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Mobilização dos trabalhadores da construção civil
predial junto com Sinticom garante aumento de 9%

Você que é da
construção civil predial fique
atento porque estamos
mobilizados para assinar o
Acordo Coletivo de Trabalho.
Por falta de compromisso do
sindicato patronal, a diretoria
do nosso sindicato vem
assinando o Acordo com as
empresas em separado. As
conquistas da categoria
avançaram ainda mais este
ano com os trabalhadores
sendo beneficiados na pauta
de reivindicações.
Estas são as conquistas com a
p a r t i c i p a ç ã o
d o s
trabalhadores:
Café da manhã - Todos os
trabalhadores vão receber
leite, café, dois pães,
manteiga e ou margarina e
frutas.
Almoço - As empresas são
obrigadas a fornecer ao
trabalhador uma refeição
subsidiada, por dia de efetivo

trabalho. A empresa pode
optar por uma destas três
alternativas: almoço servido
no local de trabalho, com
refresco de frutas, ou tíqueterefeição, no valor mínimo de
R$ 23,00 por dia, ou tíquetealimentação mensal, no valor
de R$ 506,00. Em canteiro de
obra com mais de 50
trabalhadores, as refeições só
poderão ser embaladas e
transportadas em caixas HOTBOX. Não pode haver
fornecimento em quentinhas.
As despesas correm por conta
da empresa que só pode
descontar UM por cento do
trabalhador
Tíquete alimentação - O
trabalhador tem direito ao
tíquete-alimentação no valor
de R$ 180,00 por mês. A partir
de setembro, o valor passa
para R$ 200,00 mensais. Se
durante o mês você faltar mais
de uma vez ao trabalho e não

justificar vai perder o
tíquete referente aquele
mês. Este benefício é
chamado de ajuda de
custo por assiduidade
(produtividade).
Cesta natalina - Em dezembro, as empresas
deverão conceder tíquete
alimentação, no valor de
R$ 100,00, que deve ser
pago até o dia 20 daquele
mês.
Vale transporte - o
trabalhador só paga UM
por cento de seu salário
básico.
Seguro de Vida em
Grupo - O valor passou
para R$ 20 mil.
As diferenças salariais, do vale alimentação,
e tíquete refeição do mês
de março, devem ser
pagas junto com o salário
reajustado.
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Veja como fica o seu salário com o aumento geral de 9%,
em vigor desde 1º de março para o período de 2014/2015.
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Trabalhador unido e organizado tem seus direitos respeitados

Somos forte, somos CUT
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