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Trabalhador da construção civil de
Porto Alegre recebe um dos maiores
reajustes da categoria em todo o País
Sindicato garante ainda antecipação salarial para janeiro de 2014
da nossa categoria. Os reajustes foram calculados em cima
dos valores pagos a partir de
junho de 2012.
Com a antecipação sala-

GDK faz o que
quer e Petrobras
nada faz

rial de 3,55%, concedida desde
janeiro, os trabalhadores recebem a partir de 1º de junho um
reajuste bem acima da inflação, que teve índice de 6,95%.

TIAGO SEIDL / STICC

O STICC garantiu mais
uma vez a valorização e a dignidade do trabalhador da construção civil, conquistando
novos aumentos nos salários

GELSON SANTANA,
secretário-geral do STICC,
durante assembleia geral 2013

Reajustes a partir de 1º de junho de 2013
OFICIAIS: 9,33% (sobre o salário de junho de
2012) – R$ 1.082,40;
MEIO-OFICIAIS: 10,14% (sobre o salário de junho
de 2012) – R$ 884,40;
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (servente): 11,25%
(sobre o salário de junho de 2012) – R$ 783,20;
APRENDIZ: 10,34% (valor da hora) – R$ 3,20.
Todos os reforços nos pisos ficaram acima da inflação. Para
as demais funções, aqueles que recebem até R$ 3.250,00 terão
um aumento de 8,75%. Os empregados que ganham acima desse
valor terão um reajuste de 6,95%.
O desconto no vale-transporte baixou de 4% para 3%,
representando mais um benefício conquistado pelo Sindicato. A
cesta básica fornecida como prêmio de assiduidade também teve
aumento, de 8,75%. Além disso, mais uma vez, o STICC conseguiu garantir a antecipação salarial para janeiro de 2014.
Dessa forma, o nosso Sindicato mostra a sua força e a sua
capacidade de conquistar vitórias. Vamos continuar a nossa luta!

Palavra do presidente

RENATO ILHA / MEMÓRIA STICC

Esses reajustes acima do índice da inflação
comprovam algo que está ficando em evidência
nos canteiros de obras de Porto Alegre: o STICC
está aqui para proporcionar cada vez mais qualidade de vida e valorizar o trabalhador da construção
civil. Parabéns a todos por essa conquista e seguimos sempre avante para a vitória!

?

O que é
ANTECIPAÇÃO
SALARIAL

É um reajuste do salário
antes da data-base da
categoria. Por exemplo, o
trabalhador da construção civil de Porto Alegre
possui a data-base em 1º
de junho de cada ano.
Dessa forma, em 2013,
ele deveria receber
aumento apenas no dia
1º de junho. Porém, em
janeiro de 2013 teve reajuste de 3,55% no seu salário. Essa é a antecipação.

EXPEDIENTE
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VALTER SOUZA, presidente do STICC e da Nova Central Sindical dos Trabalhadores do RS
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