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25/01/2013

Aos trabalhadores em empresas de Mármore e Granito

Assembleia aprova
assinatura do acordo

Os operários do 3º setor reuniram-se em assembleia no dia 23/01 e aprovaram a assinatura do acordo. Mesmo considerando a proposta patronal de
7% de reajuste nos salários insuficiente, a assembleia decidiu aprová-la e já
iniciar a preparação para novas lutas. No caso do piso salarial o reajuste foi
de 8,82%, passando para o valor de R$ 740. Os demais ítens da convenção
foram mantidos e alguns ítens serão reajustados segundo o quadro abaixo.
Atenção companheiros! Toda a diferença salarial, hora-extra, 13º, férias (se
acaso tiver) e demais itens é retroativa a 1º de outubro de 2012 e terá que
ser paga até o 5º dia útil de fevereiro.

PISO: R$740,00 (reajuste de 8,82%)
CESTA: 25Kg – PLR: R$217,20 – (FEV-SET/2013)
SEGURO: R$16.000,00
DIFERENÇAS SALARIAIS DESDE OUT/2012: EM JAN-FEV-MAR/2013
HORAS EXTRAS: 60% - 80%
GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE: ¼ SALÁRIO ATÉ R$238,40
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: 1% S/ PISO, EXCETO EM OUT-NOVDEZ/2012 E MAR/2013.

Manter a mobilização por aumento real e na carteira
Deixamos claro para todos os operários que essa proposta de reajuste não é a proposta do Marreta, mas é o
máximo que conseguimos arrancar com a atual mobilização da classe.
Os patrões enrolaram desde agosto do ano passado, fugiram das negociações, tentaram nos enganar.
Mas o Marreta bateu pesado e chegou nos índices que aprovamos nessa assembleia.
Mas no futuro essa luta vai endurecer, os patrões vão atacar nossos direitos e precisamos estar preparados para
uma verdadeira batalha.
Somente com greves, mobilização e uma grande luta poderemos defender os nossos direitos!

Ouça o programa

“Tribuna do
Trabalhador”

Rádio Favela

106,7 FM

Todos os sábados
de 8 às 10 horas
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25/01/2013

Aos trabalhadores em empresas de Produto de Cimento

Assembleia aprova
assinatura do acordo

Os operários do 3º setor reuniram-se em assembleia no dia 23/01 e aprovaram a assinatura do acordo. Mesmo considerando a proposta patronal de
7% de reajuste nos salários insuficiente, a assembleia decidiu aprová-la e
já iniciar a preparação para novas lutas. No caso do piso salarial o reajuste
foi de 10%, passando para o valor de R$ 770. Os demais ítens da convenção
foram mantidos e alguns ítens serão reajustados segundo o quadro abaixo.
Atenção companheiros! Toda a diferença salarial, hora-extra, 13º, férias (se
acaso tiver) e demais itens é retroativa a 1º de outubro de 2012 e terá que
ser paga até o 5º dia útil de fevereiro.

PISO: R$770,00 (reajuste de 10,0%)
CESTA: 25Kg
PLR: R$300,00 – (FEV-SET/2013)
SEGURO: R$15.434,20
DIFERENÇAS SALARIAIS DESDE OUT/2012: EM JAN-FEV-MAR/2013
HORAS EXTRAS: 60% - 100%
GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE: ¼ SALÁRIO ATÉ R$311,80.
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: 1% S/ PISO, EXCETO EM
OUT-NOV-DEZ/2012 E MAR/2013.

Manter a mobilização por aumento real e na carteira
Deixamos claro para todos os operários que essa proposta de reajuste não é a proposta do Marreta, mas é o
máximo que conseguimos arrancar com a atual mobilização da classe.
Os patrões enrolaram desde agosto do ano passado, fugiram das negociações, tentaram nos enganar.
Mas o Marreta bateu pesado e chegou nos índices que aprovamos nessa assembleia.
Mas no futuro essa luta vai endurecer, os patrões vão atacar nossos direitos e precisamos estar preparados para
uma verdadeira batalha.
Somente com greves, mobilização e uma grande luta poderemos defender os nossos direitos!
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25/1/2013

Aos trabalhadores em empresas de Cal e Gesso

Assembleia aprova
assinatura do acordo

Os operários do 3º setor reuniram-se em assembleia no dia 23/01 e aprovaram a assinatura do acordo. Mesmo considerando a proposta patronal de
7% de reajuste nos salários insuficiente, a assembleia decidiu aprová-la e já
iniciar a preparação para novas lutas. No caso do piso salarial o reajuste foi
de 8,82%, passando para o valor de R$ 740. Os demais ítens da convenção
foram mantidos e alguns ítens serão reajustados segundo o quadro abaixo.
Atenção companheiros! Toda a diferença salarial, hora-extra, 13º, férias (se
acaso tiver) e demais itens é retroativa a 1º de outubro de 2012 e terá que
ser paga até o 5º dia útil de fevereiro.

PISO: R$740,00 (reajuste de 8,82%)
CESTA: 22Kg
PLR: R$277,34 – (ABR-JUN/2013)
SEGURO: R$11.276,00 – DIFERENÇAS SALARIAIS DESDE OUT/2012:
EM JAN-FEV-MAR/2013
HORAS EXTRAS: 60% - 100%
GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE: ¼ SALÁRIO ATÉ R$306,00.
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: 1% S/ PISO, EXCETO EM
OUT-NOV-DEZ/2012 E MAR/2013.

Manter a mobilização por aumento real e na carteira
Deixamos claro para todos os operários que essa proposta de reajuste não é a proposta do Marreta, mas é o
máximo que conseguimos arrancar com a atual mobilização da classe.
Os patrões enrolaram desde agosto do ano passado, fugiram das negociações, tentaram nos enganar.
Mas o Marreta bateu pesado e chegou nos índices que aprovamos nessa assembleia.
Mas no futuro essa luta vai endurecer, os patrões vão atacar nossos direitos e precisamos estar preparados para
uma verdadeira batalha.
Somente com greves, mobilização e uma grande luta poderemos defender os nossos direitos!

Ouça o programa

“Tribuna do
Trabalhador”

Rádio Favela

106,7 FM

Todos os sábados
de 8 às 10 horas
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OPERÁRIA
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25/1/2013

Aos trabalhadores em empresas de Cerâmica e Olaria

Assembleia aprova
assinatura do acordo

Os operários do 3º setor reuniram-se em assembleia no dia 23/01 e aprovaram a assinatura do acordo. Mesmo considerando a proposta patronal de
7% de reajuste nos salários insuficiente, a assembleia decidiu aprová-la e já
iniciar a preparação para novas lutas. No caso do piso salarial o reajuste foi
de 9,09%, passando para o valor de R$ 720. Os demais ítens da convenção
foram mantidos e alguns ítens serão reajustados segundo o quadro abaixo.
Atenção companheiros! Toda a diferença salarial, hora-extra, 13º, férias (se
acaso tiver) e demais itens é retroativa a 1º de outubro de 2012 e terá que
ser paga até o 5º dia útil de fevereiro.

PISO: R$720,00 (reajuste de 9,09%)
CESTA: __Kg
PLR: R$150,20 – (FEV-SET/2013)
SEGURO: R$8.413,00
DIFERENÇAS SALARIAIS DESDE OUT/2012: EM JAN-FEV-MAR/2013
HORAS EXTRAS: 80% - 100%
GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE: ¼ SALÁRIO ATÉ R$235,70.
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: 1% S/ PISO, EXCETO EM OUT-NOVDEZ/2012 E MAR/2013.

Manter a mobilização por aumento real e na carteira
Deixamos claro para todos os operários que essa proposta de reajuste não é a proposta do Marreta, mas é o
máximo que conseguimos arrancar com a atual mobilização da classe.
Os patrões enrolaram desde agosto do ano passado, fugiram das negociações, tentaram nos enganar.
Mas o Marreta bateu pesado e chegou nos índices que aprovamos nessa assembleia.
Mas no futuro essa luta vai endurecer, os patrões vão atacar nossos direitos e precisamos estar preparados para
uma verdadeira batalha.
Somente com greves, mobilização e uma grande luta poderemos defender os nossos direitos!

Ouça o programa

“Tribuna do
Trabalhador”

Rádio Favela

106,7 FM

Todos os sábados
de 8 às 10 horas

