
                                                                                                 Piracicaba, 12 de Janeiro de 2023 

Sintipel articula com Cerest levantamento dos casos de
acidentes dos últimos 10 anos do nosso setor

Foi acertado, ainda, a realização de encontro de cipeiros 

O presidente do Sintipel, Emerson Cavalheiro, e o vice-presidente da entidade, Francisco
Pinto  Filho,  o  Chico,  articularam  junto  ao  Cerest  (Centro  de  Referência  em  Saúde  do
Trabalhador  de  Piracicaba)  a  realização  de  levantamento  dos  casos  de  acidentes  de
trabalho no setor do papel, papelão e artefatos de papel ocorridos nas empresas do setor
instaladas  em  Piracicaba,  nos  últimos  10  anos,  que  será  apresentado  até  o  final  de
fevereiro deste ano. Essa articulação foi feita em encontro com a  coordenadora do Cerest,
Clarisse  Bragantin,  e  com o técnico de segurança do Cerest,  Alessandro Silva,  durante
encontro, na tarde desta última terça-feira, 10 de janeiro, mostrando que começaram o
ano embalados em produzir ações voltadas a garantir cada vez mais a preservação da vida
e da saúde dos nossos trabalhadores, assim como a valorização de cada trabalhador do
nosso setor. 

No encontro também foi acertado que o Cerest estará promovendo, no próximo dia 25 de
abril, encontro dos trabalhadores cipeiros, com a finalidade de discutir a situação do setor,
assim como ações que visam a melhoria contínua dos ambientes de trabalho, voltado a
combater os acidentes e doenças de trabalho, numa ação preventiva. A preocupação com a
saúde  e  segurança  dos  trabalhadores,  inclusive,  é  um  trabalho  que  vem  sendo
desenvolvido pelo Sintipel há mais de 25 anos. A grade com os temas que serão abordados
neste  encontro,  que  acontecerá  no  próprio  Cerest,  já  começou  a  ser  discutida  e  será
fechada até 15 de março. 

No encontro também foi anunciado que a partir do meio do ano será desenvolvido um
calendário de atividades que marcarão os 20 anos da criação do Cerest,  órgão que se
constituiu em importante instrumento de apoio dos sindicatos para combater situações
que possam colocar em risco a saúde e a segurança dos trabalhadores. 
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