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

ASSEMBLEIA GERAL
- MÁRMORES e GRANITOS -

Filiado à UGT

DIA: 29 de fevereiro de 2016
2ª e Última Convocação: às 18h00min

ONDE: NA SEDE DO STICC, RUA OLAVO BILAC, Nº 15, ESQUINA COM A RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO
BAIRRO CIDADE BAIXA – PORTO ALEGRE-RS

O QUE QUEREMOS:
SALÁRIO NORMATIVO MÍNIMO: R$ 1.095,50 POR MÊS (após contrato de
experiência);
PISOS SALARIAIS para os PROFISSIONAIS: R$ 1.364,00 mensais (após contrato
de experiência);
PISOS PARA OS ADMINISTRATIVOS R$ 1.238,00 POR MÊS (após contrato de
experiência);
CORREÇÃO SALARIAL. Reajuste salarial total da inflação acumulada – INPC/IBGE
do período revisando, mais 5% de aumento real.
HORAS EXTRAS. Horas extras em dias normais de trabalho, com acréscimo de
100%, e em dias de repouso e/ou feriados 150%.
CESTA BÁSICA. Fornecimento de vale rancho, mensal e gratuitamente, no valor
de R$ 190,00.
CAFÉ DA MANHÃ. Fornecimento gratuito e diário de café da manhã a todos os
empregados.
VALE TRANSPORTE. Desconto de 1%.
AUXÍLIO ESCOLAR. No mês de fevereiro/2017, auxílio escolar ao trabalhador
ou a um filho de até 18 anos, no valor referente a 1(um) salário normativo do
profissional.
PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA. No valor
equivalente a 1 (um) salário normativo do profissional.
VALE REFEIÇÃO. No valor de R$ 20,00 (vinte reais), sem ônus para o trabalhador.
REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA: Carga horária semanal de 40 horas.
Companheiro, junte-se a nós na Assembleia.

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.
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE POA
Rua José do Patrocínio, 1212 - Cidade Baixa/POA - Fone: 3073-8100/9880-6609/9882-5510/ 9880-4284
Canoas: Rua Mathias Velho, n°765/sala. 201, Centro - Fone: 3466.1891
Gravataí: Rua Dorival Cândido Luz de Oliveira, n° 5100/101
Parada. 67, Barnabé - Fone: 3496.2365
Guaíba: Rua Bento Gonçalves, n° 322, Centro - Fone: 3491.4298
e-mail: sticc@sticc.org.br/ Site: www.sticc.org.br

