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Campanha Salarial 2015:
Sindicatos realizam assinaturas das
 Convenções Coletivas de Trabalho 

A Campanha Salarial da Federação dos Sindicatos Metalúrgicos da CUT (FEM-
-CUT/SP) está na reta final. A FEM assinou as Convenções Coletivas de Trabalho 
(CCT) com as bancadas patronais do Grupo 8 (refrigeração, equipamentos ferroviá-
rios, rodoviários, artefatos de materiais não ferrosos, esquadrias, construções metá-
licas, artefatos de ferro, metais e ferramentas em geral), Grupo 2 (Máquinas e Eletrô-
nicos),  Estamparia, Fundição, Sinpa, Sindiforja, Forjarias e Parafusos e Sindisider 
(Sindicato das Indústrias de Produtos Siderúrgicos do Estado de São Paulo). Confira 
nas páginas 2,3 e 4, o resumo da Campanha Salarial. 

As negociações com o Grupo 10 (Lâmpadas, Material Bélico, Equipamentos Odon-
tológicos entre outros), encontram-se em fase de conclusão. Assim que for finaliza-
da, será publicada no próximo boletim, bem como a Convenção Coletiva será dis-
ponibilizada no site do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região, através do www.
metalurgicosdeitu.com.br.

Importante ressaltar, que as empresas dos Grupos, ligadas aos sindicatos pa-
tronais: Sindipeças, Sicetel e Sindicel, não assinaram a Convenção Coletiva de 
Trabalho. Desta forma, o Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região notificou as 
referidas empresas e está negociando com cada uma. 

Foto: Nayara Striani /Mídia Consulte

Convenções Coletivas Assinadas

Dirigentes sindicais durante assinatura das CCT.

Sindicato renova Convênio Odontológico 
- Itu Clínica JTC : Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, Bairro 
Padre Bento -  Av. da Saudade, 120 – (11) 4023-1361;
- Subsede Bairro Cidade Nova – Itu: Segunda-feira e Quarta-feira: das 08h30 às 11h e 
das 14h às 16h30 – Quinta-feira, 09h às 10h30 e das 14h às 17h30 - Sexta-feira, das 9h às 
11h30 e das 14h às 17h, Rua Joaquim Delfino da Silva nº 250, Jardim Europa - (11) 4013 
2027;
- Subsede Porto Feliz: Quinta-feira, das 8h às 17h40min – Sábado das 8h às 12h (no con-
sultório , R. Monsenhor Seckler, 820, Vila America  
(15) 3261-6450;
- Subsede Boituva: Segunda-feira, Quarta-feira e Quinta-feira: das 9h às 11h20 e das 
13h20 às 17h.Rua Prof.Jose Atala Junior nº 281 Centro 15 3263 2266;
- Subsede Cabreúva: Quarta-feira, Quinta-feira e Sexta-feira das 8h às 17h – Sexta; das 
10h às 12h e das 13h30min às 17h50min. Rua Guaxinduva nº103 Bairro Jacaré -11 4529 
4060.

PROCEDIMENTOS 
INCLUSOS NO CONVÊNIO:

- RESTAURAÇÃO DE RESINA; 
- RESTAURAÇÃO DE IONÔMERO DE VIDRO;  
- EXTRAÇÃO SIMPLES; 
- EXTRAÇÃO DE DENTE DO SISO; 
- EXTRAÇÃO DE RAIZ RESÍDUA; 
- LIMPEZA (PROFILAXIA, RASPAGEM DE 
- POLIMENTO CORONÁRIO E TRATAMENTO DE 
GENGIVA); 
- TRATAMENTO DE CANAL; EXAMES CLÍNICOS.
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Campanha Salarial 2015

Grupo 2 (máquinas e eletrônicos)
Cláusulas Econômicas e Reajuste Salarial
Os salários dos empregados das bases territoriais dos sindicatos de trabalhadores metalúrgicos signatários desta Conven-

ção Coletiva de Trabalho serão corrigidos no percentual de 9,88%, a ser aplicado da seguinte forma:
a) Os salários vigentes em 31 de agosto de 2015 serão reajustados a partir do dia 1º de setembro de 2015 pelo percentual 

de 7,88 %, observado o TETO SALARIAL de R$ 7.427,21.
b) Para o salário igual ou superior ao TETO salarial de R$ 7.427,21, o reajuste corresponderá ao valor fixo de R$ 585,26, 

acrescido ao salário vigente em 31 de agosto de 2015;
c) Em 1º.02.2016 os salários serão reajustados com o percentual de mais 2%, calculado sobre os salários vigentes em 

31.08.2015, observado o TETO salarial de R$ 7.427,21 
Para o salário igual ou superior ao TETO salarial de R$ 7.427,21, o reajuste corresponderá ao acréscimo do valor fixo de 

R$ 148,54, calculado sobre o salário vigente em 31.08.2015;
O pagamento do décimo terceiro salário, férias individuais ou coletivas e o pagamento de títulos rescisórios ineren-

tes as eventuais demissões ocorridas no período de 1º de setembro de 2015 a 31 de janeiro de 2016, será efetivado com 
os mencionados títulos de direito corrigidos pelo INPC integral, correspondente a 9,88%.  

SALÁRIO NORMATIVO PISO 9,88%
Fica assegurado, um Salário Normativo /Piso, a partir de 1º.09.2015, obedecidos os critérios abaixo:
a) Para cada estabelecimento que contava, em 31.08.2015,
 com até 50 (cinquenta) empregados  o Salário Normativo será de R$ 1.278,81. 
b), em 31.08.2015, de 51 (cinquenta e um) empregados(as) até 500 (quinhentos, o Salário Normativo será de R$ 1.356,57. 
c)em 31.08.2015, com mais de 500 (quinhentos) empregados (as) da categoria, o Salário Normativo será de R$ 1.494,80.

GRUPO 8 (Trefi lação, laminação de metais ferrosos; 
refrigeração, equipamentos ferroviários,

esquadrias, construções metálicas, artefatos de 
ferro, rodoviários entre outros)

Cláusulas Econômicas e Reajuste Salarial
Os salários dos empregados (as) das bases territoriais dos sindicatos de trabalhadores metalúrgicos signatários desta Convenção 

Coletiva de Trabalho, vigentes em 31.08.2015, serão corrigidos pelo índice de 9,88%, a ser aplicado da seguinte forma:
Em 1º.09.2015 os salários serão reajustados pelo percentual de 7,88% , aplicado sobre os salários vigentes em 31.08.2015, obser-

vado o TETO SALARIAL de R$ 7.406,00. 
Para o salário igual ou superior ao TETO de R$ 7.406.00 o reajuste corresponderá ao acréscimo do valor fixo de R$ 583,59 , acres-

cido ao salário vigente em 31.08.2015;
Em 1º.01.2016 os salários serão reajustados com o percentual de mais 2% , calculado sobre os salários vigentes em 01.09.2015, 

observado o TETO salarial de R$ 7.406,00.
Para o salário igual ou superior ao TETO de R$ 7.406,00 o reajuste corresponderá ao acréscimo do valor fixo de R$ 148,12, calcu-

lado sobre os salários vigentes em 31.08.2015;
O pagamento do décimo terceiro salário, férias individuais ou coletivas e o pagamento de títulos rescisórios inerentes as eventuais 

demissões ocorridas no período de 1º de setembro de 2015 a 31 de janeiro de 2016, será efetivado com os mencionados títulos de 
direito corrigidos pelo INPC integral, correspondente a 9,88%.  

SALÁRIO NORMATIVO COM 9,88%
Fica assegurado para os (as) empregados (as) abrangidos (as) por esta Convenção Coletiva de Trabalho, um Salário Normativo, a 

partir de 1º.09.2015, obedecidos os critérios abaixo:
Para cada estabelecimento que contava, em 31.08.2015, com até 50 (cinqüenta) empregados (as) da categoria, o Salário Normativo 

será de R$ 1.266,52;
Para cada estabelecimento que contava, em 31.08.2015, de 51 (cinqüenta e um) empregados (as) até 500 (quinhentos) empregados 

(as) da categoria, o Salário Normativo será de R$ 1.356,49;
Para cada estabelecimento que contava, em 31.08.2015, com mais de 501 (quinhentos e um) empregados (as) da categoria, o Sa-

lário Normativo será de R$ 1.496,29.
Relação dos sindicatos patronais do G8 que assinaram a CCT com a FEM-CUT/SP:
SINDRATAR (Sindicato da Indústria de Refrigeração, Aquecimento e Tratamento de Ar no Estado de São Paulo); SIMEFRE 

(Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários); SIAMFESP (Sindicato da 
Indústria de Artefatos de Metais não Ferrosos no Estado de São Paulo); SIESCOMET (Sindicato da Indústria de Esquadrias e 
Construções Metálicas do Estado de São Paulo); SINAFER (Sindicato da Indústria de Artefatos de Ferro, Metais e Ferramen-
tas em Geral no Estado de São Paulo).
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ESTAMPARIA
Cláusulas Econômicas e Reajuste Salarial.
Os salários dos empregados (as) das bases territoriais dos sindicatos de trabalhadores metalúrgicos signatários desta Con-

venção Coletiva de Trabalho, vigentes em 31.08.2015, serão corrigidos pelo índice de 9,88%, a ser aplicado da seguinte 
forma:

Em 1º.09.2015 os salários serão reajustados pelo percentual de 8% , aplicado sobre os salários vigentes em 31.08.2015, 
observado o TETO SALARIAL de R$ 6.990,00. 

Para o salário igual ou superior ao TETO de R$6.990,00 o reajuste corresponderá ao acréscimo do valor fixo de R$ 559,20 
, acrescido ao salário vigente em 01.09.2015;

Em 1º.01.2016 os salários serão reajustados com o percentual de mais 1.74% , calculado sobre os salários vigentes em 
31.08.2015, observado o TETO salarial de R$ 7.112,00.

Para o salário igual ou superior ao TETO de R$ 7.112,53 o reajuste corresponderá ao acréscimo do valor fixo de R$ 123,75, 
calculado sobre os salários vigentes em01.01.2016;

SALÁRIO NORMATIVO /PISO com 8%
I) Fica assegurado, para os empregados (as) abrangidos (as) por esta convenção, um salário normativo, a partir de 01/09/15 

em conformidade com a respectiva base territorial, obedecidos aos critérios abaixo:
A) Para cada estabelecimento fabril da base territorial que contava em 31 de agosto de 2015 com até 50 (cinquenta) em-

pregados (as) da categoria profissional, o Salário Normativo será de R$ 1.185,38 por mês. 
B) Para cada estabelecimento fabril da base territorial que contava, em 31 de agosto de 2015 com mais de 50 (cinqüenta) 

e até 500 (quinhentos) empregados (as) da categoria profissional, o Salário Normativo será de R$ 1.297,50 por mês;
C) Para cada estabelecimento fabril da base territorial que contava, em 31 de agosto de 2015 com mais de 500 (quinhentos) 

empregados (as) da categoria profissional, o Salário Normativo será de R$ 1.487,55 por mês.
SALÁRIO NORMATIVO /PISO A PARTIR DE 01 DE JANEIRO 2016 com 1.74%
I) Fica assegurado, para os empregados (as) abrangidos (as) por esta convenção, um salário normativo, a partir de 01/09/15 

em conformidade com a respectiva base territorial, obedecidos aos critérios abaixo:
A) Para cada estabelecimento fabril da base territorial que contava em 31 de agosto de 2015 com até 50 (cinquenta) em-

pregados (as) da categoria profissional, o Salário Normativo será de R$ 1.206,02 por mês. 
B) Para cada estabelecimento fabril da base territorial que contava, em 31 de agosto de 2015 com mais de 50 (cinqüenta) 

e até 500 (quinhentos) empregados (as) da categoria profissional, o Salário Normativo será de R$ 1.320,08 por mês;
C) Para cada estabelecimento fabril da base territorial que contava, em 31 de agosto de 2015 com mais de 500 (quinhentos) 

empregados (as) da categoria profissional, o Salário Normativo será de R$ 1.513,45 por mês.

SINPA e SINDIFORJA - Forjarias e Parafusos.

Cláusulas Econômicas e Reajuste Salarial.
Os salários dos empregados (as) das bases territoriais dos sindicatos de trabalhadores metalúrgicos signatários desta Con-

venção Coletiva de Trabalho, vigentes em 31.08.2015, serão corrigidos pelo índice de 9,88%, a ser aplicado da seguinte forma:
Em 1º.09.2015 os salários serão reajustados pelo percentual de 7,88% , aplicado sobre os salários vigentes em 31.08.2015, 

observado o TETO SALARIAL de R$ 7.923,00. 
Para o salário igual ou superior ao TETO de R$ 7.923,00 o reajuste corresponderá ao acréscimo do valor fixo de R$624,33 , 

acrescido ao salário vigente em 31.08.2015;
Em 1º.02.2016 os salários serão reajustados com o percentual de mais 2% , calculado sobre os salários vigentes em 31.08.2015, 

observado o TETO salarial de R$ 7.923,00.
Para o salário igual ou superior ao TETO de R$ 7.923,00 o reajuste corresponderá ao acréscimo do valor fixo de R$ 158,46, 

calculado sobre os salários vigentes em 31.08.2015;
SALÁRIO NORMATIVO /PISO COM 9,88%
I) Fica assegurado, para os empregados (as) abrangidos (as) por esta convenção, um salário normativo, a partir de 01/09/15 

em conformidade com a respectiva base territorial, obedecidos aos critérios abaixo:
A) Para cada estabelecimento que contava em 31 de agosto de 2015 com até 75 (setenta cinco ) empregados (as), o Salário 

Normativo será de R$ 1.378,95 por mês. 
B) Para cada estabelecimento que contava, em 31 de agosto de 2015 com mais de 75 (setenta e cinco), o Salário Normativo 

será de R$ 1.680.37. 
Relação dos sindicatos patronais do G3 que assinaram a CCT com a FEM-CUT/SP:
SINDIFORJA (Sindicato da Nacional da Indústria de Forjaria ); SINPA (Sindicato  da Indústria de Parafusos ,Porcas 

,Rebites E Similares do Estado de São Paulo ).
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SINDISIDER (Sindicato das Indústrias de Produtos 
Siderúrgicos do Estado de São Paulo)

a) Os salários vigentes em 31 de agosto de 2015 serão reajustados a partir do dia 1º de setembro de 2015 pelo percentual de 
7,88% (sete vírgula oitenta e oito por cento), observado o TETO SALARIAL de R$ 7.522.01 (Sete mil quinhentos e vinte e dois 
reais e um centavo).

b) Para o salário superior a R$ 7.522.01 (Sete mil quinhentos e vinte e dois reais e um centavo), o aumento corresponderá 
ao valor fixo de R$ 592,73 (quinhentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos) acrescido ao salário vigente em 31 de 
agosto de 2015.

c) Em 1º de fevereiro de 2016 os salários serão reajustados com o percentual de mais 2% (dois por cento), calculado sobre os 
salários vigentes em 31.08.2015, observado o TETO salarial de R$ 7.522.01 (Sete mil quinhentos e vinte e dois reais e um centa-
vo). d)  Para o salário superior a R$ 7.522.01 (Sete mil quinhentos e vinte e dois reais e um centavo), o aumento corresponderá 
ao acréscimo do valor fixo de R$ 150,44 (cento e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), em 01/02/2016

SALÁRIO NORMATIVO
Fica assegurado para os empregados (as) abrangidos por esta Convenção Coletiva de Trabalho, um Salário Normativo, a partir 

de 1º.09.2015, obedecidos os critérios abaixo:
Para cada estabelecimento que contava em 31.08.2015, com até 50 (cinqüenta) empregados da categoria, o Salário Normativo 

será de R$ 1.262,86.
 Para cada estabelecimento que contava em 31.08.2015, de 51 (cinqüenta e um) empregados até 500 (quinhentos) empregados 

da categoria, o Salário Normativo será de R$ 1.352,57.
 Para cada estabelecimento que contava em 31.08.2015, com mais de 500 (quinhentos) empregados da categoria, o Salário Nor-

mativo será de R$ 1.525,00.
 O pagamento das diferenças salariais, resultantes da aplicação do reajuste salarial conforme cláusulas 2ª, 3ª e 4ª acima, será 

efetuado sem acréscimo ou multa, juntamente com o pagamento dos salários do mês de outubro do mesmo ano.

Fundição
Cláusulas Econômicas e Reajuste Salarial.
Os salários dos empregados (as) das bases territoriais dos sindicatos de trabalhadores metalúrgicos signatários desta Convenção 

Coletiva de Trabalho, vigentes em 31.08.2015, serão corrigidos pelo índice de 9,88%, a ser aplicado da seguinte forma:
Em 1º.09.2015 os salários serão reajustados pelo percentual de 8% , aplicado sobre os salários vigentes em 01.09.2015,  
Em 1º.02.2016 os salários serão reajustados com o percentual de mais 1.74% , 
SALÁRIO NORMATIVO /PISO COM 9,88%
I) Fica assegurado, para os empregados (as) abrangidos (as) por esta convenção, um salário normativo, a partir de 01/09/15 em 

conformidade com a respectiva base territorial, obedecidos aos critérios abaixo:
A) Para cada estabelecimento que contava em 01 de setembro de 2015 com até 350 (trezentos cinqüenta  ) empregados (as), o 

Salário Normativo será de R$ 1.362,50 por mês. 
B) Para cada estabelecimento que contava, em 01 de setembro de 2015 com mais de 350 (trezentos cinqüenta  ) , o Salário Nor-

mativo será de R$ 1.621.54. 

Sindicato realiza 

21ª Campanha Natal sem Fome

O Sindicato dos Metalúr-
gicos de Itu e Região reali-
za, no período de 19 de no-
vembro a 10 de dezembro, 
a 21º Campanha Natal Sem 
Fome. Neste ano a Campa-
nha será realizada apenas 
nas fábricas, e contará com 
a contribuição dos traba-
lhadores (as), além das em-
presas. 

Serão beneficiadas com 
os alimentos arrecadados, 
as seguintes entidades: Co-
munidade Totus Tuus (o Sopão), Con-
selho Nossa Senhora da Candelária e 
Asilo Nossa Senhora da Candelária. 
A entrega dos alimentos está prevista 
para acontecer, na sede do Sindicato 
em Itu, no dia 17 de dezembro, às 15h. 

Os companheiros (as) que desejam 

participar da 21ª Campanha Natal sem 
Fome poderá realizar a doação, na sede 
e subsedes do Sindicato. Caso tenha a 
necessidade de buscar os alimentos, 
basta ligar para (11) 4022-1446 – Ra-
mal 223, falar com Rodrigo.

Entrega de alimentos em 2014


