para garantir desde a sua instalaça&o ate!  o transporte dos
produtos fabricados. 

Segundo a empresa, esta!  sendo programado a realizaça&o de cursos de qualificaça&o profissional,
em parceria com o municí!pio e escolas te!cnicas da cidade, inclusive ha!  projeto para a realizaça&o
de curso especí!fico de te!cnico de papel ondulado, voltado a preparar ma&o-de-obra para atender
as necessidades da nova unidade.

Nesta reunia&o, os diretores do Sintipel tambe!m ressaltaram a importa2ncia da instalaça&o desta
nova unidade e informaram que estara&o acompanhando de perto todo este processo, inclusive
aproveitaram para abordar a  preocupaça&o   da entidade para com a sau! de e  segurança dos
trabalhadores  tanto  dos  que  ja!  atuam  na  Klabin,  assim  como  dos  que  sera&o  futuramente
contratados. Foi lembrado ainda da necessidade dos acertos dos sala! rios, com a implantaça&o  de
um plano de cargos e sala! rios que seja justo, contemplando a todos os funciona! rios da empresa,
e de forma igualita! ria, sanando uma situaça&o que tem gerado descontentamento entre os seus
trabalhadores. 
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