
                                             Piracicaba, 31 de agosto de 2020 
Cobrada, Oji Papéis finalmente começa a cumprir  

complementação de auxílio doença ou acidente 

 
Finalmente, depois de ter recebido um ofício da diretoria do Sintipel sobre o cumprimento da 
cláusula 55ª, que trata da complementação de salário do trabalhador afastado por doença ou 
acidente, a Oji Papéis respondeu ao nosso Sindicato que não sabia de que isso estaria ocorrendo 
na empresa. Isso apesar de o Sintipel já ter feito contato e, inclusive, um de seus diretores terem 
questionado essa prevaricação por parte da Oji.  
A empresa ao invés de agradecer pelo alerta e resolver as pendências, opta por responder ao 
sindicato achando que sindicalista não tem direito, que está legislando em causa própria, somente 
porque um dos que funcionários nesta situação integra a diretoria do Sintipel. No entanto, a Oji 
não observa que existiam outros funcionários na mesma situação, como que desconhecesse que 
tem funcionários afastados. Muito estranho!!!  
Questionado, o RH da empresa deu uma resposta por escrito ao Sintipel, bastante ríspida, como se 
o Sindicato estivesse a acusando de negligente. Aliás, é sempre assim, a empresa nunca assume 
seus erros, ou melhor, suas falhas. Se faz de coitadinha, de vítima, como nunca errasse. Acaba 
insinuando que a vítima é que tem culpa, enfim, sempre o outro lado.  
 Toda vez que o Sindicato fala, questiona ou levanta uma situação, a Oji se esquiva como que a 
situação relatada não existisse. Dá a impressão que o Sindicato é quem fica buscando pelo em ovo, 
mas as coisas não são bem assim. O Sintipel sempre busca conversar antes de qualquer atitude 
radical, mas parece que com a empresa a palavra reciprocidade não existe.  
Na resposta, ainda, a Oji Papéis disse que todos os funcionários afastados pelo INSS receberam o 
valor complementar, quando não é verdade. Infelizmente, não tinham recebido. Portanto, se não 
fosse o Sindicato levantar a questão, mesmo que tenha sido de um sindicalista, com certeza, o 
problema continuaria. O comportamento da empresa dá a impressão que existe uma política de 
fingir que as coisas não acontecem, que está sempre correta e que é nós que a acusamos 
indevidamente.  
Entendemos que a Oji é uma empresa multinacional que tem outra cultura e está se adaptando 
ainda à nossa. Por isso, estamos sempre abertos e buscando diálogo sincero, afinal o sindicato é 
parte orgânica de todo esse processo. Não estamos do outro lado. Pelo contrário, fazemos parte do 
mesmo lado, mas parece que esse entendimento é só nosso. Até parece que a Oji está no Japão e o 
Sindicato no Brasil (fazendo apenas uma comparação). Queremos, sim, participar, ajudar, 
contribuir... Claro que podemos cometer erros, todos cometem erros, mas isso não quer dizer que 
estamos errados. Enfim, pelo menos de agora em diante os trabalhadores afastados por doença ou 
acidente parece que estão recebendo seus direitos e isso é o que importa. Queremos sempre 
ajudar, queremos que a Oji continue crescendo e ela considere de fato seus funcionários (todos) 
especiais e que os erros existem para serem reparados. 
 

O Sintipel tem lado, o da verdade e da justiça sempre. Juntos, somos mais fortes! 
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