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Coronavírus 

Com prudência, nossos trabalhadores tem feito 

a diferença e mantido empresas funcionando   

Em plena pandemia do Coronavírus, que tem deixado o Brasil e o mundo em alerta, 

uma vez que não há cientificamente nenhum medicamento que garanta a cura do 

Covid-19, os trabalhadores das indústrias do papel, papelão e celulose da nossa base 

tem feito a diferença, garantido o pleno funcionamento das empresas, inclusive 

atuando em frentes para que a produção seja ampliada. Todo este esforço diante deste 

cenário de incertezas, ressaltamos todo o nosso respeito e aplaudimos a estes bravos 

guerreiros que continuam firmes em seus postos de trabalhado, dando sua contribuição 

para a manutenção da produção de papel, papelão e artefatos, contribuindo para que os 

impactos na economia sejam os menores possíveis.  

As empresas também têm feito a sua parte, colocando à disposição dos companheiros 

trabalhadores farto material de higienização e equipamentos de proteção, como 

recomenda os organismos de saúde, além de estabelecer novas regras de 

distanciamento. Todo este trabalho é acompanhado de perto pelo Sintipel, que 

reconhece a importância da manutenção do trabalho, mas que precisa continuar sendo 

realizado com respeito à vida e a saúde de todos os companheiros trabalhadores.  

Este cenário vivido neste momento só reforça que não há empresa sem trabalhador e 

vice-versa. Portanto, o respeito a cada trabalhador que garante o funcionamento dos 

serviços essenciais, desde aqueles que produzem equipamentos, materiais e serviços, 

assim como os que estão na linha de frente, homens e mulheres, precisam e devem ser 

reconhecidos e aplaudidos, porque somente com a sabedoria, determinação e empenho 

de todos vamos superar este delicado momento que deixa a todos com incertezas.   

Mais do que nunca, o momento é de unirmos as nossas forças para, juntos, 

superarmos esta pandemia, com muita prudência e respeito à vida. 
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