
                                             Piracicaba, 31 de janeiro de 2018 

Sintipel coloca você a par das negociações 

com a direção da Oji Papéis 
 

Mantendo a nossa posição de dar total transparência sobre o trabalho que desenvolvemos 

à frente do Sintipel, informamos que, no dia 18 de dezembro de 2017, fizemos uma 

reunião com a direção da Oji, conforme já informamos em boletim anterior. Naquele 

encontro, discutimos diversos pontos e ficaram pendentes outros. 

Já no dia 10 de janeiro deste ano, nos reunimos com a coordenadora de RH, Antonia 

Oliveira, e com advogada Dr. Ana, para discutirmos a questão dos PPP´s. Neste caso 

específico, faremos uma reunião com o INSS e se não resolver as pendências, vamos 

estudar uma ação coletiva. Nesta reunião, ainda, com a direção da Oji, tratamos também 

do cálculo do salário hora para quem faz 40 horas semanais, este ainda pendente. 

Estamos esperando uma resposta da empresa. 

Com relação à CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), informamos que este 

documento é muito importante para o trabalhador que se acidenta, é uma prova, não 

adianta ficar trabalhando enfaixado para não entrar em estatísticas, porque mais tarde o 

prejudicado será o próprio trabalhador, no caso pode ser você. Sobre este tema CAT, 

ficou marcado uma reunião para o dia 7 de fevereiro com o RH, o engenheiro de 

segurança, para saber o porquê de não estar sendo preenchido o CAT, assim como os 

motivos pelos quais não está sendo encaminhado ao Sindicato, como manda a legislação. 

Em resumo, companheiros amigos trabalhadores, este é o teor da reunião que tivemos 

com a direção da Oji. Pode ficar certo, que assim que tenhamos uma posição da empresa, 

imediatamente os comunicaremos. 

Só para conhecimento: Você sabia que no Japão, onde está a matriz da Oji Papéis, tem 

um sindicato na própria empresa? Na nossa cultura de movimento sindical e de relação 

com o setor capitalista, isso não cabe, é inadmissível. Por muito menos, muitos sindicatos 

brasileiros são chamados de “pelegos”. O que dizer desta situação no Japão? 

Se queremos estar à frente, jamais poderemos ignorar quem está do lado. Pense nisso! 

 

 

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

 

Companheiro (a), filie-se ao Sintipel! 

 

Francisco Pinto Filho                

Presidente Sintipel    


