Informativo JANEIRO 2014
Sindicato dos Trabalhadores

www.sintracon.com.br

comunicacao@sintracon.com.br

www.facebook.com/sintracon

STICC conquista aumento de 8% nos salários dos
trabalhadores da categoria de Mármores e Granitos
O reajuste será pago retroativo ao dia 1° de abril de 2013

Garantindo mais uma vez a valorização dos trabalhadores, o STICC conquistou um
aumento de 8% para a categoria de Mármores e Granitos, bem acima da inflação.
Os reajustes devem ser pagos retroativos à data-base da categoria: 01 de abril. Aos
trabalhadores admitidos entre 01 de abril de 2012 e 31 de março de 2013, o aumento
será pago de forma proporcional, à razão 1/12 (um doze avos) por mês ou fração
superior a 15 dias.
MAIS BENEFÍCIOS
Outra conquista foi a cesta básica mensal no valor de R$ 100,00 para todos os empregados, independente da sua função. O benefício poderá ser concedido em forma de
vale-alimentação, vale-rancho, vale-refeição e cesta básica, mediante recibo simples e
fora da folha de pagamento.
Para os estudantes, as empresas concederão como auxílio escolar duas parcelas - de
R$ 118,80 cada e com vencimento em 30/10/2013 e 15/03/2014, aos trabalhadores que
comprovarem matrícula e frequência em curso de ensino. Caso o empregado não seja
estudante, o benefício será concedido a um filho menor de 15 anos, que preencha os
mesmos pré-requisitos anteriormente citados.
É o STICC mostrando a sua força e lutando ao lado do trabalhador da construção
civil. A luta continua.

TABELA DE REAJUSTES A PARTIR DE 1° DE ABRIL DE 2013
Salário Normativo
- Valor na data de admissão: R$ 3,33 por hora ou R$ 732,60 por mês
- Valor a partir do primeiro dia do mês seguinte ao contrato de experiência:
R$ 3,54 por hora ou R$ 778,80 por mês
Profissionais qualificados
- Valor na data de admissão: R$ 4,29 por hora ou R$ 943,80 por mês
- Valor a partir do primeiro dia do mês seguinte ao contrato de experiência:
R$ 4,41 por hora ou R$ 970,20 por mês
Empregados Administrativos (exceto boys ou assemelhados)
- Valor na data de admissão: R$4,13 por hora ou R$ 908,60 por mês
- Valor a partir do primeiro dia do mês seguinte ao contrato de experiência:
R$ 4,21 por hora ou R$ 926,40 por mês
Aprendiz, cotista do SENAI
- Salário normativo de R$ 3,09 por hora
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STICC OFERECE AOS SEUS ASSOCIADOS

DEPARTAMENTO MÉDICO
O associado tem a sua disposição uma equipe de médicos nas seguintes especialidades:
Otorrinolaringologia, Ginecologia, Clínica Geral, Medicina do Trabalho, Pediatria, Traumatologia, Ortopedia e Psicologia.
DEPARTAMENTO JURÍDICO
O sócio do STICC recebe apoio para resolver as suas questões jurídicas. Oferecemos
advogados nas áreas Trabalhista, Civil, Familiar e Criminal prestando atendimento diário
na sede e nas subsedes de Canoas, Guaíba e Gravataí.
BANCO DE EMPREGOS
Aqui são cadastradas oportunidades dentro das categorias atendidas pelo STICC (pedreiros, pintores, carpinteiros, serventes de obras, operadores de máquinas, mestres, etc).
Para as empresas interessadas: basta telefonar para o sindicato ou comparecer à sede.
Para os trabalhadores: é só comparecer à sede com RG/CPF e PIS e fazer a sua inscrição
para concorrer à vaga.
FISCALIZAÇÃO
As equipes de fiscalização trabalham arduamente todos os dias para que se realize na
prática a missão do STICC: representar, valorizar e defender o trabalhador da categoria.
Verificam nos canteiros de obras: assinatura na carteira de trabalho, cumprimento do
dissídio, uso correto dos EPIs, condições de segurança, higiene, insalubridade, etc.
CURSOS
O STICC oferece cursos gratuitos de informática, carpintaria de formas, ferreiro armador, pedreiro/azulejista, pedreiro/reparador e assentador de bloco de cimento.
HOMOLOGAÇÃO
Um setor especializado em informações trabalhistas.
COLÔNIA DE FÉRIAS
Em Balneário Pinhal, o sindicato mantém apartamentos mobiliados e uma área para
camping, onde os sócios podem desfrutar suas férias com toda a família. A colônia
permanece aberta o ano inteiro. Os apartamentos têm um dormitório, sala/cozinha,
banheiro - equipados com refrigerador, fogão, beliches e utilidades domésticas. Conta
também com salão de festas com churrasqueira, sala de jogos e cancha de bocha aberta.
ESCOLA PROFISSIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Pensando no futuro dos jovens, o STICC em parceria com o Senai e Sinduscon, criou a
Escola Profissional da Construção Civil, onde alunos recebem gratuitamente ensino técnico profissionalizante e saem prontos para o mercado de trabalho. O sindicato oferece
aos estudantes dos cursos vale-transporte para Porto Alegre, almoço, material didático e
de consumo, assistência médica, odontológica e psicológica, bem como uma bolsa auxílio
e o certificado oficial do Senai. Os cursos da construção civil têm formação em alvenaria, elétrica, hidráulica, máquinas e equipamentos, tecnologia da construção, leitura e
interpretação de projetos.
EXPEDIENTE STICC
Segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h.
SINDICALIZE-SE JÁ!
Valter Souza
Presidente do STICC

