
                                                                                           Piracicaba, 12 de janeiro de 2022

Trabalhadores da Oji Papéis e da Klabin recebem
vale e kit escolar, garantido na nossa convenção 

Conquista estabelecida nas convenço� es coletivas dos trabalhadores do papel e celulose e do
papela�o ondulado, as empresas desses setores sa�o obrigadas a fornecerem material escolar
aos filhos dos funciona rios das empresas destes setores. 
É#  cumprindo esta determinaça� o da nossa convença�o coletiva que a Oji Pape is ja  entregou os
materiais que compo� em os kit´s no Sintipel, que por sua vez dara  iní cio no pro ximo dia 18 a,
entrega  dos  produtos  destinados  aos  filhos  de  funciona rios  da  Oji  Pape is.  A  entrega,  que
respeitara  todos os protocolos de segurança,  como ocorreu no ano passado, em funça�o da
pandemia do coronaví rus, esta  prevista para ser feita ate  o dia 4 de fevereiro, antes do iní cio
das aulas do ano eletivo, sempre das 9 a, s 12 e das 13h30 a, s 16 horas.

Klabin – Ja  na unidade Piracicaba da Klabin sera  pago um vale no valor de R$ 146,23 por
dependentes legais de ate  14 anos de idade matriculados no ensino fundamental (1º ao 9º
ano) cadastrados no sistema da empresa, na folha de pagamento deste me9s de janeiro. 
Émerson Cavalheiro, presidente do Sintipel, conta que a conquista deste kit tanto na Oji Pape is
como  na  Klabin  esta  assegurada  na  convença�o  coletiva  de  trabalho,  fruto  de  uma  aça�o
vitoriosa da diretoria do sindicato. “Certamente, tanto o material escolar contido no kit como
o vale-material escolar contribuem para amenizar os gastos das famí lias no iní cio de cada ano,
com a aquisiça�o da lista de material escolar”, ressalta.

Com relaça�o a,  Oji, ao todo, sera�o entregues 350 kits, para filhos de funciona rios na faixa eta ria
de 5 a 14 anos e 11 meses. O kit material escolar e  composto de cadernos, la pis, la pis de cor,
canetas, fita adesiva, borracha, cola basta�o, pasta, estojo, pincel, resma de papel, enfim, uma
enormidade de itens apropriados ao aluno, de acordo com a se rie que frequenta.
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