
BOLETIM INFORMATIVO DO SETOR ARTEFATOS DE CIMENTO 
reajustes salariais  

Após uma campanha salarial marcada por forte mobilizações, diversas assembleias e muitas rodadas de 

negociações e nenhum direito a menos, conseguimos concluir nossa campanha salarial no setor de Artefatos 

de Cimento. Não foi nada fácil, porém com muitas lutas e mobilizações, nosso sindicato e nossa federação 

conseguiram organizar a base e mostrar para os trabalhadores, que somente com lutas se obtém conquistas. 

Correções Salariais        
Ressalvadas as condições mais favoráveis já existentes nas indústrias, fica estabelecido que o percentual de 

reajuste salarial negociado será de 10,8% (dez vírgula oito por cento) aplicados sobre os salários vigentes em 

28 de fevereiro de 2022. 

Pisos Salariais      
QUALIFICADO: Com o reajuste de 10,8% o piso passa a ser de R$2.057,44(Dois 

mil e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) mensais. 

NÃO QUALIFICADO: Com o reajuste de 10,8% o piso passa a ser de 

R$1.718,85(Mil setecentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos) 

mensais. 

Para os empregados que em 28 de fevereiro de 2022, recebiam salário acima 

de R$5.500,00(cinco mil e quinhentos reais) será aplicado um valor fixo de 

R$594,00(Quinhentos e noventa e quatro reais)  

Vale Alimentação   
As empresas fornecerão aos seus trabalhadores um Vale Alimentação por meio de cartão magnético fixado no 

valor de R$299,16 (Duzentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos) mensais. 

Cartão Adicional Alimentar  
Sem prejuízo da clausula anterior, a qual atende o aspecto alimentar dos 

empregados de forma igualitária, as empresas fornecerão aos seus 

empregados, a título de Cartão Adicional Alimentar, um benefício no valor 

de R$66,48 (Sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) por mês. 

• O benefício acima denominado Cartão Adicional Alimentar será 

concedido exclusivamente aos trabalhadores contribuintes do 

sindicato. 

Ticket Refeição   
Os trabalhadores receberão o valor mínimo de R$25,29(Vinte e Cinco Reais e Vinte nove Centavos) por dia 

efetivamente trabalhado. 

• O Trabalhador alojado receberá um ticket para o almoço no valor de R$25,29 e um ticket de mesmo 

valor para o jantar, por dia efetivamente trabalhado. 

Participação Nos Lucros e Resultados  
1ª parcela no valor de R$330,00 (Trezentos e trinta reais) a ser paga na folha de pagamento de julho de 2022. 

2ª parcela no valor de R$330,00(Trezentos e trinta reais) a ser paga na folha de pagamento de janeiro de 2023. 



 

Muitos trabalhadores acham que seu 

salário e seus direitos são garantidos 

por lei, por exemplo, acham que o 

governo dá o aumento, que o governo 

define o valor dos pisos, que o governo 

garante a refeição o café e etc... Ou 

então, acham que são as empresas que 

dão como benefícios. 

 

Se não existisse o sindicato dos 

trabalhadores, o patrão poderia 

por exemplo, pagar somente o 

salário mínimo a todos 

trabalhadores, como poderia não 

fornecer café, refeição, ticket ou 

vale alimentação e tantos outros 

direitos que são garantidos pelo 

Sindicato dos trabalhadores. 

Portanto o Sindicato é de extrema 

importância, pois além de 

negociar o reajuste e garantir os 

seus direitos, cabe ao sindicato 

também mobilizar os 

trabalhadores para fazer com que 

os patrões cumpram seus 

deveres e obrigações.  

 

O Sindicato é tão importante, que 

inclusive os patrões também têm 

sindicato, e que todos os anos, 

Sindicato dos Trabalhadores e 

Sindicato dos patrões se reúnem 

para negociar e assinar a convenção 

coletiva (dissídio) que garantirá 

nossos direitos. 

ENTÃO, COMPANHEIRO,  
SEM SINDICATO, SEM DIREITOS!!! ENTENDEU?? 
Afinal de contas, se os trabalhadores dependessem 
desse governo e de alguns patrões para terem direitos, 
estariam mal vestidos, pois eles dariam a camisa e 
tomariam sua calça. 

 


