
Empresas estão autorizadas a antecipar 
índice da infl ação para funcionários

As negociações da Convenção Coletiva de Trabalho entre o Sindimetal de Londrina e o Sindicato dos 
Metalúrgicos (Stimmmel) estão em andamento, mas ainda não se chegou a um acordo como era dese-
jado pelos empresários e trabalhadores.

Os empresários do setor metalmecânico, sensibilizados com o impasse nas negociações, entendendo 
a expectativa dos colaboradores, e diante da falta de previsão para fechamento da Convenção Coletiva, 
decidiram, em Assembleia, antecipar o índice referente à infl ação do período aos colaboradores.

O reajuste/aumento vigora a partir de 1º de dezembro de 2013 e o valor será pago até o 5° (quinto) 
dia útil de janeiro. Para os trabalhadores que ingressaram na empresa até o dia 1º de dezembro de 
2012 o índice a ser reajustado é de 5,58%. Para os colaboradores que ingressaram depois desta data, 
o percentual pago será proporcional ao mês da contratação, conforme tabela abaixo:

Dezembro 2012 5,58% Junho 2013 2,79%

Janeiro 2013 5,11% Julho 2013 2,32%

Fevereiro 2013 4,65% Agosto 2013 1,86%

Março 2013 4,18% Setembro 2013 1,39%

Abril 2013 3,72% Outubro 2013 0,93%

Maio 2013 3,25% Novembro 2013 0,46%

A antecipação será compensada com os valores de reajuste/aumento salarial que ainda estão sendo 
negociados coletivamente, quando houver a formalização da CCT 2013/2014.

O Sindimetal Londrina e as empresas associadas continuam trabalhando para que a CCT 2014 seja 
aprovada e assinada o mais rápido possível.

O Sindimetal Londrina reconhece que a antecipação proporciona tranquilidade aos colaboradores e 
empresários para que possam iniciar o ano mais satisfeitos e motivados.
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