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Veículo de divulgação do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias da Construção Civil de Porto Alegre

Unidos conquistamos MAIS!

EXPEDIENTE

Chegou a hora de aumentar o
salário e dar mais um passo na
proteção à vida dos trabalhadores que atuam em canteiros de
obras da REFAP.
Com nossa luta, conquistamos
a antecipação salarial de 5,5%
para os auxiliares de produção e
4,5% para profissionais e administrativos, cinco meses antes
da data-base e retroativo a 1º de
janeiro.
No dissídio da construção civil
o sindicato cumpriu o dever de
valorizar o trabalhador de Porto Alegre e Região. Os salários
subiram 7% em relação a junho
de 2011 e os pisos também foram
reforçados com aumentos acima
da inflação.
Nas greves, obrigamos os
patrões a regularizar a situação
precária das condições de trabalho das obras, mostrando que
a categoria tem um sindicato que
não admite risco de vida e falta
de proteção.
Agora, vamos reforçar nossa
união, batalhando por aumento
de salário e mais benefícios aos
trabalhadores da Refinaria.

Filiado à

PRINCIPAIS CLÁUSULAS:
CORREÇÃO SALARIAL - 10% de aumento sobre os salários em 31 de maio 2012.
PLR - Participação nos Lucros e Resultados, de um salário base anual, limitado
a R$ 3.000,00, em duas parcelas semestrais, sendo a primeira em outubro e a
segunda em abril de 2013.
VALE ALIMENTAÇÃO - Fornecimento do vale no valor de R$ 150,00.
VALE RANCHO - Fornecimento do vale no valor de R$ 225,00.
HORAS EXTRAS - Adicional de 100% de segunda a sábado.
CARGA HORÁRIA - 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira.
PASSAGEM - o empregado que for contratado em outra cidade ou Estado, que
tenha tido sua passagem paga pelo empregador terá garantida a sua passagem de
retorno a sua cidade de origem, quando houver rescisão de contrato de trabalho.
Este empregado também terá garatido o direito de visitar a família na cidade de
origem a cada três meses, com direito a dispensa remunerada durante cinco dias
úteis consecutivos, e as despesas da passagem pagas pela empresa contratante.
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