Edição - Dezembro 2016

CONHEÇA AS PROPOSTAS DAS INDÚSTRIAS PARA A
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
Na quarta-feira, dia 30, o Sindimetal Londrina realizou mais uma Assembleia das empresas para elaboração de proposta
para o fechamento da CCT 2016/2017.
O comentário geral na assembleia foi de que o momento é de muita preocupação e de sacrifícios, pois estamos discutindo
não só o momento crítico da economia, mas também a importância de diminuir o alto índice de demissões e de
fechamento de indústrias.
Nos últimos dias os jornais mostraram a pesquisa que informa que a economia brasileira encolheu 4,4% nos últimos 12
meses. E todos nós estamos sentindo isso.
Por isso, a reflexão é importante e todos precisamos contribuir para a volta do crescimento.

ou

Veja as duas propostas que o Sindimetal enviou ao Sindicato dos Trabalhadores.
São propostas possíveis para as empresas neste momento.

PROPOSTA A
PISO DA CATEGORIA: O atual piso de
R$ 1.346,30/mês reajustado/corrigido em

PROPOSTA B

PISO DA CATEGORIA: O atual piso de

R$ 1.346,30/mês reajustado/corrigido

80% do INPC/IBGE do período, a ser concedido

em 100% do INPC/IBGE do período, a ser

nos salários de dezembro de 2016 (pagos em

concedido nos salários de janeiro de 2017

Jan/17).

(pagos em fev/17).

REAJUSTE SALARIAL: Reajuste/correção em

REAJUSTE SALARIAL: Reajuste/correção em

80% do INPC/IBGE do período, a ser concedido

100% do INPC/IBGE do período, a ser concedido

nos salários de dezembro de 2016 (pagos em

nos salários de janeiro de 2017 (pagos em

janeiro/17).

fevereiro/17).

Pontos iguais nas PROPOSTAS A E B:
Benefício Alimentação (Cláusula 15ª da CCT 15/16): Reajuste pelo INPC/IBGE do período,
concessão em dezembro 2016.
Mantém como está: A jornada de trabalho de 44 horas semanais e todas as demais cláusulas
da atual Convenção Coletiva de Trabalho 2015/16, firmada entre Stimmmel e Sindimetal.

Hoje são mais de 12 milhões de
desempregados no País
Analistas econômicos de várias agências dizem que os números apontam para um 2017 de queda na economia. A
crise atingiu todos os segmentos: indústria, comércio, serviços, exportação.
Na última semana, o governo brasileiro anunciou que já são mais de 12 milhões de pessoas desempregadas no País.
Por isso, a meta é manter o maior número de empregos possível.
Em todo o País, conforme mostra a tabela do IBGE, a maioria das Convenções Coletivas de Trabalho fechou abaixo da
inflação.

DISTRIBUIÇÃO DOS REAJUSTES SALARIAIS, EM COMPARAÇÃO COM A VARIAÇÃO DO
INPC-IBGE BRASIL, JANEIRO A JUNHO DE 2016
Variação

Quantidade de negociações

Qual percentual esse
número representa?

Acima do INPC-IBGE

74

24,3%

Mais de 1% acima

2

0,7%

De 0,51% a 1% acima

4

1,3%

De 0,01% a 0,5% acima

68

22,4%

Igual ao INPC-IBGE

112

36,8%

De 0,01% a 0,5% abaixo

32

10,5%

De 0,51% a 1% abaixo

20

6,6%

De 1,01% a 2% abaixo

37

12,2%

De 2,01% a 3% abaixo

15

4,9%

De 3,01% a 4% abaixo

10

3,3%

Mais de 4 % abaixo

4

1,3%

Abaixo do INPC-IBGE

118

38,8%

Total

304

100%

Fonte: DIEESE. SAS-DIEESE - Sistema de Acompanhamento de Salários
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