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TRABALHADORES (AS) METALÚRGICOS DA BASE
DE MARACANAÚ TEM REAJUSTE DE 7% A PARTIR
DE 1° DE MAIO DE 2014.
Em primeiro lugar pedimos desculpas a todos os trabalhadores metalúrgicos de nossa
base, pela demora do fechamento da nossa CCT 2014/2015, que reajusta os salários em
maio/2014. Foram várias rodadas de negociações para que conseguíssemos 7% de reajuste
sobre os salários dos trabalhadores. A inflação do período foi de 5,81%, com isso tivemos
ganho real de 1,19%, sabemos que é pouco, mas diante da situação atual, nos saimos bem.
Contamos com a compreensão e apoio dos companheiros (as) para nos ajudar nas decisões
para que quando convocados para participarem das reuniões e das Assembléias feitas pela
entidade sindical, compareçam.
As empresas têm até o dia 15 de julho de 2014, para fazer o pagamento das diferenças
dos salários, o Piso da categoria a partir de 1º de maio/2014 é R$ 792,00, a Participação nos
Lucros ou Resultados - PLR é de R$ 772,00, para empresa com até 50 empregados e R$
792,00 para empresas com mais de 50 empregados.
Companheiros (as), as dificuldades, como nos anos anteriores são grandes, quem
participou e participa das negociações sabe disso, não é só chegar lá e dizer nós queremos n%
de reajuste e pronto, não é assim, neste ano as maiores empresas tem alegado que estão em
dificuldades, lógico que não é problema dos trabalhadores, nossa parte foi feita, o que precisa
é união da classe trabalhadora, pois só assim conseguiremos vencer.
A Diretoria
OS VALORES DA PARTICIPAÇÃO - PLR SERÃO OS SEGUINTES
Empresas de 01 a 50 empregados R$ 772,00
Forma de pagamentos:
1ª Parcela R$ 386,00 até dia 05 setembro de 2014
2ª Parcela R$ 386,00 até dia 05 de março de 2015
Empresas acima de 50 empregados R$ 792,00
Forma de pagamentos:
1ª Parcela R$ 396,00 até dia 05 setembro de 2014
2ª Parcela R$ 396,00 até dia 05 de março de 2015

AOS ASSOCIADOS
Com uma visão mais ampla nesta nova gestão, os associados passaram a usufruir
de novos benefícios, tais como:
O aumento nas liberações para procedimentos médicos, vale frauda e custeio de
casamento civil a todo associado (a), aquele que precisar da entidade é só nos procurar,
pois estamos prontos a lhes servir.
Procure sua entidade e se associe pois você trabalhador é parte importante.

