Planilha Salarial / 2014 – 2015
Itu – Salto – Cabreuva - Iperó
Correção Salarial – 8% (oito por cento) – 1ºmaio 2014
Os salários normativos da Categoria,serão
serão corrigidos com um percentual de 8% (oito por cento).

Assim, os salários já reajustados

passam a ter os seguintes valores:

Cargo/Função

Pisos Salariais (maio/2014)

Motorista/Carreta
R$1.447,36
Motorista
R$ 1.291,68
Arrumador de carga
R$ 1.067,43
Ajudante de Motorista
R$900,57
Motorista/Veículo Leve
R$ 1.218,45
Empilhadeirista
R$ 1.447,35
Motorista/bitrem/Tritrem/Rodotrem/Treminhão/Julieta
itrem/Rodotrem/Treminhão/JulietaR$ 1.534,20
Guindaste/Munk/Betoneira
R$ 1.368,70

1) Adicional Bitrem – Tritrem – Rodotrem – Treminhão =As empresas acrescentarão um adicional de 6,0%
6,0
(seis por cento) sobre o piso salarial do motorista carreteiro já reajustado no mês de maio de 2013, ao trabalhador que
desenvolver sua atividade com veículos do tipo BITREM. O referido adicional será aplicado somente no mês em que o
empregado operar o bitrem, não podendo ser considerado a proporcionalidade de dias trabalhados no mês. 2) Será
considerado Motorista de Veículos Leves, cujo peso bruto total (PBT) de carga e veículo não exceda a 06 (seis)
toneladas. 3º As empresas acrescentarão um adicional de 6% (seis por cento),, sobre o piso salarial já reajustado do
motorista, para os empregados que desenvolverem suas atividades com veículos tipo Caminhão BETONEIRA,
GUINDASTE e MUNK.
a – O Adicional é assegurado durante o período em que o profissional exercer suas atividades com o novo
equipamento, inclusive proporcionalmente aos dias trabalhados.

2)Participação nos Lucros e Resultados (PLR) =As empresas pagarão a todos o empregados a título de
Participação nos Lucros e Resultados, o valor correspondente ao valor de R$ 900,00(novecentos
novecentos reais) e será pago
em 02 (duas) parcelas fixas, cada uma correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da PLR para serem
pagos nos meses de competência de outubro/2014e
outubro/201 abril/2015.
3) Diárias

Almoço = R$ 16,50 /Jantar = R$ 16,50a
16,50 partir das 20:00 h. / Pernoite = R$ 22,00 / Banho = R$ 11,00.
11,00
4) Cesta Básica

Todas as empresas concederão mensalmente e gratuitamente, uma cesta básica abaixo:
04 Kg de feijão carioca
02 pacotes de macarrão de 500 gr.cada um
04 kg de açúcar refinado
04 latas de óleo de soja de900 ml. cada lata
10 Kg de arroz tipo 01
200 gr. de bolacha
500 gr. de pó de café
02 latas de extrato de tomate de 140 gr. cada

01 lata de sardinha de 135 gr.
01 lata de goiabada.
01 pacote de tempero pronto de 300 gr.
500 gr. de farinha de milho
500 gr. de farinha de mandioca
01 kg de sal
500 gr. de fubá de milho
01 Kg. de farinha de trigo

5) Prêmio por Tempo de Serviço (PTS) =As empresas pagarão um adicional de 5% (cinco por cento) aos empregados que
completarem 02 (dois) anos de serviço na mesma empresa, tendo como base o salário do motorista desta planilha salarial.
6) Convênio Médico =As empresas concederão a todos os trabalhadores,
trabalhadores, PLANO DE SAÚDE FAMILIAR, sendo que as
empresas custearão com 50% (cinqüenta por cento) do valor e os outros 50% (cinqüenta por cento) será custeado pelo trabalhador,
trabalhado
sendo o desconto feito em folha de pagamento de cada trabalhador.
A diretoria

