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Empenho dos trabalhadores garante dois
salários de prêmio da PLR na Oji Papéis

Mais uma vez, o empenho de cada trabalhador da Oji Pape� is ao longo do ano de 2021
garantiu a todos os funciona� rios da empresa o resultado do PLR de 2,002 sala� rios. Esse
pre$mio, que garante pouco mais de dois sala� rios de pre$mio de Participaça'o nos Lucros e
Resultados da Oji Pape� is, conforme foi divulgado pela empresa, supera o pre$mio pago no
ano passado, referente a 2020, que foi de 1,6915% do sala� rio.
Esse  aumento nos ganhos na'o  e�  por  acaso,  mas,  sim,  graças  ao empenho,  dedicaça'o  e
comprometimento dos mais de 600 funciona� rios da Oji, que na'o te$m medido esforços para
que as metas estabelecidas, e olha que na'o sa'o nenhuma moleza, fossem atingidas, assim
como da Comissa'o  do PLR, que tambe�m conta com a participaça'o do Sintipel,  o nosso
Sindicato, que esteve atenta e que teve brilhante atuaça'o em todo processo. 
E.  importante  registrar  que  todo  esse  comprometimento  se  deu  tambe�m  em  meio  a
pandemia do coronaví�rus, que esta�  completando dois anos de transtornos e insegurança a
todos, que so�  na'o foi ainda mais grave graças as medidas de segurança e a vacinaça'o de
boa parte da populaça'o brasileira. 
VALORES  – Portanto,  com  o  resultado  obtido,  cada  companheiro  trabalhador
receberá como prêmio no próximo dia 25 de fevereiro, correspondente a 2,002 do
seu salário. 
CONQUISTA –  A  conquista  do  PLR  esta�  assegurada  na  nossa  convença'o  coletiva  de
trabalho,  negociada  e  assinada  pelo  Sintipel,  em  sua  cla�usula  71ª.  Portanto,  o  PLR
conquistado teve participaça'o fundamental do Sintipel. 
DATA DE PAGAMENTO -- O pagamento sera�  efetuado nesse pro� ximo dia 25 de fevereiro.
No� s do Sintipel fazemos questa'o de cumprimentar a todos que se esforçaram para garantir
este pre$mio que vem para ampliar merecidamente o ganho de cada trabalhador que deu o
melhor de si para que a missa'o estabelecida fosse cumprida da melhor forma possí�vel.

Parabéns a todos!!!

 A Diretoria


