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CIRCULAR 
 

Informamos que o reajuste salarial para a categoria PRODUTOS DE CIMENTO, referente 

à data base MARÇO de 2013, foi de 8,5% (Oito vírgula cinco por cento) sobre o piso 

salarial e de 8 % para quem ganha acima do piso salarial. 

Com referência aos pisos salariais mínimos, deverá ser observado o que segue: 

 

Pisos Salariais 
 

Qualificado: - a partir de 1º de março de 2013, R$ 1.181,56 (Hum mil, cento e oitenta e um reais 

e cinqüenta e seis centavos) por mês, ou R$ 5,37 (Cinco reais e trinta e sete centavos) por hora, 

que corresponde ao aumento de 8,5% (Oito vírgula cinco por cento) sobre o piso anterior; 

 

Não Qualificado: - a partir de 1º de março de 2013, R$ 978,67 (Novecentos e setenta e oito reais 

e sessenta e sete centavos) por mês, ou R$ 4,45 (quatro reais e quarenta e cinco centavos) por 

hora, que corresponde ao aumento de 8,5% (oito virgula cinco por cento) sobre o piso anterior; 

 

Obrigatório: - O fornecimento de Cesta Básica mensal de 36 kg;  OU  Vale Tícket 

Refeição no mínimo R$ 13,20 - (na opção Cesta Básica deverá ser obedecida a 

composição prevista na Convenção Coletiva Estadual); OU  Almoço completo no local de 

trabalho; OU Ticket Supermercado/Vale Supermercado/Cheque Supermercado – 

equivalente ao valor da cesta básica;    

 Fornecimento de café da manhã conforme disposto a seguir: 1 copo de leite com 

café, e pão com margarina . 

 

Participação nos Resultados 

 
1ª Parcela, a ser paga na folha de pagamento do mês de maio de 2013 e a 2ª e última parcela, na folha de 

pagamento do mês de Outubro de 2013, de acordo com seguintes critérios: 

 

a) Ausência de faltas no semestre anterior: R$ 190,00 – Folha Pagamento mês Maio/2013 e  

R$ 190,00 – Folha de Pagamento mês de Outubro/2013.  

b) Até 3 Faltas injustificadas no semestre anterior: R$ 140,00 – Folha de Pagamento Maio/2013. 

c) Até 3 Faltas injustificadas no semestre anterior: R$ 140,00 – Folha de Pagamento Outubro/2013. 

d) De 4 até 6 faltas injustificadas no semestre anterior: R$ 91,00 – Folha de Pagamento Maio/2013; 

De 4 até 6 faltas injustificadas no semestre anterior: R$ 91,00 – Folha de Pagamento Outubro/2013; 

e) Acima de 6 faltas injustificadas no semestre anterior: Sem direito a PLR. 

 

 

 Contribuição Assistencial – 1,5% (um e meio por cento). 

Qualquer dúvida ligar no Sindicato – tels. 34375100 / fax 3437-5108 
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COMPOSIÇÃO CESTA BÁSICA  

 

 

Cesta Básica de 36 (trinta e seis) Quilos 

12 (doze) quilos de arroz (tipo 1 )  
04 (quatro) quilos de feijão (tipo 1)  
06 (seis) litros de óleo de soja  
04 (quatro) pacotes de macarrão com ovos (500 gramas)  
04 (quatro) quilos de açúcar refinado  
02 (dois) pacotes de café torrado e moído (500 gramas)  
01 (um) quilo de sal refinado  
02 (dois) pacotes de farinha de mandioca crua (500 gramas)  
01 (um) quilo de farinha de trigo  
01 (um) pacote de fubá (tipo 1 - 500 gramas)  
03 (latas) extrato de tomate (140gr) 
03 (latas) sardinha em conserva (135gr) 
02 (latas) salsinha – tipo Viena (180gr) 
01 (pacote) tempero completo (200gr.) 
02 (dois) pacotes de biscoito doce (200gr.) 
02 (dois) pacotes de biscoito salgado (200gr) 
01 (lata) goiabada (700 gr.) 
01 (litro) leite 
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