
 SALÁRIO nunca inferior ao piso da categoria, 
 que é negociado pelos Sindicatos da 
 Construção Civil anualmente;

 VALE-ALIMENTAÇÃO, no valor ajustado 
 anualmente pela Convenção Coletiva de 
 Trabalho (CCT – documento da categoria que 
 estabelece direitos e obrigações);

 SEGURO DE VIDA em Grupo, outro benefício da CCT;

 VALE-TRANSPORTE para deslocamento da residência ao 
trabalho e vice-versa, com o desconto de até 6% do salário;

 13º SALÁRIO com base na remuneração integral;

 FÉRIAS REMUNERADAS de 30 dias a cada 12 meses de trabalho 
com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

 FUNDO DE GARANTIA por Tempo de Serviço (FGTS), no valor 
de 8% da remuneração, que é depositado mensalmente pela 
empresa ou empregador em uma conta bancária vinculada;

 REMUNERAÇÃO acrescida de 50% da hora normal, nos casos 
de trabalho extraordinário, ou seja, acima de 8 horas diárias e 44 
horas semanais, salvo nos casos de compensação de horários;

 REPOUSO SEMANAL remunerado, preferencialmente aos 
domingos;

 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS concedidos pelo INSS aos 
empregados nos casos de doença, acidente e aposentadoria e 
aos dependentes nos casos de morte e prisão do empregado;

 SEGURO-DESEMPREGO, para trabalhadores com mais de 6 
meses de carteira assinada.

TRABALHADOR: CONFIRA AS 
PRINCIPAIS VANTAGENS DE TER SUA 
CARTEIRA DE TRABALHO ASSINADA!
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 PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES da Empresa 
 ou Empregador:

Fornecer gratuitamente o EPI a cada empregado 
 em perfeito estado de conservação e funcionamento;

Treinar os empregados para o uso correto dos equipamentos.

 PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES dos Empregados:
Utilizar os equipamentos corretamente, zelando pela sua guarda 
e conservação;
Comunicar o empregador sobre qualquer alteração no EPI que o 
torne impróprio para o uso.

 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) básicos 
para trabalhadores da construção civil:

Botas de segurança
Capacete de segurança
Luvas de proteção (raspa de couro ou impermeável)
Abafador de ruído
Óculos de proteção
Uniforme de trabalho
Máscara de proteção respiratória contra poeira

CONFIRA TAMBÉM A IMPORTÂNCIA DOS 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
(EPI) PARA A SUA SAÚDE E SEGURANÇA 
NO AMBIENTE DE TRABALHO!

REDUZIR A INFORMALIDADE POR MEIO DO DIÁLOGO SOCIAL

Apoio:

panfleto.indd   2panfleto.indd   2 25.04.11   14:08:2525.04.11   14:08:25


