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FALA
VALTER

Companheiros e Companheiras,
Diante do quadro de abuso de
empresas “piratas” atuando no

mercado, descumprindo legislação
trabalhista e previdenciária, deixando de assinar carteira do trabalhador, resta-nos denunciá-las.
Muitas destas empresas sob o disfarce empresa familiar, contratam
os serviços de trabalhadores avulsos e negam-lhes o direito básico.
Direito que fará falta ao trabalhador
quando pensar em aposentar-se e
aí não terá tempo de serviço ou
de contribuição para a Previdência. Não deixem que isto continue.
Denunciem ao Sindicato ligando
para a Fiscalização (51)32272055.
Ajudem-nos e protejam os companheiros, que estão sendo explorados por gente sem escrúpulos e que merece responder por

seus atos ilegais, na JUSTIÇA.
Carteira do Trabalho assinada,
contribuição previdenciária são direitos seus e não devem abrir mão
deles. O mercado de trabalho está
aquecido e ninguém deve submeter-se a esta INDIGNIDADE.
O NOSSO Sindicato luta todos
os dias por direitos e dignidade.
Luta por ti trabalhador. Não esqueça que o Sindicato é tua arma
contra a negação dos teus direitos
e que na tua defesa não temos
medo de nada, nem de ninguém.
Teus direitos são a nossa bandeira de luta. Somos a tua defesa e tua
trincheira. Associa-te ao Sindicato
e vem participar deste time. O teu
time companheiro e companheira.

08 de Março
Dia Internacional da Mulher

O Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias da Construção
Civil de Porto Alegre realizou no
dia 09 de março o I Encontro
do Dia Internacional da Mulher.
A comemoração aconteceu
durante a tarde, com apresentações
de palestras sobre “Mulher no
Mercado de Trabalho” com
a Secretária da Nova Central
Sindical de Trabalhadores/RS,
Terezinha Castro Arnoud, “Saúde
da Mulher” com a ginecologista
Hilda Helena Souza da Cunha
e “Direitos da Mulher” com a
advogada Ema dos Santos. Mais de
70 mulheres estiveram no STICC
e todas ganharam certiﬁcado de
participação. Além das palestras
as convidadas participaram de
um coquetel com sorteio de uma
televisão e de um livro (Lei Maria
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da Penha na Justiça).
O Presidente do Sindicato, Valter Souza
abriu o evento e disse
que este encontro é de
fundamental importância para o STICC pois
é
com palestras e
reuniões que podemos
conscientizar as mulheres a não sofrerem
discriminações no trabalho e em suas próprias casas e terminou
parabenizando-as pelo
Dia com a frase “todo As convidadas mostram o certiﬁcado de participação
dia é dia da Mulher”.
Estavam presentes também o sentante da Feticom (Federação
Presidente da Fessergs (Fede- dos Trabalhadores nas Indústrias
ração Sindical dos Servidores Pú- da Construção e do Mobiliário
blicos do Estado do Rio Grande do Estado do RS) Ermes Pereido Sul) Sergio Arnoud, o repre- ra Velho e diretores do STICC.

MARÇO/2009
VETO DO PONTAL DO ESTALEIRO

O Presidente do STICC Valter
Souza, acompanhado de diretores e trabalhadores, participou
na primeira semana de março de
Audiência Pública sobre o novo
Projeto do Pontal do Estaleiro.
O Presidente defendeu a prerrogativa dos vereadores em decidir
sobre o assunto e lembrou que a
área, atualmente, está abandonada. “São os vereadores que podem dizer Sim ou Não ao Pontal
do Estaleiro”, fala Valter Souza.
O Diretor Administrativo Gelson
Santana também lembrou que são

os vereadores que decidem sobre
o projeto, pois é exatamente por
isso que são eleitos, com o objetivo de decidirem pela população
sem precisar de consulta popular.
O Diretor de ﬁnanças Pedro
Galmarine que também esteve
presente na audiência disse defender a construção do Pontal para
que haja desenvolvimento comercial e turístico em Porto Alegre.
No mesmo mês (dia 16) os
vereadores reuniram-se em sessão ordinária para a votação
das emendas. A Emenda que

Presidente do STICC reúne-se com o Senador
Paulo Paim

O Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias da
Construção Civil de Porto Alegre,
Valter Souza reuniu-se esta manhã
com o Senador Paulo Paim no
Gabinete do mesmo em Canoas.
Acompanhado de diretores
e companheiros o Presidente
colocou em pauta os três projetos
que estão em discussão sobre a
aposentadoria. O Senador Paulo
Paim aﬁrmou que há todas as
condições para que seja aprovada
o mais cedo possível a proposta
que concede às aposentadorias
e pensões o mesmo percentual
de reajuste dado ao salário
mínimo e a que extingue o fator
previdenciário. Ele explicou sobre
o projeto 58 que atualiza pensões
e aposentadorias solucionando
que o aposentando poderá receber
um salário mínimo a mais a cada

ano podendo assim receber o
que lhe cabia em cinco anos.
Foi discutido também sobre
educação no qual o Senador Paim
disse ser um fator fundamental
para o trabalho. Segundo ele, o
ensino técnico proﬁssionalizante
é muito importante para os
jovens, pois é um preparo para
a faculdade. O Presidente Valter
garantiu que o STICC está
preparado para esta educação
com novos projetos que viabilizam
cursos
proﬁssionalizantes.
Ao término do encontro o
presidente Valter convidou o
Senador a participar do Seminário
para os Aposentados a ser
realizado pelo STICC em abril.
Estavam presentes na reunião
os Diretores Gelson Santana,
Pedro Galmarine, Valderi dos
Santos e Vanderlei da Silva Rosa.

Presidente Valter Souza em Audiência

prevê consulta popular foi aprovada, assim como o projeto que
permite residências no Pontal.

Construção civil continua abrindo vagas,
apesar da crise
O crescimento do setor

de construção civil neste ano
deve ser bem menor que o do
ano passado por causa da crise
econômica mundial, mas ainda há
boas oportunidades de emprego.
Muitas obras que começaram
em 2008, quando o mercado estava aquecido, ainda não terminaram
e, mesmo com a crise, o consumidor encontra linhas de crédito para
comprar casas e apartamentos.

Melhor para quem tem
experiência como pedreiro,

pintor, eletricista, marceneiro e
ainda mais para quem, além da
experiência, tem qualiﬁcação.
O crescimento da construção
civil em 2009 não deve passar
dos 3,5%. Pode parecer pouco
se comparado com o índice do
ano passado, que foi de 10%.

Mas continuar crescendo

num cenário de crise signiﬁca
manter os postos de trabalho
e, o mais importante, abrir novas vagas. E o aperfeiçoamento
proﬁssional é o melhor caminho.

Reunidos a serviço do trabalhador

Presidente Valter Souza e Senador Paim
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