ESPECIAL GRANDES GERADORES

JUNHO-2008

Termina Campanha
Salarial 2008

Foram concluídas as negociações entre o
SIEMACO e o SELUR para a renovação da
Convenção Coletiva de Trabalho e as empresas
concederão um aumento salarial de 6,00 % a
partir de 1º de maio de 2008. Além do reajuste
nos salários, uma das maiores vitórias na

campanha deste ano foi uma significativa
mudança no convênio médico e hospitalar, que
agora atende não apenas o trabalhador, mas
todos seus dependentes. Confira como ficaram
os salários e os benefícios e as mudanças no
convênio médico:

Piso salarial mínimo

R$ 450,00

Auxiliar de Coleta/Ajudante

R$ 582,26

Tíquete refeição

R$ 188,15

Vale alimentação

R$ 50,00

Convênio médico para todos os dependentes
A partir de agora, todos seus dependentes terão
também direito ao convênio médico e hospitalar
e esta foi a maior vitória da Campanha Salarial
2008. Pela nova cláusula da Convenção Coletiva
de Trabalho fica determinado que o trabalhador
e seus dependentes pagarão, cada um, 1% (um
por cento) do salário, através de desconto na
folha de pagamento. Entretanto, os descontos

não poderão ser maiores que 4%, independente
do número de dependentes que o trabalhador
tiver. Por exemplo: se o trabalhador tiver 2 filhos,
serão descontados 4% (quatro por cento)
relativos a ele, esposa e dois filhos mas se ele
tiver 4 filhos, serão descontados os mesmos 4%
(quatro por cento) pois o desconto não poderá
ultrapassar esse valor.

CESTA BÁSICA
•2 pacotes de 5 k de arroz agulhinha tipo 1
•3 latas de 900 ml de óleo de soja
•4 pacotes de 1 kg de feijão
•2 latas de 140g de extrato de tomate
•2 kg de açúcar refinado
•2 latas de 135 de sardinha em óleo
•1 kg de sal refinado

•1 lata de 180g de salsicha
•1 kg de farinha de trigo
•1 pote de 300g de tempero completo
•1 kg de macarrão
•1 lata de 700 de goiabada/marmelada
•1/2 kg de café torrado e moído com selo ABIC
•½ kg de fubá

