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EMPRESAS APROVAM ANTECIPAÇÃO 
DE REAJUSTE SALARIAL!

Reunidas em Assembleia Geral no Sindimetal Londrina, no dia 9 de dezembro, e demonstrando mais uma vez boa vontade 

e respeito aos seus funcionários, as empresas do setor metalmecânico decidiram, por unanimidade, antecipar o reajuste 

salarial correspondente à infl ação acumulada nos últimos 12 meses, mesmo sem o fechamento da Convenção Coletiva de 

Trabalho (CCT) 2014-2015. O reajuste será de 6,3338%, correspondente ao INPC/IBGE de 01/12/2013 à 30/11/2014.

As empresas entendem que os salários dos trabalhadores não podem fi car sem o reajuste da infl ação, como forma de 

proteção ao seu poder aquisitivo, mesmo diante do impasse provocado pelo sindicato dos empregados, que continua 

infl exível na Negociação Coletiva, apresentando propostas incabíveis para o cenário econômico atual.

Veja como ficam os salários:

Perspectivas para 2015:

- Com reajuste salarial no percentual de 6,3338%, correspondente à aplicação da infl ação acumulada nos 

últimos 12 meses, o piso salarial da categoria passa a ser de R$ 1.154,40 (um mil, cento e cinquenta e 

quatro reais e quarenta centavos);

- Para empregados contratados após 01 de dezembro de 2013 até 30 de novembro de 2014, a concessão 

do reajuste será proporcional ao período trabalhado, mediante aplicação do percentual à razão de 1/12 ao 

mês, contados da data de admissão;

- Para admissões após 01 de Dezembro de 2014 não se aplicam as antecipações de reajuste salarial, pois 

o reajuste corresponde ao período de 01/12/2013 à 30/11/2014.

Mesmo com todas as difi culdades que o setor industrial passou no ano de 2014, as empresas têm como objetivo 

proporcionar boas condições de trabalho aos colaboradores e manter os postos de emprego, para que, especialmente no 

setor metalmecânico de Londrina e região, sejam amortecidos os impactos da difi culdade econômica enfrentada pelo país.

Trabalhadores e empresários unidos, 
parceria em que todos ganham!
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