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Jundiaí, 10 de novembro de 2014. 
 
 

As 
Empresa - PLASTICOS E LAMINADOS PLASTICOS. 
A/C  Departamento de RH 

 
 
 
Com a divulgação na data de hoje, do INPC do período de 01.11.2013 a 31.10.2014, 
acumulado em 6,34%, divulgamos abaixo os valores e percentuais definitivos das cláusulas 
econômicas das Convenções Coletivas de Trabalho, data base 01.11, que passam a vigorar a 
partir de 01.11.2014. 
 
REAJUSTAMENTO DE SALÁRIOS 
 
 
 AUMENTO DE SALÁRIOS  
 

Reajuste salarial de 7,51% (INPC de 6,34% + 1,1% de aumento real). 

Em empresas com até 49 empregados 

Reajuste do piso salarial em 8,06%, representando um aumento real de 1,62% 

Piso no valor de R$ R$ 1.227,60. 

Reajuste da PLR em 9,41%, com aumento real de 2,88% 

PLR no valor de R$ R$ 930,00. 

Em empresas com mais de 49 empregados 

Reajuste do piso salarial em 8,48%, representando um aumento real de 2,01% 

Piso no valor de R$ 1.258,40. 

Reajuste da PLR em 10,75%, com aumento real de 4,15% 

PLR no valor de R$ 1.030,00. 
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a) Para os salários nominais até R$ 7.929,13 (sete mil, novecentos e vinte 
e nove reais e treze centavos), o percentual único e negociado de 7,51% 
(sete vírgula cinquenta e um por cento), correspondente ao período de 
01/11/13, inclusive, a 31/10/14, inclusive. 

 

 

 b) Para os salários nominais superiores a R$ 7.929,13 (sete mil, novecentos e 
vinte e nove reais e treze centavos), o valor fixo de R$ 595,48 (quinhentos e noventa e 
cinco reais e quarenta e oito centavos). 
 

 

 II - COMPENSAÇÕES 

 Serão compensados todos e quaisquer reajustamentos, antecipações, abonos e/ou au-
mentos espontâneos ou compulsórios, incluídos os decorrentes da aplicação do aditamento à 
Convenção Coletiva de Trabalho, acordos coletivos, sentenças normativas e da legislação, 
concedidos desde 01.11.2013, inclusive, e até 31.10.2014, inclusive, exceto os decorrentes de 
promoção, equiparação salarial, transferência, implemento de idade, mérito, término de apren-
dizagem e aumento real concedido expressamente com esta natureza. 

 

 III - ADMITIDOS APÓS A DATA-BASE  

 

 PARA OS EMPREGADOS ADMITIDOS APÓS A DATA-BASE (01/11/13), em função 
com paradigma, será aplicado o mesmo percentual de aumento de salário, concedido ao pa-
radigma nos termos desta cláusula, desde que não se ultrapasse o menor salário da função. 

 Tratando-se de funções sem paradigma e para as empresas constituídas após a data-
base (01/11/13), será aplicado os percentuais indicados na tabela abaixo, até a parcela de R$ 
7.929,13 (sete mil, novecentos e vinte e nove reais e treze centavos), dos salários nomi-
nais, considerando-se, também, como mês de serviço, a fração superior a 15 dias, incidente 
sobre o salário da data de admissão, desde que não se ultrapasse o menor salário da função, 
após as compensações de que trata o item II desta cláusula, desde a admissão, se for o caso, 
de forma proporcional: 
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MÊS DE ADMISSÃO: Segue as proporcionalidades 

 

NOVEMBRO/13 7,51% R$ 595,48 

DEZEMBRO/13 6,86% R$ 543,94 

JANEIRO/14 6,22% R$ 493,19 

FEVEREIRO/14 5,58% R$ 442,45 

MARÇO/14 4,95% R$ 392,49 

ABRIL/14 4,31% R$ 341,75 

MAIO/14 3,69% R$ 292,58 

JUNHO/14 3,06% R$ 242,63 

JULHO/14 2,44% R$ 193,47 

AGOSTO/14 1,83% R$ 145,10 

SETEMBRO/14 1,21% R$   95,94 

OUTUBRO/14 0,61% R$   48,37 

 
 

 

EM TEMPO;  
 

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Material Plástico de Jundiaí e Região, 
esta recomendando para todas as empresas a aplicar o número cheio de 8%, para todos os 
trabalhadores, uma vez que, a diferença é pequena. 
 

 

 

 

 

 

A  

DIRETORIA. 


