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Companheiro Associado!

Além de nosso feriado cair numa sexta-feira, este ano
temos motivos de sobra para comemorar. Acabamos de
encerrar nossa Campanha Salarial com a vitória da categoria
e garantimos conquistas históricas para os trabalhadores da
construção.

Não fique aí parado: convide seu colega de trabalho e
avise que, na próxima sexta, nós vamos dar expediente na
festa da categoria. Afinal, depois de uma semana de trabalho
duro, nós merecemos festejar nosso dia!

Este ano, as comemorações terão uma programação
especial, em dois dias: na sexta-feira, dia 19/03, no Clube
Fantoches, e no domingo, dia 21/03, no Clube do SESI.
Vamos ter palestra sobre conjuntura, sorteio de brindes
para os associados, torneios de futsal e de dominó, além
das atividades de lazer: karaokê, música ao vivo, piscina e
parque infantil.

E ainda uma homenagem especial à nossa categoria, no
dia 25/03, no Espaço Cultural do SESI, com show da banda
Anamae, na Quinta-feira tem.

Lembre que o Dia do Trabalhador da Construção é
feriado garantido pela CCT e uma conquista de nossa luta
junto com o SINTRACOM-BA.

Confira a programação no boxe e participe desta festa!

PROGRAMAÇÃO
Dia 19 de MarçoDia 19 de MarçoDia 19 de MarçoDia 19 de MarçoDia 19 de Março

Local: Clube Fantoche da Euterpe -Local: Clube Fantoche da Euterpe -Local: Clube Fantoche da Euterpe -Local: Clube Fantoche da Euterpe -Local: Clube Fantoche da Euterpe -

Largo 2 de Julho - CentroLargo 2 de Julho - CentroLargo 2 de Julho - CentroLargo 2 de Julho - CentroLargo 2 de Julho - Centro

9h9h9h9h9h - Palestra sobre Conjuntura e logo após

sorteio de brindes para associados

* A senha para o sorteio será entregue na

portaria do Clube, mediante apresentação

da carteira de sócio e o último contracheque

com desconto da taxa assistência.

 

Dia 21 de marçoDia 21 de marçoDia 21 de marçoDia 21 de marçoDia 21 de março

Local: Clube do SESI - Caminho deLocal: Clube do SESI - Caminho deLocal: Clube do SESI - Caminho deLocal: Clube do SESI - Caminho deLocal: Clube do SESI - Caminho de

AreiaAreiaAreiaAreiaAreia

8h 8h 8h 8h 8h - Torneio de futsal *

8h 8h 8h 8h 8h - Torneio de dominó

Karaokê

Piscina

Música ao vivo

Parque infantil

 

* As inscrições para o futsal já estão

encerradas, para o dominó será feita no local com

o pessoal do SESI.

*  O convite para acesso ao clube será entregue na

portaria do clube, com apresentação da carteira de

sócio ou último contracheque, com desconto da

taxa assistencial ou mensalidade.

Dia 25 de marçoDia 25 de marçoDia 25 de marçoDia 25 de marçoDia 25 de março

Local: Espaço Cultural do SESI - ItapagipeLocal: Espaço Cultural do SESI - ItapagipeLocal: Espaço Cultural do SESI - ItapagipeLocal: Espaço Cultural do SESI - ItapagipeLocal: Espaço Cultural do SESI - Itapagipe

19h 19h 19h 19h 19h – Quinta-feira tem – Show com aQuinta-feira tem – Show com aQuinta-feira tem – Show com aQuinta-feira tem – Show com aQuinta-feira tem – Show com a

banda Amanaebanda Amanaebanda Amanaebanda Amanaebanda Amanae

*  Este evento acontece toda última quinta-feira do

mês e neste mês de março será em homenagem

ao trabalhador da construção.

Entrada franca, com apresentação do

contracheque. Mulher não paga.

Maiores informações com Nilton LuzMaiores informações com Nilton LuzMaiores informações com Nilton LuzMaiores informações com Nilton LuzMaiores informações com Nilton Luz

(Galego) - Diretor de Esporte ou membros(Galego) - Diretor de Esporte ou membros(Galego) - Diretor de Esporte ou membros(Galego) - Diretor de Esporte ou membros(Galego) - Diretor de Esporte ou membros

da comissão. Tel.: (71) 3496-6235.da comissão. Tel.: (71) 3496-6235.da comissão. Tel.: (71) 3496-6235.da comissão. Tel.: (71) 3496-6235.da comissão. Tel.: (71) 3496-6235.

Confira a programação no boxe e participe desta festa!

O Dia do Trabalhador da
Construção é uma con-
quista da categoria junto
com o SINTRACOM-BA. E é
feriado, garantido na Con-
venção Coletiva de Tra-
balho, cláusula 45ª. Confira:

“CLÁUSULA 45ª - DIA DO
EMPREGADO NA CONS-
TRUÇÃO CIVIL E MANU-
TENÇÃO INDUSTRIAL.

O dia 19 de março será
considerado “Dia do Em-
pregado na Indústria da
Construção Civil, Mont-
agem e Manutenção Indus-
trial”, não haverá trabalho
normal neste dia.”

ESTE FERIADO
 É NOSSO!

Viva 19 de março! Dia do Trabalhador da Construção
Venha comemorar com a gente!
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Disque Denúncia: (71) 3496-6238

NOSSAS CONQUISTAS
Confira nossas conquistas e aguarde a edição especial do Jornal do SINTRACOM-BA, que jáConfira nossas conquistas e aguarde a edição especial do Jornal do SINTRACOM-BA, que jáConfira nossas conquistas e aguarde a edição especial do Jornal do SINTRACOM-BA, que jáConfira nossas conquistas e aguarde a edição especial do Jornal do SINTRACOM-BA, que jáConfira nossas conquistas e aguarde a edição especial do Jornal do SINTRACOM-BA, que já

bestá na gráfica, e vai contar tudo o que aconteceu durante a Campanha Salarial 2010: asbestá na gráfica, e vai contar tudo o que aconteceu durante a Campanha Salarial 2010: asbestá na gráfica, e vai contar tudo o que aconteceu durante a Campanha Salarial 2010: asbestá na gráfica, e vai contar tudo o que aconteceu durante a Campanha Salarial 2010: asbestá na gráfica, e vai contar tudo o que aconteceu durante a Campanha Salarial 2010: as

negociações, paralisações e assembléias e outras atividades.negociações, paralisações e assembléias e outras atividades.negociações, paralisações e assembléias e outras atividades.negociações, paralisações e assembléias e outras atividades.negociações, paralisações e assembléias e outras atividades.

* Reajuste de 10% para os pisos salariais e 8% para os demais trabalhadores;

* Plano de saúde, a partir de janeiro de 2011;

* Aviso prévio indenizado, a partir de 1º de março/2010;

* Garantia do descanso semanal remunerado com 110% para as horas extras de domingos e feriados,

acrescidas de 18% a título de DSR;

* Aumento da cesta básica para R$ 70 (nenhuma falta) e R$ 55 (quando houver a ocorrência de, no máximo,

duas faltas ou dois atestados médicos por mês, ressalvadas apenas as ausências por motivo de acidente do

trabalho) – em obras com até 130 trabalhadores e, a partir de janeiro 2011, com 100 trabalhadores;

* Aumento do café da manhã para três pães e um copo de 300 ml;

* Pagamento antecipado para sexta-feira, quando a data cair num fim de semana;

* Entrega de dois fardamentos, no momento do fechamento do contrato (era um);

* Implantação de tabela de funções e salários  à prestadoras de serviços da Embasa;

* Inclusão na tabela das funções de Encarregado, Cabo de Turma e Apropriador;

* Equiparação dos pisos do interior com os da RMS: em cinco anos para Operários Qualificados; em dois anos

para Ajudantes.

Valor do benefício

De acordo com a Portaria Inter-
ministerial nº 350, de 30 de dezembro
de 2009, o valor do salário-família será
de R$ 27,24, por filho de até 14 anos
incompletos ou inválido, para quem
ganhar até R$ 531,12. Para o trabalhador
que receber de R$ 531,13 até R$ 798,30,
o valor do salário-família por filho de até
14 anos de idade ou inválido de qualquer
idade será de R$ R$ 19,19.

SALÁRIO FAMÍLIA


