Boletim da Olaria e Cerâmica
Abril de 2014

Trabalhadores conquistam 9% de aumento, mais
6,5kg na cesta básica e reajuste no seguro de vida
Veja na tabela abaixo os novos salários a partir de 1º de abril. Data-base 1º de abril de 2014 a 31 de março de 2015

FUNÇÕES

Encarregado Geral
Profissionais (Queimador, Forneiro, Pedreiro, Soldador, Mecânico)

POR MÊS
R$ 1.454,06
R$ 1.424,63

Auxiliar de Escritório, Escriturário

R$ 1.042,04

Operador de Máquina – (Operador de Pá Mecânica, Retro-escavadeira
e trator de esteira.

R$ 1.424,63

Auxiliar de Operador de Máquina, Auxiliar de Operador de Equipamento

R$ 937,40

Chefe de Setor/Equipe
Operador de micro trator de arrasto

R$ 970,40

Operador de empilhadeira
Servente/Ajudante/Enfornador/Desenfornador - Piso da categoria

R$ 1.042,04

R$ 937,40
R$ 907,43

Foi mantido o almoço para todos trabalhadores do setor da seguinte forma: servido no local ou Vale Alimentação no
valor de R$ 8,00 (Oito reais). Aumento no seguro de vida R$ 12.000,00 para R$ 15.000,00. Aumento nos itens da
cesta básica. a)3k de arroz; b)3k de açúcar; c) 500gr de pó de café

- Café da Manhã: Obrigatório para todas as cerâmicas da base
territorial do Sinticom.
- Cesta Básica: Conforme a Convenção Coletiva.
- Garantia dos Feriados: Municipais, estaduais e nacionais e MEIO
EXPEDIENTE na quarta-feira de cinzas.
- Insalubridade: Para as funções descritas no acordo, com
20% sobre o piso (R$ 907,43) = R$ 181,48
- Feriado do Trabalhador Ceramista: 3ª Segunda-feira de outubro.
Não havendo expediente. Obs.: Em caso de extrema necessidade,
será remunerado em 100% (cem por cento).

Qtd.
10 kg
04 kg
07 kg
01 kg
03 lt
02 kg
02 kg
01 un
01 Kg
02 un
02 pct
02 pct
02 tb
02 un
03 pct

PRODUTOS INTEGRANTES DA CESTA BÁSICA
Descrição do Produto
Arroz Tipo 01
Feijão Tipo 01
Açucar Refinado
Fubá Granfino ou similar
Óleo de soja
Farinha de mandioca
Macarrão Cadore ou similar
Polpa de tomate 520 gr
Café em pó Pilão ou similar
Leite em pó 400gr. integral
Biscoito salgado tipo Cream Cracker ou similar
Biscoito Maisena
Creme dental com flúor
Sabonete Palmolive, Lux ou silimar
Carne seca P.A. embalada a vácuo ou linguiça calabresa 400 gr

Trabalhador unido e organizado tem seus direitos respeitados - Presidente: Manoel Vaz (Manoelzinho)

BOLETIM DA OLARIA E CERÂMICA

Participação dos trabalhadores leva sindicato
a obter ganhos na negociação com os patrões

Companheiro!
O sindicato tem uma boa notícia: foi assinado a
convenção coletiva que aumenta o seu salário. O
índice é de 9% para os trabalhadores do setor,
desde o encarregado geral até o servente. Além
do reajuste, com o seu apoio dado na assembleia
que aprovou a pauta da campanha deste ano, o
sindicato conquistou ganhos na negociação
com os patrões.
O Vale Refeição subiu para R$ 8,00; e o seguro
de vida foi reajustado para R$ 15.000,00.
Também houve aumento na cesta básica. O
arroz, por exemplo, passou para dez quilos, o
açúcar para sete quilos e o pó de café para um
quilo.
Muitas conquistas importantes para categoria
foram mantidas no acordo. É direito seu ter café

da manhã até dez minutos antes de começar a
trabalhar, almoço e cesta básica fornecida pela
cerâmica que você trabalha. Estão garantidos
todos os feriados. Na quarta-feira de cinzas
haverá apenas MEIO EXPEDIENTE. Um dia é
muito especial para o trabalhador ceramista, e
por isso é feriado para a categoria: terceira
segunda-feira de outubro. O feriado continua.
Somente com a participação dos trabalhadores
novas melhorias podem vir. Para isso, não perca
as assembleias promovidas pelo sindicato. A
tabela com os novos salários que entraram em
vigor no dia 1º de abril e a relação de produtos da
cesta básica, o companheiro pode encontrar no
outro lado deste boletim.

