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  CONVENÇÃO SINDTINTAS 

 
   

 
   

 

 

1) Reajuste salarial de 8,5 % a ser calculado sobre o valor do 

salário-base vigente em 01/07/2013, resultante do reajuste salarial 

estabelecido pela Convenção Coletiva de Trabalho firmado pelas 

partes em 2012. (INPC do período 6,97%) 

2) Aos empregados que percebiam na data-base de 01/07/2013 

salário-base mensal de R$ 6.000,00 ou mais, será somado aos 

salários uma parcela fixa no valor de R$ 510,00. 

3) Piso Salarial à categoria, R$ 873,40 mensais ou seu equivalente 

em semana, dia ou hora, após período de experiência de 30 (trinta) 

dias, a vigorar a partir de 01/07/2013. 

4) As empresas que não mantiverem refeitório organizado no local 

de trabalho, com fornecimento de almoço nos termos da legislação 

vigente, se obrigam ao fornecimento de bônus-alimentação ou 

ticket-alimentação, no valor de R$ 14,00 aos empregados que 

estiverem em serviço, inclusive nos fins de semana, 

comprometendo-se a subsidiar, no mínimo, 80%do custo do valor 

do bônus ou ticket. 

5) As empresas descontarão 5% a título de contribuição 

assistencial, dos salários reajustados de cada empregado 

beneficiado pelo presente acordo. Ficando o prazo de oposição à 

contribuição assistencial, na sede do sindicato, de 21/08/2013 a 

30/08/2013. 

6) Demais cláusulas existentes na Convenção Coletiva de Trabalho 

anterior serão mantidas com sua redação intacta.  

Decreto 50.568/2013 (DOE de 21.08.2013), o 

Governador do Estado do Rio Grande do Sul, alterou 

o RICMS/RS, com fundamento no disposto nos 

Protocolos ICMS 67 e 70/2013, para incluir, a partir 

de 01.09.2013, o Estado do Rio de Janeiro no regime 

de substituição tributária nas operações realizadas com 

cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e 

de toucador, e o Estado do Maranhão no regime de 

substituição tributária nas operações com bebidas 

quentes.  

http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br/Site/Document.a

spx?inpKey=222779&inpCodDispositive=&inpDsKe

ywords= 

http://sistemas-producao.net/lgi/ 

 

          

AGENDA 

Setembro 2013 – Seminário CADERNO 

DE TENDÊNCIAS Parceria SINDIQUIM 

e ABIHPEC  

 

ENCONTRO DE NEGÓCIOS COM O 
URUGUAI: Plataforma Estratégica para a 
expansão regional 
http://www.cinrs.org.br/eventos_cin.asp?id

Evento=3548 

 

Outubro 2013 - 1ª reunião do 

PROGRAMA ATUAÇÃO 

RESPONSÁVEL – Parceira SINDIQUIM 

e ABIQUIM - 10/10/2013 

 

Seminário Nova RDC de BOAS 

PRÁTICAS E ALINHAMENTO DO 

MERCOSUL – Promoção SINDIQUIM- 

07/10/2013 

 

Seminário GUIA DE PROTEÇÃO 

PATRIMONIAL – Parceira SINDIQUIM, 

ABIQUIM e FERGS - 10/10/2013 

 

Reunião Comitê de Saúde, Segurança e 

Meio Ambiente. 

Seminário POLÍTICA NACIONALDE 

RESÍDUOS SÓLIDOS – Parceria 

SINDIQUIM  e ABIHPEC 

 

Seminário         ATUALIDADES  
TECNOLÓGICAS  – Promoção  FIERGS 
e SENAI CETEPO  
http://www.senairs.org.br/seminario/sobre.

aspx 

  

FIERGS PROMOVE SIMPÓSIO SOBRE 

RELAÇÕES DO TRABALHO: dias 24 a 

26 no VII Simpósio de Relações do 

Trabalho, no Hotel Serra Azul, 

em Gramado (RS), por meio do 

(Contrab). Informações: (51) 3347-8871.  

http://www.fiergs.org.br/noticia_aberta_fi

ergs.asp?idnoticia=14164 

 

SISTEMA FIERGS PROMOVE 1º 

FÓRUM DE INOVAÇÃO - O Fórum de 

Inovação tem como objetivo difundir o 

conhecimento sobre o tema, dando mais 

subsídios às organizações que seguem o 

caminho dos bons resultados sociais, 

econômicos e nos ganhos de 

competitividade. 

http://www.fiergs.org.br/inovacao2013/so

bre_o_forum.asp?link=p1 

 

 

 

FIERGS desenvolve 

projeto Eco Parque 

O Eco Parque Industrial, na 

cidade de Candiota, na Metade 

Sul do Estado, foi apresentado 

na FIERGS, nesta quinta-feira. 

O trabalho é desenvolvido pela 

Federação, por meio do Centro 

Nacional de Tecnologias 

Limpas (CNTL) e do Centro de 

Excelência em Tecnologias 

Avançadas (Ceta). Um dos 

projetos que integrará o parque 

é de gaseificação, com 

previsão inicial de gerar 10MW 

de energia. "O Eco Parque, a 

partir de concepção de 

sustentabilidade da ONU, 

representa uma radical 

evolução dos distritos 

industriais no País", afirmou o 

presidente da FIERGS, Heitor 

José Müller, lembrando as 

oportunidades geradas pelo 

carvão mineral disponível na 

região. Fonte: (FIERGS)  

"Custo Brasil" 

e Taxa de Câmbio na 

Competitividade da Indústria de 

Transformação Brasileira por 

Intensidade Tecnológica.  

http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/S

CN-Comunicados/8622/newsletter.html 

 

Revisão da Literatura sobre a 

Regulamentação para 

ProdutosNanoestruturados na 

IndústriaAlimentícia, 

Cosmética e Farmacêutica.  

http://www.abq.org.br/rqi/2013/739/R

QI-739-pagina19.pdf 

Lei do Vale-Cultura foi 

regulamentada.    

http://legislacao.planalto.gov.br

/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identif

icacao/DEC%208.084-

2013?OpenDocument 
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