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Informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção Civil de Porto Alegre

Circular

- ARTEFATOS DE CIMENTO -

Filiado à UGT

Finalizada a negociação coletiva!
Confira os novos pisos e reajustes da categoria válidos a partir de 01/12/2015
SEGMENTOS

PISO/MÊS

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE

R$ 997,92/ MÊS

SERVENTES E EMPREGADOS DE PRODUÇÃO

R$ 1.050,72/ MÊS

MAQUINISTAS

R$ 1.201,20 / MÊS

E ainda:
As empresas concederão aos empregados correção salarial de 10,33% (dez vírgula
trinta e três por cento), a ser aplicado sobre o valor do salário-base vigente em 01/12/2014.
O reajuste deverá incidir sobre o salário do mês de fevereiro e pago na
folha de pagamento do mês ou em folha complementar até 10/03/2016.
Cesta

básica

no

valor

de

R$

138,00

a

contar

de

01/12/2015.

Auxilio Escolar – As empresas em fevereiro de 2016 ou em folha complementar até o
dia 10/03/2016, deverão conceder aos empregados matriculados em estabelecimentos
de ensino oficial, um auxilio escolar na importância equivalente 20% (vinte por
cento) do menor piso salarial da categoria, que não terá natureza salarial.
As diferenças salariais do reajuste de 10,33%; bem como do reajuste
dos pisos salariais e da cesta básica, serão pagas em duas parcelas,
juntamente com a folha de pagamento dos meses de março e abril/2016.
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STICC OFERECE AOS SEUS ASSOCIADOS
MENSALIDADE: R$ 7,00
DEPARTAMENTO MÉDICO
O associado tem a sua disposição uma equipe de médicos nas seguintes especialidades: Otorrinolaringologia,
Ginecologia, Clínica Geral, Medicina do Trabalho, Pediatria, e Psicologia. Além disso, o sindicato possui convênios
com a Central de Consultas em Porto Alegre, Canoas e Cachoeirinhas; a JM Consultas em Guaíba; e o Centro Médico
Consulta Fácil em Porto Alegre.
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, carpinteiros, pintores,
ferreiros, serventes de obra, operadores de máquina, 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
suas 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.
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 as férias com toda a sua família. A Colônia permanece aberta o ano inteiro. Os apartamentos de um dormitório,
sala/cozinha e banheiro são equipados com refrigerador, fogão, beliche 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 o Sinduscon-RS, criou a Escola Profissional
da Construção Civil, onde os alunos recebem gratuitamente ensino técnico profissionalizante e saem prontos para
o mercado de trabalho. O sindicato oferece para os estudantes 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.

Faça parte dessa entidade, o STICC precisa da sua força!
Trabalhador, ASSOCIE-SE!
O bom é ter um Sindicato forte.
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