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

Assembleia histórica
mostra união da categoria
Presença maciça de trabalhadores aprovou as propostas
do Sindicato, como o aumento de 15% nos pisos (págs. 2 e 3)
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Assembleia garante dignidade

e valorização do trabalhador
A diretoria do STICC luta pela constante
melhoria de vida do trabalhador da
construção civil e pela segurança
no exercício da profissão

O trabalhador compareceu
em massa à Assembleia
para defender seus direitos
e garantir um futuro melhor
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A Assembleia Geral
dos trabalhadores da construção civil reuniu no dia
18 de abril uma multidão
em frente à sede do STICC,
em Porto Alegre, para uma
noite de tomada de decisões importantes para a
classe operária.
Com a diretoria do
Sindicato em sua totalidade junta em cima de um
caminhão de som, o que se
ouviu foram discursos de
união, solidariedade e força. “Quanto mais eu vejo
essa mobilização maravilhosa para decidirmos coi-

sas fundamentais para os
trabalhadores do nosso
setor, mais eu sinto que
estamos unidos e em uma
mesma direção para cada
vez mais valorizar o nosso
trabalhador”, afirmou Gelson Santana, secretáriogeral do STICC.
Durante a reunião,
foram aprovadas por unanimidade inúmeras propostas de melhoria para as
condições de trabalho da
categoria. Com uma pauta
extensa e bem elaborada,
o Sindicato pôde sentir
que os trabalhadores
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Prática antissindical é crime!
O crime contra a organização sindical está previsto
na Constituição Brasileira e freia as empresas que se
julgam acima da lei. A convenção coletiva do STICC
assegura aos fiscais o acesso às obras e o direito à
conferência da documentação e ambiente de
trabalho, pois atuam em proteção ao trabalho e ao
que determinam as normas regulamentadoras.

Presidente Valter recebe
Medalha de Porto Alegre

Muitos aproveitaram o momento
para se associar ao Sindicato

estão cada vez mais alinhados às ideias da entidade.
Alguns itens que
merecem destaque na pauta de propostas são:
 Reajuste dos salários
da categoria decorrente
da inflação do período de
1º de junho de 2012 a 31
de maio de 2013, acrescidos de um aumento real
de 5% (cinco por cento);
 correção de 15% nos
pisos salariais;
 auxílio-educação correspondente a 50% do
piso do profissional;
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 abono salarial no valor

equivalente ao salário percebido pelo empregado,
que deverá ser pago a
cada trimestre a todos os
empregados, independentemente da função ou
do tempo de serviço;
 horas-extras, que passam de 50% para 80% (durante os dias da semana),
de 100% para 120% (durante o tempo de repouso
semanal) e de 120% para
150% (se esse tempo
ultrapassar 4 horas).
Agora, o STICC espe-

ra que os patrões cumpram com o acordo aprovado e que todas as resoluções passem a valer a partir de 1º de junho.
O presidente Valter
Souza enalteceu a união e
a força do trabalhador brasileiro e, principalmente,
do setor da construção
civil. "Eu me orgulho de ver
vocês lutando pelo o que é
digno e justo. Somente
com essa união e essa garra conseguiremos conquistar cada vez mais para o
cidadão que trabalha na
construção civil”, elogiou.

No dia 25 de março, o presidente do STICC,
Valter Souza, recebeu a Medalha Cidade de Porto
Alegre, concedida pela prefeitura da capital gaúcha
em uma belíssima cerimônia no Museu Joaquim
José Felizardo, no bairro Cidade Baixa. O sindicalista
foi um dos 27 agraciados em comemoração aos 241
anos de existência da cidade, aniversário que é celebrado no dia 26 de março.
A comenda, instituída em 1977, reconhece o
mérito de entidades e personagens na construção
da história de Porto Alegre. Natural do município de
São Jerônimo, Valter é um porto-alegrense emérito,
estando à frente do sindicato de classe da construção civil desde os anos 1980. Valter é ainda vicepresidente da Federação dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção e do Mobiliário do Rio
Grande do Sul (Feticom/RS) e presidente da Nova
Central Sindical de Trabalhadores do Estado
(NCST/RS), central que mais cresce no Sul do País.

Valter recebeu a condecoração das mãos do prefeito José Fortunati
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Os tempos mudaram...
para melhor!

1º de maio

Dia do Trabalhador

O STICC parabeniza a todos os trabalhadores do passado e do presente por esse dia especial.
E continua lutando para que todos tenhamos nossos direitos garantidos no futuro.
Com união e garra, conquistaremos cada vez mais dignidade e segurança no trabalho.

Palavra do presidente
Conseguimos reunir um número expressivo de trabalhadores na última Assembleia e aprovamos por unanimidade
todas as propostas que foram elaboradas e sugeridas pelo
nosso Sindicato. Isso é um marco para o futuro do setor da
construção civil. Medidas fundamentais serão tomadas em
função dessas propostas e a vida do trabalhador vai melhorar. O STICC está aqui para isso: proporcionar cada vez mais
qualidade de vida e valorizar o trabalhador da construção
civil. Parabéns também, companheiros, pelo Dia do Trabalhador, uma data muito especial nas nossas vidas. Continuamos sempre avante para a vitória!

VALTER SOUZA, presidente do STICC e da Nova Central Sindical dos Trabalhadores do RS
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