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SINDASPP, SENGE, SINDESPAR E SINDARQ
REALIZAM REUNIÃO COM SINAENCO E PEDEM AGILIDADE 
NAS NEGOCIAÇÕES - OBJETIVANDO A NOVA CONVENÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO 2014/2015
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No dia 28 de abril, os Sindicatos: Sindaspp, Senge, 
Sindespar e Sindarq estiveram reunidos com a direção 
do SINAENCO (Sindicato Nacional das Empresas de 
Arquitetura e Engenharia Consultiva), Sindicato Patro-
nal, data-base maio, pedindo agilização na proposta 
de negociação objetivando a Convenção Coletiva de 
Trabalho 2014/2015. As entidades reafirmaram a ne-
cessidade de um bom reajuste além de recuperar os 
valores dos benefícios, e sem necessidade de aguardar 
as negociações nacionais, dado que cada estado tem 
sua realidade. Abaixo confira os pedidos realizados pe-
las entidades já no mês de fevereiro desse ano:

REAJUSTE SALARIAL E AUMENTO REAL
Reajuste salarial de 15% (Quinze por cento), a ser aplica-

do sobre os salários de junho/14, já corrigido pela Conven-
ção Coletiva 2013/2014.

14º SALÁRIO EM FORMA DE ABONO SALARIAL
Será concedido aos funcionários um 14º salário, em for-

ma de abono salarial, referente a perda de massa salarial 
ocorrida nos últimos doze meses. 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS

Para cumprimento do Ordenamento Jurídico, fica asse-
gurada a participação dos empregados nos lucros e resul-
tados em cada empresa, no valor de 2 (dois) salários nomi-
nais por trabalhador com pagamento retroativo a data da 
1ª publicação da Medida Provisória do Governo Federal.

QUINQUÊNIO

Fica assegurado a todo empregado o percentual de 5% 
(cinco por cento) a título de quinquênio, para cada 5 (cin-
co) anos trabalhados, a partir da data da sua admissão. 

MANUTENÇÃO DAS CONQUISTAS ANTERIORES E CON-
DIÇÕES MAIS FAVORÁVEIS

Fica mantido os benefícios adquiridos em Acordo, Con-
venções e Dissídios Coletivos de Trabalho anteriores. R$ 
25,00 para o valor facial/diário do vale refeição e R$ 300,00 
para reembolso creche.


