
                                                                                                                                       Piracicaba, 8 de fevereiro de 2018 

Sintipel entende que diálogo e negociações 

não podem parar na Oji Papéis 
 

Em nosso último boletim, informamos que haveria uma reunião com a Oji Papéis no dia 

7 de fevereiro, para discutir sobre o questionamento do Sintipel com relação às CAT´s. 

Porém, a empresa nos enviou uma resposta via email, neste mesmo dia 7 de fevereiro, 

alegando que está com “dificuldade de agenda para responder os questionamentos feitos 

pelo Sindicato”.  

Sobre as CAT´s, no entanto, a Oji Papéis já disse, nesta resposta via email, que “está 

tudo de acordo com as Normas”. Porém, este não é o entendimento da diretoria do 

Sintipel, que continua apostando no bom diálogo para resolver os possíveis impasses e 

divergências sobre o dia a dia dos nossos trabalhadores nesta conceituada indústria.  

 

Entendemos que toda relação deve ser a mais franca possível e é pautado neste princípio 

que a diretoria do Sintipel tem desenvolvido todo trabalho à frente desta entidade com 

mais de 60 anos de atuação em defesa dos interesses dos companheiros trabalhadores 

das indústrias do papel e papelão de Piracicaba e região. 

Se cometemos algum tipo de contrariedade, aborrecimento e ou mal interprestação com 

nossos boletins, queremos nos desculpar com a empresa e seus negociadores. O nosso 

objetivo jamais foi de atacar ou ofender a Oji Papéis e seus representantes, mas somente 

informar, enfim, falar com os nossos trabalhadores, através dos nossos boletins, sobre 

todos os encontros, reuniões, enfim, sobre os contatos que temos com a empresa e o 

resultado deste trabalho. 

Afinal, esta é uma prática que sempre a diretoria desta entidade se pautou e que, com 

certeza, continuará sendo mantido, uma vez que há outras negociações em aberta e que 

ainda terão que ocorrer e que teremos que informar nossos companheiros trabalhadores, 

como sobre o sistema compensação de horas (Banco de horas) que vence neste mês de 

fevereiro, assim como sobre o turno de revezamento e outras pendências. 

Enfim, a nossa missão é de dialogar sempre, para o bem de todos, trabalhadores e 

empresa. 

  

Nenhum de nós é tão bom e forte quanto todos nós juntos!!! 

 

Companheiro (a), filie-se ao Sintipel! 

 

Francisco Pinto Filho                

Presidente Sintipel    
 


