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• Próteses
• Restaurações
• Canal
• Extrações

ATENDEMOS CRIANÇAS

• Cirurgias
• Ortodontia
   (Aparelhos)
• Implantes
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Areia, Pedra, Tijolos,
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trabalhos e amarrações à distância
atendemos todos os casos
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Claro 16 9173-3394
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Sintrapel capacita papeleiros em nova escola
Cursos são para as áreas de cartonagem e artefato

O prof Jorge Brandão é diretor da Brandão
Associados. A empresa, que presta consultoria

em fábricas de papelão ondulado, fica em
Pirituba. “As empresas menores de cartonagem

serão favorecidas”, disse ele

Geraldo Cândido de Morais é presidente do
Sintrapel, há 20 anos. Ele disse que a criação da
escola é inédita na categoria, cuja mão-de-obra

especializada está escassa e trará bons frutos para
a categoria. “Muitos companheiros não têm onde
aprender esta profissão em outras instituições”

Valter Paixão da QS Graph disse que o Sintrapel
cobre a demanda que o SENAI não atende

Ao fazer o uso da palavra, Geraldo Pinheiro,
presidente do STI da empresa Papel de Luiz

Antônio, disse que no interior a falta de qualifica-
ção também é grande. “Que essa iniciativa seja

um exemplo para os trabalhadores e todos façam
um bom proveito”

Elineu Sambruichi,
diretor da Kraft Park,
disse que o curso é

um anseio dos
trabalhadores, sendo
muito importante sua
qualificação. “Que a

escola seja um
multiplicador de

outras instituições,
no interior do Estado”

Nilton Tanaka,
diretor da Clarisa,

parabenizou o
Sintrapel pela
iniciativa. Ele

acredita que as
empresas do ramo e

os trabalhadores
serão beneficiados

Outro presente à inauguração foi Eufranzino
Pereira da Silva, representando Carlos André

Ortiz, secretário Estadual de Relações do Traba-
lho (SERT). Ele lembrou que a secretaria oferece
ao trabalhador nos Postos de Atendimento ao

Trabalhador (PATs) as ofertas de emprego.
Eufranzino ressaltou que a categoria está

presente no dia a dia do cidadão. “Principalmente
o papel e o papelão, inclusive na parte da

educação”

Cristiana da Glória, do RH da empresa São
Roberto disse que a bela e pioneira iniciativa tem

tudo para crescer. “A escola terá bastante
sucesso com os alunos aqui”, acredita ela

Também presente, Luiz Gonçalves, presidente da
Nova Central Sindical de Trabalhadores no

Estado de São Paulo – NCST-SP, fez uma crítica
ao Sistema S (SESI-SENAI), que, na sua opinião,
falha e o Sintrapel vem suprir esse buraco dos

Governos Estadual e Federal. “O Sistema S cobra
caro os cursos e não consegue dar conta de

mão-de-obra especializada”, explicou

Descerramento da placa inaugural

Geraldo Mantovani da Aparecida Embalagens
acredita que o Sintrapel terá apoio de 100% das
empresas do setor e que a escola vai dar certo.

Ele ressaltou a seriedade da diretoria do sindica-
to, desde o início, quando idealizou a escola

Finalizando os discursos, Ozano Pereira da Silva,
presidente da Federação dos Trabalhadores nas
Indústrias de Papel, Papelão e Cortiça do Estado

de São Paulo, disse que se sente feliz com a
homenagem. Ozano trabalha no segmento

papeleiro há 53 anos. “A escola já deu certo.
Quero dividir esta felicidade com toda a família

papeleira”, disse ele, com emoção

Na tarde do último dia 12 de julho
último o Sindicato dos Trabalha
dores nas Indústrias de Artefatos

de Papel, Papelão e Cortiça – Sintrapel
inaugurou a Escola de Formação Pro-
fissional Dr Ozano Pereira da Silva, na
rua Prof. Batista de Andrade, 44, bair-
ro do Brás.

A escola é uma homenagem ao presiden-
te da Federação dos Trabalhadores nas In-
dústrias de Papel, Papelão e Cortiça do Esta-
do de São Paulo, Dr Ozano Pereira da Silva.

O homenageado Ozano disse, ao Jor-
nal do Brás, que a federação, localizada
na av. Rangel Pestana, 1.292 – 1º andar cj
11, representa hoje em torno de 30 sindi-
catos espalhados por todo o Estado e que
em todo segmento existem 72.000 traba-
lhadores.

Ozano contou que, num primeiro mo-

mento, o objetivo é qualificar os trabalha-
dores da categoria, que receberão um di-
ploma ao final do curso. “A pessoa já sai
fabricando no setor de embalagens”, ex-
plicou.

Serão realizadas aulas teóricas e prá-
ticas, num período de dois meses, três
vezes por semana (terças, quartas e quin-
tas-feiras) à noite. Para isso, a escola con-
ta com maquinário e contratou a empre-
sa Brandão Associados, com experiên-
cia de 28 anos no setor. O diretor da
empresa, prof  Jorge Brandão, disse que
será o responsável pelo conteúdo pro-
gramático dos cursos, fazendo a trans-
ferência de tecnologia.

QS Graph parceira
A empresa QS Graph, outra importan-

te parceira no projeto, contribui na con-
fecção do material apostilado e logística
da comunicação e organização. O diretor
da QS Graph, Valter Paixão, disse que o
Sintrapel e a Federação cobrem uma de-
manda que o SENAI não atende. “O SE-
NAI tem cursos mais voltados para as
áreas do papel e celulose. O Sintrapel está,
a partir de agora, oferecendo cursos para
as áreas de cartonagem e artefato, que
beneficiam o papel ondulado”, explicou
Paixão.

No espaço onde agora funciona a es-
cola, era instalada a gráfica de Paixão, que
se mudou para a rua Visconde de Parnaí-
ba, 221. A QS Graph realiza uma comu-
nicação integrada, através de jornal, revis-
ta, site, vídeo e mídia digital.Ozano disse que a meta é qualificar o profissional


