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NEGOCIAÇÕES SALARIAIS 2020
CERÂMICA E OLARIA
Vigência: 01.06.2020 a 31.05.2021.
Comunicamos que foi concluída a negociação salarial com o Sindicato da Indústria de Cerâmica e Olaria
do Estado do Paraná, onde foram obtidos os seguintes reajustes para pisos e salários

PISOS DE JUNHO
DE 2019

PISO
A PARTIR DE 1° DE JUNHO DE 2020

POR MÊS

1.423,40

PISO

1.487,20

1.707,20

TORNEIRO (CERAMISTA ARTESANAL
OU OLEIRO EM TORNO DE PEDAL)

1.786,40

1.850,20

QUEIMADOR DE MATERIAL CERÂMICO

1.933,80

1.850,20

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA OU
RETROESCAVADEIRA E OPERADOR DE EMPILHADEIRA

1.933,80

DEMAIS SALÁRIOS: A partir de 1 de Julho de 2020, sobre os salários do mês de maio de 2020, será
aplicado o percentual de 3,00 % (três por cento).
DIFERENÇAS SALARIAIS: Face à assinatura do instrumento ter ocorrido após o pagamento dos pisos dos
meses de julho, agosto e setembro/2020, as eventuais diferenças entre os valores pagos e os valores ora
acordados, poderão ser pagas aos trabalhadores, através de folha complementar, em até 02 parcelas,
juntamente com o pagamento dos salários dos meses de outubro e novembro de 2020. Os trabalhadores
que foram desligados a partir de 1 de Julho de 2020, terão direito as diferenças, que serão pagas
mediante rescisão complementar até o dia 30/11/2020.
SALÁRIO FAMÍLIA: PORTARIA SEPRT Nº 3659 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020, Art. 4º O valor da cota do
salário-família por ﬁlho ou equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de idade, ou inválido
de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de 2020, é de R$ 48,62 (quarenta e oito reais e sessenta e dois
centavos) para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.425,56 (um mil, quatrocentos
e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos).
Para melhores informações, entrar em contato com o Sintracom.
JORGE MORAES
Presidente

Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
Pois comerás do trabalho das tuas mãos; feliz serás, e te irá bem.
Salmo 128: 1,2
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