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CHEGOU
A NOSSA VEZ!
Campanha Salarial 2009/2010
SINDICATO LUTA POR MAIORES
SALÁRIOS E MAIS BENEFÍCIOS
REAJUSTE SALARIAL
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
CESTA BÁSICA
PLANO DE SAÚDE
VALE REFEIÇÃO
AUXÍLIO EDUCAÇÃO
AUXÍLIO FERRAMENTAS
STICC

Presidente
Valter Souza

Está chegando a hora, a nossa vez
de cobrarmos o resultado do nosso
trabalho. Vem aí a Assembléia de
luta e mobilização. Nosso encontro
será dia 1° de maio na casa do gaúcho e quanto maior for a mobilização
mais forte será o nosso GRITO!

ABRIL/2009

FALA VALTER

Companheiros e Companheiras,
Povo trabalhador da Construção Civil.
As medidas que o Governo vem tomando são o reconhecimento da nossa categoria no desenvolvimento do Brasil. O PAC e o Pacote para a habitação conﬁrmam isso. O programa Minha Casa, Minha
Vida criado para a construção de até um milhão de moradias nos próximos anos para famílias de baixa
renda, tem o nosso total apoio. Este pacote (investimento de R$ 34 bilhões de reais) renova e garante
emprego para trabalhadores da Construção Civil.
Chegou a nossa vez, está é a nossa hora de exigir melhor remuneração e conquistas. Não basta
dizer que somos importantes e conceder aos patrões sem nos dar a devida paga. CHEGA de exigir
sacrifícios do trabalhador sem o pagamento justo.
Nossa Campanha Salarial já começou e tem data. Dia 1 de Maio estarei esperando por vocês na
nossa Assembléia Geral e na Festa do Trabalhador.
Venha construir conosco a proposta aos patrões e lutar por ela. Mão a mão, ombro a ombro, vamos
em busca do que merecemos. A luta é nossa, é de todos!
Valter Souza
Presidente do STICC e Vice-Presidente da Feticom

Palavras de quem luta pelos direitos dos trabalhadores!

Presidente Valter Souza ao lado dos diretores Pedro Galmarine e Gelson Santana

Presidente Valter Souza: O Sindicato vive o seu momento mais
importante quando estamos começando nossa Campanha salarial.
A unidade do Sindicato com os trabalhadores é a demonstração da
nossa força.
Diretor Pedro Galmarine: É só através da mobilização social
que conseguiremos atingir os trabalhadores. Precisamos nos unir,
porque queremos o mesmo objetivo - Maiores salários e mais benefícios para os trabalhadores da Construção Civil.
Diretor Gelson Santana: Essa é a oportunidade de mobilização
daqueles que unidos lutam por todos da categoria. Vamos unidos
mostrar a nossa força.
Valderi da Silva: A luta do dissídio é a hora do trabalhador unido
mostrar sua força e o seu valor.

UNIDADE - MOBILIZAÇÃO - FORÇA - LUTA - CONQUISTA

VAMOS FESTEJAR

No dia do Trabalhador, a Casa do Gaúcho, no Parque da Harmonia será o salão de festas da nossa categoria, dos trabalhadores
da construção civil.
Informe-se como poderá participar da festa no STICC pelo telefone 3227-2055 e nas obras com os ﬁscais do Sindicato.

PARTICIPE!
VEM PRÁ FESTA VOCÊ TAMBÉM!

STICC - SAÚDE E SEGURANÇA
PARA OS TRABALHADORES!

MOBILIZAÇÃO

Casa do gaúcho
Avenida Loureiro da Silva s/n°
Parque da Harmonia
Dia 1° de Maio
10 horas

ASSEMBLÉIA GERAL
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Presidente: Valter Souza
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