BOLETIM DA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM
CONSTRUÇÃO PESADA - INFRAESTRUTURA - MONTAGEM - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
(Exceto Comperj)
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São Gonçalo | Junho de 2014

Categoria conquista 9% de aumento
e vale alimentação de R$ 310
Veja na tabela abaixo os novos salários a partir de 1º de fevereiro. Data-base 1º de fevereiro de 2014 a 31 de janeiro de 2015
Grupo
01

Funções
Mestre de Obras

02

Encarregado de Obras, Encarregado administrativo de obras.

03

Encarregado de turma
PROFISSIONAL I: op. de motoscraper, op. de motoniveladora, op. pá mecânica, patrol,
op. de rolo, op. retro-escavadeira, op. de escavadeira, nivelador, carpinteiro de acabamento,
pedreiro de acabamento, op. de usina, op. de trator de esteiras, op. de guindaste, almoxarife,
apontador/apropriador, mecânico de equipamento pesado, eletricista força e controle/
montador/mantenção motorista de caminhão e caçamba.

04

Por Hora

Por Mês

R$ 16,48
R$ 11,99
R$ 9,98

R$ 3.625,78

R$ 7,22

R$ 1.588,40

R$ 6,54

R$ 1.438,80

R$ 2.637,80
R$ 2.195,60

05

PROFISSIONAL II: Apontador de campo, Marteleteiro, armador, pedreiro, eletricista,
carpinteiro de forma, guincheiro, pintor, operadores, em geral, carpinteiro, bombeiro,
ladrilheiro, op. de grua e pastilheiro, aux. topógrafo, auxiliar administrativo,
motorista de veículo leve e demais profissionais.

06

Meio oficial / Vigia / Op. Roçadeira

R$ 5,28

R$1.161,60

07

Serventes / Ajudantes / Aux. de Serviços Gerais / Sinaleiro de Vias

R$ 4,82

R$ 1.060,40

PISOS NORMATIVOS PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL.

Grupo

Função

Por hora

Por mês

01

Encarregado de montagem em: elétrica, instrumentação, pintura industrial, cadeiraria,
manutenção, tubulação e mecânica e de montagem industrial, técnico em segurança
do trabalho e edificações.

R$ 13,83

R$ 3.042,60

02

Mestre de montagem em elétrica, instrumentação, pintura industrial, caldeiraria,
manutenção, tubulação e mecânica, mestre de montagem industrial.

R$ 11,87

R$ 2.611,40

R$ 11,15

R$ 2.453,00

R$ 9,60

R$ 2.112,00

03
04

Soldador TIG
Soldador de tubulação, soldador de raios x, eletrotécnico e frezador, torneiro mecânico.

05

Mecânico de refrigeração, mecânico ajustador, encanador, eletricista força e controle,
mot. de caminhão, op. de empilhadeira, op. de plataforma aérea.

R$ 8,66

R$ 1.905,20

06

Soldador de chaparia, soldador MIG, soldador MAG, pintor industrial, apontador,
almoxarife, Mecânico de manutenção, pintor letrista, caldeireiro, op. de guindaste, op.
de munck e serralheiro, montador de estrutura e encanador industrial.

R$ 7,51

R$ 1.652,20

07

Montador, maçariqueiro, eletricista, elet. montador, guindaste, lubrificador, mot. de
caminhão caçamba e montador de andaime.

R$ 7,22

R$ 1.588,40

08

Isolador, funileiro, marteleteiro, op. de policorte, pintor industrial, sinaleiro, esmerilhador,
lixador, jatista, auxiliar administrativo, motorista de veículos leves e demais profissionais.

R$ 6,54

R$ 1.438,80

09

Meio oficial em geral.

R$ 5,28

R$ 1.161,60

10

Ajudante / Auxiliar de Produção.

R$ 4,82

R$ 1.060,40

Somos fortes, somos CUT
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BOLETIM DA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM

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

Companheiro:
Uma nova conquista para melhorar as
condições de vida do trabalhador da
construção pesada e da manutenção e
montagem industrial. Saiu o acordo que
reajusta os salários da categoria como
auxílio alimentação, vale alimentação e a
Participação nos Lucros e Resultados
(PLR), entre outras vantagens. Ele é
retroativo a primeiro de fevereiro. Com o
índice de reajuste que é de 9% nos pisos
com variação para quem ganha acima de
R$ 5mil. Verifique os novos salários na
tabela no verso.
O acordo prevê que os trabalhadores
admitidos depois de 1º de fevereiro, vão
Somos fortes, somos CUT

receber o reajuste proporcional. As
diferenças de salário serão pagas na folha
de junho. As empresas de manutenção e
montagem que não fornecem alimentação
no local de trabalho devem conceder aos
seus empregados tíquete refeição no valor
de R$ 24,00 podendo descontar 1% do
valor. É bom lembrar que as empresas
precisam se empenhar para fornecer
alimentação no local de trabalho porque o
tíquete não pode ser uma regra e sim uma
exceção.
Já o Vale Alimentação sobe para R$
310,00 a partir de primeiro de fevereiro
deste ano. As empresas podem descontar
1% do valor.
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