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AS CONQUISTAS DO SINDICATO SÃO PARA TODOS

Mesmo durante a pandemia do Covid-19, o STICC esteve sempre
ao lado dos trabalhadores da construção civil; na defesa dos
seus direitos, buscando uma remuneração justa para a categoria,
benefícios e fiscalizando a segurança e saúde nos canteiros
de obras, recentemente ampliada com a adoção de protocolos
rígidos para minimizar os efeitos do coronavírus no ambiente de
trabalho. Todas estas ações constituem o patrimônio do sindicato
e as conquistas obtidas beneficiam TODOS os trabalhadores,

independentemente da sua condição de associado ou não.
A recente negociação coletiva de trabalho, válida para 2020/2021,
apresentou avanços e seus principais benefícios poderão ser
conferidos na publicação abaixo e a sua íntegra no site www.sticc.
org.br O sindicato é o principal agente na defesa da categoria;
uma entidade sem fins lucrativos, cujos recursos financeiros são
obtidos através das contribuições dos trabalhadores da categoria.
Seja sócio do STICC!! Juntos, somos ainda mais fortes.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DA CONVENÇÃO COLETIVA 2020/2021

NOVOS PISOS SALARIAIS
OFICIAL
MEIO OFICIAL
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
APRENDIZ
PRÊMIO ASSIDUIDADE

R$ 1.683,00
R$ 1.425,00
R$ 1.324,00
R$ 5,20 (hora)
R$ 245,00 (mês)

AUXÍLIO EDUCAÇÃO

Anual para trabalhadores estudantes: R$ 200,92.
Filhos estudantes até 15 anos incompletos: R$ 161,37.

LICENÇA MATERNIDADE

Garantia de estabilidade de licença
maternidade de 120 dias após o retorno.

SEGURO DE VIDA

Para o trabalhador: R$ 19.874,00. Cônjuge: R$ 9.938,00.
Filhos: R$ 4.970,00 (até 21 anos e até quatro ﬁlhos).

TAXA DE DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS
Mensal e somente para Oﬁciais.
• Carpinteiro: R$ 19,00 • Ferreiro: R$ 9,75
• Pedreiro: R$ 11,05 • Pintor: R$ 10,00.

VALE-TRANSPORTE

Desconto máximo de apenas 3% garantido pela
convenção. O desconto pela CLT é de 6%, ou seja,
o dobro. Tomando por base o salário de um oﬁcial
(R$ 1.683) o desconto das passagens em folha
é de R$ 50,49. Se não existisse a Convenção,
garantida através da negociação do sindicato com
as empresas, o desconto seria de R$ 100,98.

HORAS EXTRAS

Em dias normais e sábados 50% se o contrato
de trabalho prever compensação de horas. Caso
não exista a cláusula, nos sábados, domingos e
feriados será de 100% nas primeiras quatro horas
e 120% nas demais.

ADIANTAMENTO SALARIAL

Para pagamentos mensais, adiantamento de até
40% do salário bruto.

CESTAS NATALIDADE

Duas (02) Cestas Natalidade (uma com 25 kg
de alimentos e outra com kit-bebê de 12 itens de
produtos de higiene).

QUEM É ASSOCIADO DO STICC TEM MAIS VANTAGENS

Além de todos os benefícios acima mencionados, quem é associado do STICC tem muitas outras vantagens:
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
ASSISTÊNCIA MÉDICA*
ASSISTÊNCIA JURÍDICA
ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA
DESCONTOS EM DIVERSAS EMPRESAS
ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL*
CONVÊNIOS NA ÁREA DE SAÚDE, LAZER E EDUCAÇÃO
*Em função da pandemia de Covid-19, o atendimento médico na sede está suspenso temporariamente, em função de que a maioria dos proﬁssionais da equipe
clínica integra o grupo de risco da doença. Tão logo seja possível, o retorno das atividades da área de saúde do sindicato será comunicado aos associados através
do site e redes sociais do STICC. O atendimento da área de Nutrição será iniciado em breve e realizado através de agendamento. Mais informações poderão ser
obtidas no site www.sticc.org.br ou pelo fone 51 3073.8100.

Fevereiro de 2021
Palavra do Presidente

2020: UM ANO PARA NÃO ESQUECER
O ano de 2020 ficará
marcado para sempre em
nossos corações e mentes
como o ano do Covid-19.
Um ano de muitas perdas
pessoais e profissionais,
especialmente no Brasil,
país de muitos contrastes,
ampliados pelas distâncias
físicas e sociais. A epidemia
acabou causando o caos
na área da saúde e prejuízos irreversíveis na economia, gerando o
fechamento de milhares de empresas e aumento do desemprego
em diversos setores. Mais uma vez, penalizando de forma injusta,
aqueles que não tem acesso a um sistema de saúde digno e ao
trabalho formal e minimamente remunerado.
2020 também foi marcado pela violência, intolerância e racismo.
No mês de maio, em Minnesota, Estados Unidos, a morte de
George Floyd, um homem negro de 40 anos, vítima de asfixia,
causada por um policial ajoelhado em seu pescoço, provocou
uma onda de indignação mundial. No vídeo divulgado nas
redes sociais e cadeias de tv, ele suplica pela vida, falando
repetidamente: “Não consigo respirar!!” O fato foi o ponto de
partida do Movimento Vidas Negras Importam que reuniu milhões
de pessoas em manifestações ao redor do mundo para discutir o
racismo e suas consequências.
No final do ano, em novembro, um fato trágico marcou o Dia da
Consciência Negra. A notícia da morte absurda de um trabalhador

negro, covardemente agredido por seguranças do supermercado
Carrefour da zona norte de Porto Alegre, causou impacto e grande
comoção na sociedade.
Vidas negras realmente importam? Vidas negras e todas as vidas
humanas, independentemente da raça, importam. É necessário
maior tolerância e diálogo antes de qualquer atitude agressiva,
especialmente aquelas que de forma extrema, podem levar à
morte.
O ano em que lutamos pela vida também foi marcado por outras
lutas. Lutamos pela manutenção dos empregos na construção
civil buscando a contaminação zero, adotando rígidos protocolos
de higiene e segurança nos canteiros de obras. E continuamos na
luta por melhores salários e condições de trabalho, conquistando
avanços mesmo durante os piores momentos da crise.
2020 é um ano que jamais será esquecido, mas a chegada da
vacina renova nossa esperança de que iremos viver em breve
um novo momento, uma espécie de renascimento. Um momento
especial para retomar nossos contatos pessoais que em tempos
de pandemia, foram limitados às mensagens, ligações telefônicas
e mais recentemente, as chamadas de vídeo, utilizadas
frequentemente para matar a saudade dos familiares e amigos.
Está chegando a hora de valorizar novamente a importância de
um abraço, um aperto de mão, um beijo.
Vamos construir juntos o primeiro ano do resto de nossas vidas!!
2021 está apenas começando e parece que veio para ficar.
Gelson Santana
Presidente do STICC

AÇÕES DURANTE A PANDEMIA

Com o objetivo de conscientizar e amenizar os efeitos da pandemia, o STICC, Sinduscon-RS e
empresas do setor, promoveram no ano passado diversas ações em benefício dos trabalhadores
da construção civil, com destaque para a doação de mais de 600 cestas básicas aos associados
da entidade, integrantes do grupo de risco, que atuam em obras localizadas nas cidades de
Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Cachoeirinha e Guaíba. Em parceria com o sindicato global ICM
- Internacional de Trabalhadores da Construção e da Madeira, o STICC distribuiu centenas de
camisetas aos trabalhadores dos canteiros de obras com mensagens de conscientização:
“Pare o COVID -19”, “Proteja os Trabalhadores!” e “Vida antes do Lucro”.

ATENÇÃO TRABALHADOR!!

O STICC comunica que estará promovendo uma nova ação em benefício dos trabalhadores,
para verificar se os valores e benefícios salariais acordados na Convenção Coletiva
2020/2021 estão sendo cumpridos, bem como os descontos previstos em lei.
A ação ocorrerá durante as fiscalizações realizadas nos canteiros de obras.
Nesse sentido, é fundamental que você trabalhador, associado ou não, esteja de posse da
sua carteira de trabalho e do seu contra-cheque (holerite) que será conferido pela equipe do
sindicato. Contamos com a colaboração de todos para o fortalecimento da categoria.
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