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facebook.com/sintracommaringa

NEGOCIAÇÕES SALARIAIS 2020
SIMOV
Vigência: 01.06.2020 a 31.05.2021.
Comunicamos que foi concluída a negociação salarial com o SIMOV –, onde passa a vigorar os reajustes para os
pisos salariais das seguintes cidades: Atalaia – Campo Mourão – Cafeara – Colorado - Doutor Camargo –
Engenheiro Beltrão – Florai – Floresta – Florida – Itaguajé - Itambé – Ivatuba – Lobato – Lupionópolis Mandaguaçu – Nossa Senhora das Graças – Ourizona – Paiçandu – Peabiru - Presidente Castelo Branco – Santa
Inês – Santo Inácio - São Carlos do Ivaí – São Jorge do Ivaí e Uniﬂor.

PISOS DE JUNHO
DE 2019

FUNÇÃO

POR MÊS

1.423,40

AUXILIAR

1.498,20

1.524,60

MEIO OFICIAL

1.606,00

1.949,20

ENCARREGADO / SUPERVISOR

2.052,60

1.667,60

OFICIAL

1.755,60

DEMAIS SALÁRIOS: A partir de 1° (primeiro) de maio de 2020, os empregados da categoria, será concedida a
seguinte correção salarial: sobre os salários do mês de abril de 2020, ate o limite de R$ 4.000,00 quatro mil
reais), será aplicado o percentual de 3,00% (três por cento). Os salários superiores a R$ 4.000,01 (quatro mil
reais e um centavo), serão objetos de livre negociação.
DIFERENÇAS SALARIAIS: Eventuais diferenças salariais dos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e
outubro 2020, poderão ser pagas através de folha complementar, em ate quatro parcelas, juntamente com o
pagamento dos salários de novembro de 2020, janeiro, fevereiro e março 2021 e na hipótese da rescisão de
contrato, juntamente com as demais verbas de direito.
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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