
                                             Piracicaba, 20 de dezembro de 2017 

Diretores do Sintipel se reúnem com direção da  
OJI Papéis e discute temas de interesse  dos trabalhadores  

 
Diretores do Sintipel, liderados pelo presidente Francisco Pinto Filho, o Chico, estiveram 
reunidos com a presidência da OJi Papéis e o responsável pelo Departamento de RH,  
segunda-feira, 18 de dezembro,  discutindo temas de grande interesse dos trabalhadores da 
empresa.  
Entre os temas abordados estão os relacionados às questões referentes à saúde e segurança do 
trabalho, assim como o preenchimento de CAT´s. Outro assunto apresentado foi com relação 
aos dirigentes sindicais, sendo abordado questões referentes à discriminação e perseguições, 
que não fica bem para uma empresa de grande porte como a Oji Papéis, que é referência 
mundial.  
Na reunião, foram apresentadas, ainda, algumas reivindicações, entre elas em relação ao PPP 
na manutenção elétrica. Também foi abordado o subsídio de medicamentos com receita e o 
cálculo do salário/hora do pessoal do administrativo.   
 
O QUE DIZ A EMPRESA – Com relação às CAT´s ficou pendente que a empresa falará 
com o engenheiro responsável, questionando porque não está sendo preenchida quando de 
pequenos acidentes, assim como os motivos pelos quais, se estiver, não estão sendo 
encaminhadas ao Sintipel.  
 
SUBSÍDIO DE MEDICAMENTOS – A empresa ficou de analisar e dar uma resposta.  
 
PPP E SALÁRIO HORA -- Já com relação aos PPP e o cálculo do salário/hora do pessoal do 
administrativo, ficou de ser agendada reunião com o Departamento Jurídico da empresa. No 
caso específico do PPP, o Sintipel deixou claro que quer saber se resolverá esse impasse, em 
função do INSS não ter aceito o documento como tem sido preenchido, ou terá que levar o 
caso à Justiça. Esta é a mesma situação para o salário/hora do pessoal do administrativo, que 
inclusive tem súmula no TST determinando que o cálculo do salário seja feito na base de 200 
horas e não de 220. 
 
O SINTIPEL QUER TRABALHADORES COM DIREITOS RESPEITADOS E NÃO ROBÔS! 

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

 
Companheiro (a), filie-se ao Sintipel! 

 
Francisco Pinto Filho                

Presidente Sintipel 
 


