
                                                                                         Piracicaba, 08 de junho de 2021 
 

Sintipel solicita ao Cerest vistoria nas 
câmeras de vigilância da Oji Papeis 

 

Em documento protocolado no Cerest (Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador) de Piracicaba, o Sintipel solicita que seja averiguada a legalidade do 
sistema de monitoramento de câmeras instalado pela Oji Papéis, com a alegação de 
prevenção dos acidentes. No pedido, que foi feito no último dia sete de maio, 
motivado pelo possível constrangimento que o sistema possa estar provocando no 
ambiente de trabalho, também é pedido ao Cerest que no caso de ser constatada 
alguma irregularidade que os fatos sejam encaminhados para apuração pelo 
Ministério Público do Trabalho. 
 

 O fato é que a instalação do sistema de monitoramento de câmeras pela empresa 
para fiscalizar o comportamento do ambiente de trabalho tem gerado 
descontentamento, com diversas manifestações de funcionários. Tanto que em 28 
de abril de 2021, “Dia Mundial e Memórias às Vítimas de Acidente e Doenças do 
Trabalho”, o sindicato soltou um informativo tratando especificamente sobre as 
câmeras de monitoramento na Oji Papéis, que estão sendo utilizadas para punir 
trabalhadores, inclusive com registro de suspensão de trabalhador pela “regra de 
ouro”, cuja ferramenta utilizada para fiscalizar foram as câmeras.  
 

Defendemos um amplo trabalho de prevenção, a partir de intenso treinamento e 
conscientização, e não a punição, em que as câmeras se comparam a um chicote. 
Portanto, defendemos que o monitoramento seja bem utilizado dentro dos 
preceitos para ampliar a segurança do trabalho e dos trabalhadores, para prevenir 
acidentes e doenças do trabalho, e não para punir e nem constranger ninguém. É 
com essa premissa que fizemos essa solicitação ao Cerest, órgão respeitado e com 
grande capacidade de aferir toda situação que foi implantada na empresa sem 
nenhuma discussão com os trabalhadores, os maiores interessados em garantir 
permanentemente ambientes seguros de trabalho.  

 
A Diretoria 


