Campanha Salarial, 2019

Filiado

INFORMATIVO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

MESMO COM CRISE ECONÔMICA

SINDICATO CONQUISTA

REAJUSTES ACIMA DA INFLAÇÃO
ESTES BENEFÍCIOS ESTÃO GARANTIDOS PARA
QUEM É SINDICALIZADO, CONFORME CLÁUSULA 61ª,
PARÁGRAFO 1º, DA CONVENÇÃO COLETIVA:

SINDICALIZAÇÃO

O Sintraconst-Rio garantiu mais uma
campanha salarial vitoriosa para os
trabalhadores e as trabalhadoras da
construção civil, reforma e manutenção.
Os patrões tentaram tirar o vale assiduidade,
o Sindicato impediu. Tentaram congelar os
salários, o Sindicato barrou. Tentaram também
enfraquecer a categoria, mas o Sintraconst-Rio
mostrou toda força e união dos operários.
Assim, mesmo diante da enorme crise
econômica que toma conta do Brasil e do
Rio de Janeiro em especial, os salários da
construção civil carioca têm, em sua maioria,
reajuste de 4,32%. Este índice representa
aumento maior que a inflação acumulada,
garantindo assim ganho real. O aumento
salarial é retroativo ao mês de março.
No caso dos técnicos de segurança do
trabalho, o reajuste é de 32%, pois foram
incluídos na tabela de pisos. Além disso,
algumas funções de soldadores e técnicos
tiveram aumento de 16%.
Esta negociação foi mais demorada pois,
ao contrário da expectativa do setor, a crise
não diminuiu. Assim, os empresários usavam
o desemprego para aterrorizar a categoria.
O Sintraconst-Rio ainda conseguiu incluir
novas funções na tabela de ocupações,
abarcando profissões que antes estavam sem
piso salarial definido em convenção.
Vale lembrar que essas conquistas e
avanços são garantidos para todos os
trabalhadores que contribuem com a cota de
negociação laboral mensal. Confira ao lado e
veja a tabela de salários no verso.

PR$ 240,00
ASSIDUIDADE

Assim como nos outros anos, os
patrões insistiram muito para tirar
o cartão assiduidade (fome zero) de
240 reais da convenção coletiva.
Mas o Sintraconst-Rio impediu,
pois isso já é direito garantido da
convenção.

PR$ 550,00

Um dos anseios da categoria
reafirmado na assembleia de
campanha salarial neste ano foi
manter o desconto do vale-transporte,
vale-alimentação e vale-refeição
ALIMENTAÇÃO
em apenas 1% – já que diante da
TRANSPORTE
crise estávamos a ponto de perder o
benefício.
Vale lembrar que a legislação
geral permite 20% de desconto no
vale-alimentação/refeição e 6% de
desconto no vale-transporte.

PSEGURO DE VIDA
Os valores do seguro de vida foram
mantidos na convenção coletiva.
A família recebe R$ 26 mil em
caso de morte do empregado ou em
caso de invalidez permanente.
O empregado recebe R$ 13 mil em
caso de morte do cônjuge e R$ 6,5 mil
em caso de morte de filho menor de
21 anos, além de outros dispositivos.

O MARTELÃO

PISOS SALARIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL - 2019

OCUPAÇÕES
Mestre de obra
Encarregado de obra e Encarregado adm. de obra

Administrativo de Manutenção, Chefe de DP de Manutenção, Encarregado Geral de
Manutenção, Encarregado de turma de obra e Supervisor de manutenção
Técnico de Segurança do Trabalho
Almoxarife de obra, Apontador de obra, Op. de grua de obra e Profissional Líder de obra
Mecânico de máquinas pesadas de obra, Operador de cremalheira de obra,
Operador de bate estaca de obra, Operador de máquinas pesadas de obra,
Operador de perfuratriz de obra e Pedreiro refratário pleno de obra
PROFISSIONAIS GRUPO 1
Carpinteiro de esquadrias de obra, Carpinteiro Serrador de obra, Encarregado
de turma de manutenção, Impermeabilizador pleno de obra, Ladrilheiro de obra,
Marceneiro de obra, Montador de estrutura metálica de obra, Montador de torre
de elevador de obra, Montador de pré-moldados de obra, Operador de máquinas
manipuladoras de obra, Operador de máquinas de plataforma articulada de
obra, Operador de máquinas de plataforma tesoura de obra, Pastilheiro de obra,
Pedreiro de acabamento de obra, Pedreiro refratário de obra, Serralheiro de obra,
Soldador de obra, Soldador MIG de manutenção, Soldador TIG de manutenção,
Soldador tubulação de manutenção, Técnico em Elétrica de Manutenção, Técnico
em eletrônica de manutenção, Técnico de Mecânica de manutenção e Técnico
de refrigeração de manutenção similares e correlatos
PROFISSIONAIS GRUPO 2
Armador de obra, Bombeiro hidráulico de obra, Calceteiro de obra, Carpinteiro de forma
de obra, Eletricista de obra, Gesseiro de obra, Guincheiro de obra, Impermeabilizador
de obra, Marteleteiro de obra, Operador de máquinas de dobra de obra, Operador de
máquina aplainadora de pisos de obra, Operador de Micro Trator de obra, Operador de
Policorte de obra, Pedreiro de obra, Pintor de obra e Sinaleiro de grua de obra
PROFISSIONAIS GRUPO 3
Alpinista predial, Colocador de Drywall de obra, Colocador de esquadria de
obra, Montador de andaime tubular de obra, Operador de betoneira de obra,
Operador de Refrigeração de obra, Operador de máquinas leves (até 20 kg)
de obra, Porteiro de obra, Profissional de Refrigeração de obra, Profissional de
Manutenção e profissionais similares e correlatos

R$ POR HORA
21,57
15,70

R$ POR MÊS
4.746,14
3.454,04

13,05

2.871,10

11,69

2.567,10

11,16

2.455,69

10,60

2.331,76

10,15

2.233,07

9,43

2.074,72

9,15

2.013,00

8,65

1.903,00

8,43

1.854,60

Almoxarife de manutenção, Apontador de manutenção, Arrematador de instalações
de manutenção, Bombeiro de manutenção, Colocador de drywall de manutenção,
Eletricista de manutenção, Encanador de manutenção, Gesseiro de manutenção,
Impermeabilizador de manutenção, Marceneiro de manutenção, Mecânico de
refrigeração de manutenção, Pedreiro de manutenção, Pintor de manutenção,
Serralheiro de manutenção e demais funções similares e correlatas de manunteção

7,87

1.731,40

1/2 Oficial de obra, Auxiliar de manutenção, Auxiliar de portaria de obra, Guariteiro
de obra, Rasteleiro de obra e Vigia de obra

7,19

1.581,28

Calafetador de obra, Contínuo de obra e Servente de obra

6,83

1.503,25

5,50

1.210,20

5,16

1.137,00

Profissional líder em manutenção
Assistente Técnico de manutenção, Caldeireiro de manutenção, Operador de
utilidade de manutenção, Soldador de chaparia de manutenção, Soldador de
qualificação básica de manutenção

Auxiliar administrativo de manutenção, Auxiliar de escritório de manutenção,
Marteleteiro de manutenção, 1/2 oficial de manutenção, Operador de Máquinas Leves
de manutenção, Operador de Perfuratriz de Concreto de manutenção, Operador de
Policorte de manutenção e Operador de Rosqueadeira de Tubo de manutenção
Ajudante de manutenção, Auxiliar de portaria de manutenção, Atendente de manutenção,
Auxiliar de serviços gerais, Recepcionista de manutenção, Servente de manutenção
Gerente de pessoal e administrativo
Aux. administrativos e similares

SINDICATO FORTE É TRABALHADOR SINDICALIZADO.

3.314,67
1.900,52
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