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Os empresários da Construção Pesada 
tentaram, mais uma vez, se valer da 

trágica situação econômica do país para 
esmagar nossos direitos. Nosso Sindi-
cato resistiu e conseguiu barrar o arro-
cho salarial e o corte de direitos que os 
patrões queriam.

Depois de meses de muita luta, en-
frentando a intransigência patronal, 
conseguimos arrancar um reajuste sala-
rial que repõe a inflação dos últimos 12 
meses: 10,60% de reajuste para todos 
os salários até R$ 8.368,91, retroativo 
a 1º de fevereiro deste ano. Acima des-
te valor, fica a critério de cada empresa.

Na Cesta Básica, sempre alvo dos pa-
trões que desejam acabar com esse be-
nefício, conquistamos um aumento do 
valor para R$ 450,00 para todos, men-
salmente. E também o tíquete refeição 
conseguimos reajustar para R$ 37,00 
por dia trabalhado, nas empresas que 
não fornecem almoço. Os demais direi-
tos, como café da manhã completo e a 
PLR, além do desconto de apenas 1% 
do vale-transporte (a lei permite 6% de 
desconto) continuam valendo em nossa 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). 

A CCT foi assinada por 2 anos, ga-
rantindo nossos direitos até janeiro de 
2024. As cláusulas financeiras, no en-
tanto, como salários e benefícios, serão 
rediscutidos em 2023.

MAIS UMA VEZ VENCEMOS O ARROCHO SALARIAL!

MUDA, BRASIL!
e vIvAM oS

SInDIcAtoS!

Sindicato garante 10,60% 
de aumento no Salário e 
ceSta BáSica de r$ 450

o que conquistamos:
F Aumento de 10,60% nos Pisos e salários(Nos salários até R$ 8.368,91.Acima, livre negociação)

F Cesta Básica de R$ 450,00 (Deve ser fornecida em cartão-alimentação e não  mais em produtos, inclusive para Encarregados  e pessoal dos escritórios das obras).
F Vale-refeição de R$ 37 por dia de trabalho (Nas empresas que não fornecemalimentação no local de trabalho).

F Manutenção de conquistas como o desconto de apenas1% no vale-transporte, a PLRe a Hora-Extra acima do que estabelece a CLT

Nilson Duarte Costa
Presidente do Sitraicp

Fale conosco:
(21)2223-2908, 
(21)2223-2943.

Só construiremos uma grande nação 
fortalecendo o mercado interno, ou seja, 
dando poder de compra e direitos aos as-
salariados, que são os consumidores.

Nosso país vive um pesadelo, mas está 
chegando a hora dos trabalhadores se 
unirem e, com muita consciência, elege-
rem o dirigente máximo do país. Alguém 
com experiência política e administrati-
va, comprometido de verdade com nosso 
povo. Alguém com um projeto nacional 
de desenvolvimento claro. 

Independente de quem seja, sua pri-
meira tarefa é se sindicalizar, fortalecer o 
seu Sindicato, pois ele é o seu instrumen-
to de luta. Não fique só, fique sócio!

Não fique só. Fique sócio!



2 Abril
de 2022

MUNICípIOS dO RIO dE JANEIRO E MESQUITA
novos salários a partir de 01/02/2022

O reajuste salarial foi de 10,60% para 
os salários até R$ 8.368,91

Grupo I - Soldador ER, Soldador TIG, Soldador RX.

Grupo II - Eletricista de força e controle/montador/ manutenção, Encanador 
industrial, Instrumentista, Mecânico-montador, Pintor industrial.

Grupo III - Almoxarife, Apropriador, Carpinteiro de acabamento/esquadria, 
Calceteiro, Impermeabilizador, Lixador, Maçariqueiro, Mecânico ajustador, 

Mecânico de equip. pesado, Montador de estrut./andaime/forma, Nivelador, Op. de 
bate estaca, Op. de escavadeira, Op. de guindaste, Op. de motoniveladora, Op. 
de motoscraper, Op. de retro-escavadeira, Op. de rolo, Op. de trator de esteiras, 

Op. de pá mecânica, Op. de patrol, Op. de serra circular, Op. de usina, Pedreiro de 
acabamento/refratário, Soldador Apoio/Ponteador.

Grupo IV - Apontador, Armador, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Laboratório, 
Auxiliar de topógrafo, Caldeireiro, Carpinteiro, Carpinteiro de forma, Eletricista, 
Encanador/Bombeiro hidráulico, Gesseiro, Guincheiro, Ladrilheiro, Marteleteiro, 

Op. de cremalheira, Op. de grua, Pastilheiro, Pedreiro, Pintor, Rastilheiro, 
Serralheiro.

Grupo V - Meio oficial, Sinaleiro, Vigia.

Grupo VI - Ajudantes, Serventes.

15,48      3.405,60      450,00      3.885,60
         POR HORA             SAláRiO nOvO         CeStA BáSiCA                   tOtAl

13,77       3.029,40      450,00      3.479,40
        POR HORA             SAláRiO nOvO         CeStA BáSiCA                  tOtAl

12,53      2.756,60      450,00      3.206,60
        POR HORA            SAláRiO nOvO         CeStA BáSiCA                  tOtAl

11,58      2.547,60      450,00      2.997,60
        POR HORA            SAláRiO nOvO         CeStA BáSiCA                  tOtAl

9,00      1.980,00      450,00      2.430,00
        POR HORA            SAláRiO nOvO         CeStA BáSiCA                  tOtAl

8,56      1.883,20      450,00      2.333,20
        POR HORA           SAláRiO nOvO         CeStA BáSiCA                  tOtAl

Os novos pisos salariais

JORNAL DA PESADA é uma publicação 
do Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias da Construção Pesada Inter-
municipal do Rio de Janeiro - SITRAICP, 
editado sob responsabilidade da Diretoria.

Presidente: Nilson Duarte Costa; 
Secretário Geral: 

Paulo César Mônico;  
Tesoureiro: Oswaldo Pimentel.

Jornalista Responsável: 
Newton Barra (RJ14.169-JP) 

Produção: DIMP Comunicação
http://dimpcomunicacao.com.brSEDE: Av. Presidente Vargas, 1146, 

sobreloja - Centro - Rio de Janeiro. Tels: 
(21) 2223-2943 e 2223-2908

Site: www.sitraicp.com.br     
e-mail: financeiro@sitraicp.com.br

O “Zé da Pesada”, personagem-mascote 
do Sindicato da Pesada, 

é uma criação da HD Ideias.

Por que ser sócio do Sindicato

Direitos conquistados pelo Sindicato:

1) Piso salarial acima do salário mínimo

2) Cesta básica

3) PLR

4) Café da manhã completo

5) Vale-transporte com desconto de só 1%

6) Horas extras superiores à Lei

7) Feriado da Construção Pesada

8) Abono de faltas

9) Plano de saúde para familiares

10) Atendimento odontológico no Sindicato

11) Atendimento jurídico no Sindicato.

Sem o Sindicato essas conquistas podem acabar. 

Seja sindicalizado. Fortaleça a você mesmo.

Em caso de não cumprimento da 
Convenção Coletiva, ligue para o Sindicato!

cesta Básica mensal
O fornecimento do Auxílio Alimentação (Cesta Básica) desde 2016 é 

obrigatório também para Encarregados e empregados nos escritórios das 
obras. Deve ser fornecido em cartão, no valor de R$ 450,00.

Fique de olho nos  
seus direitos!

Almoço ou tíquete refeição
As empresas da Construção Pesada do Rio devem fornecer almoço para 

seus empregados, no local de trabalho. Caso não forneçam, é obrigatório o 
fornecimento de tíquete-refeição. O valor do tíquete é de R$ 37,00 por dia 

trabalhado. O desconto máximo no contracheque é de 1%.

Café da manhã obrigatório
As Empresas devem fornecer, gratuitamente, café da manhã aos 

trabalhadores, composto de 2 (dois) pães com presunto ou queijo, ou 
ainda, 2 (dois) ovos, mais 1 (um) copo de 300ml de café com leite 

e 1 (um) copo de 300ml de suco de frutas.


