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EMPRESÁRIO E TRABALHADOR UNIDOS 
PARA MANTER OS POSTOS DE 

EMPREGOS

Este ano de 2015 promete ser um dos mais difíceis da década para a indústria brasileira.  Todos os dias as notícias nos 

jornais falam dos estudos econômicos que prevêem crescimento quase zero, como foi também em 2014.

Com a alta dos impostos, aumento no valor dos combustíveis e elevação da conta de energia elétrica, o 

custo para produzir só aumenta ao mesmo tempo 

em que as vendas caem.

A queda do crescimento econômico preocupa o 

empresário e impede aumento na proposta de 

reajuste salarial.

Diante deste cenário desanimador, as 

indústrias do setor metalmecânico decidiram 

em Assembleia MANTER A PROPOSTA JÁ 

APRESENTADA ao Sindicato dos Trabalhadores 

para fechar as Convenções Coletivas de Trabalho 

2013/2014 e 2014/2015. 

É PRECISO GARANTIR OS
 POSTOS DE TRABALHO

O objetivo das indústrias do setor metalmecânico, mesmo diante das dificuldades, é manter o número de postos de 

trabalho, e esse é um desafio diário.

Recentemente, indústrias automobilísticas da região de Curitiba e também no Estado de São Paulo demitiram centenas 

de colaboradores. Embora essa crise nas montadoras de outras cidades reflita nas indústrias fornecedoras instaladas na 

nossa região, OS EMPRESÁRIOS DAQUI NÃO QUEREM PROMOVER DEMISSÕES. Mas para não deixar que isso aconteça, 

é preciso ter muito cuidado nas decisões que influenciam nas finanças da empresa, e sabemos que uma das mais 

significativas é a folha de pagamento.

Empresas e colaboradores remam juntos e na mesma direção para minimizarem 
os danos causados pela crise econômica.
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Muitas indústrias tiveram seus colaboradores abordados por 
representantes do sindicato dos trabalhadores para tentarem greves.

Felizmente, os trabalhadores das indústrias metalmecânicas de Londrina e Região sabem da realidade 
dos fatos. São colaboradores que reconhecem a importância da empresa onde trabalham, e que nestas 

abordagens ignoraram o convite contra a indústria da qual tiram seu sustento.
O diálogo entre as partes interessadas, ou seja, entre empresa e trabalhador, é sempre o melhor caminho.

PREOCUPADAS COM OS TRABALHADORES, 
EMPRESAS GARANTIRAM A REPOSIÇÃO 

DA INFLAÇÃO
Os empresários sabem da importância do reajuste salarial e se preocupam para que os colaboradores não tenham prejuízo. 

Desta forma, foi concedida aos trabalhadores a reposição da inflação, que foi de 6,3338% (seis ponto três mil trezentos e 

trinta e oito por cento) em novembro, mesmo o Sindicato dos Trabalhadores (Stimmmel) não tendo aceitado que os salários 

fossem reajustados desta forma.

COLABORADOR E EMPRESÁRIO 
ESTÃO UNIDOS! 

Veja abaixo o que saiu nos jornais recentemente.
As notícias CONFIRMAM os motivos que estão deixando as empresas

tão preocupadas e em estado de atenção! 


