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STICC firma parceria com Ministério Público
do Trabalho para combater
irregularidades na construção civil

O secretário-geral, Gelson Santana (c) representou o STICC.

Após as inúmeras denúncias feitas pelo STICC, o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul propôs, em audiência pública, um projeto de combate às irregularidades trabalhistas. O assunto foi debatido entre representantes do STICC, do Sinduscon
e do Ministério do Trabalho e Emprego, no final do mês de setembro. Leia mais na página 02
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STICC e MPT/RS: Projeto de combate às irregularidades
trabalhistas é debatido em audiência pública

No final do mês de setembro, o STICC
participou de audiência pública no Sindicato das Indústrias da Construção Civil,
realizada pelo Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul, com o objetivo de debater sobre projeto de combate
às irregularidades trabalhistas dentro do
setor, após receberem uma grande quantidade de denúncias.
“A partir do grande número de denúncias que recebemos, verificamos que seria interessante ter uma visão mais geral
do processo, aproveitando a experiência
exitosa que tivemos na região da Serra,
englobando os sindicatos patronal e profissional e todos os órgãos de fiscalização”, destacou o procurador-chefe adjunto
do MPT-RS, Rogério Uzun Fleischmann.
Afirmou ainda que este é um projeto essencial por representar a oportunidade de
reduzir drasticamente os índices de aci-

dente e adoecimento na construção civil.
Ao mesmo tempo, o magistrado citou uma
experiência semelhante que aconteceu em
Caxias do Sul, onde foram eliminados os
acidentes fatais no último ano.
Para o presidente do Sinduscon, Ricardo Antunes Sessegolo, a parceria e constante troca de informações já existe entre
os sindicatos patronal e dos trabalhadores
sobre a questão da segurança no ambiente
de trabalho. “Somos a favor do prevencionismo, mas sempre observando a lei nacional escrita, a lógica e o bom senso, para
que se construa, antes de tudo, um caminho seguro de verdadeira confiança entre
todos os que atuam nesta área”, afirmou.
De acordo com o secretário-geral do
STICC, Gelson Santana, é importante
que os empresários se envolvam na prevenção de riscos. “Não somos inimigos
de nenhum empresário. Temos problema

com a precarização do serviço do nosso
trabalhador, que nós combatemos firmemente. Para isto, precisamos que vocês
queiram cuidar da vida das pessoas, o
que envolve empresários, engenheiros,
técnicos de segurança, todo o canteiro de
obras”, afirmou. O dirigente citou ainda
um projeto pioneiro no país, idealizado
pelo STICC e decretado pelo prefeito José
Fortunati, chamado Obra Pública Legal,
que visa combater as irregularidades
trabalhistas nos canteiros sob responsabilidade da prefeitura. “Nós, preocupados
com as obras públicas, onde temos tidos
os maiores problemas de precarização e
acidentes, propusemos esse programa que
mostra a nossa preocupação com a saúde e segurança do trabalhador e também
com as finanças públicas”, finalizou. O
programa irá reconhecer as boas práticas
desenvolvidas pelas empresas.

Projeto tem como objetivo reduzir os índices de acidentes na construção civil.

STICC participa de premiação em Washington
O secretário-geral do STICC, Gelson Santana, participou
da Entrega do Prêmio Direitos Humanos da Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Industriais
(AFL- CIO) à Internacional dos Trabalhadores da Construção
e da Madeira (ICM) pela Campanha do Trabalho decente Antes e Depois da Copa de 2014 e de Direitos dos Imigrantes, no

dia 09 de outubro, em Washington (EUA). A ICM é uma entidade vanguardista em campanhas inovadoras que denunciam
abusos cometidos com trabalhadores migrantes no âmbito da
construção, evidenciando que com esforços coletivos os eventos esportivos internacionais podem ser erguidos sobre os pilares dos direitos humanos.

Comenda Porto do Sol é entregue ao STICC
na Câmara de Vereadores

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção Civil de Porto
Alegre recebeu, em 18/09,
a Comenda Porto do Sol,
no Plenário Otávio Rocha
do Palácio Aloísio Filho, na
Avenida Loureiro da Silva
255, Porto Alegre (Câmara
de Vereadores). A homenagem foi proposta pelo vereador Reginaldo Pujol.
“Nessa data se consolida
a importância do trabalho
do STICC e a relevância
social da sua atividade. É
dever de justiça dos vereadores reconhecer o valor
desse sindicato. Sinto-me
extremamente gratificado
por ser o proponente dessa entrega. O trabalho do
STICC é um belo exemplo a
ser não apenas seguido, mas

também copiado por quem
desejar praticar um sindicalismo autêntico”, congratulou o vereador.
Para o presidente do
STICC, o momento era de
muito orgulho e emoção.
“A razão da nossa vivência
é a defesa não só dos trabalhadores das indústrias
da construção civil, mas de
toda a sociedade porto-alegrense. É o reconhecimento
do sindicalismo de transparência que praticamos.
Um sindicalismo puro, um
sindicalismo limpo. Assim
é que trabalha a diretoria
do STICC, através do reposicionamento que adota,
direcionando o sindicalismo única e exclusivamente
para a defesa do trabalhador”, afirmou.

Trabalhador
Migrante!

Venha para o II Encontro de
Trabalhadores Migrantes realizado
pelo STICC.
Conheça o seu sindicato, entenda seus
direitos e esclareça as suas dúvidas.
O evento será no dia 29/11, a partir das
8h30 min, na sede do STICC.

Participe!!!

Criada por Resolução em
2007, a Comenda Porto do Sol é
entregue pela Câmara Municipal de Vereadores a pessoas físicas ou jurídicas que, com sua
atuação pública em área do co-

nhecimento, tenham contribuído para o desenvolvimento da
sociedade. A condecoração é
entregue em forma de medalha
com o Brasão de Porto Alegre e
diploma alusivo à data.

Presidente Valter Souza, vereador Pujol e Gelson Santana, secretário-geral do STICC

Campeonato Gol de Placa
do STICC
Após três meses de duração,
o Campeonato Gol de Placa do
STICC chega ao seu fim. Com
disputas acirradas pelo título,
a equipe Amigos F.C sagrouse campeã do torneio, seguida
pelo Petruzellis F.C na segun-

da colocação. A competição
destacou-se pela lealdade dos
times participantes a cada
jogo e também da união de
todos os responsáveis na organização do evento. O STICC
agradece a todos.
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FALA, GELSON!

PALAVRA DO
PRESIDENTE

Com a intenção de criar um projeto para combater as

O STICC recebeu a comenda Porto do Sol,

irregularidades dentro das obras, a audiência pública do

proposta pelo vereador Reginaldo Pujol que tem

Ministério Público do Trabalho serviu como uma alavanca

suas raízes dentro do movimento sindical. É um

para valorizar o nosso trabalhador e acabar com a preca-

profissional reconhecido na capital pelos seus

rização. É bastante difícil ver como os funcionários são

longos anos de trabalho com as classes mais ne-

tratados dentro do canteiro, pois ficam desamparados e

cessitadas. Então, essa comenda representou o

sem qualquer tipo de apoio. Estamos tentando exterminar

esforço que a nossa diretoria vem fazendo junto

essas atitudes desumanas que ocorrem todos os dias e em

aos nossos colaboradores, para demonstrar que

qualquer lugar. A presença de diversos setores da constru-

podemos fazer muito para ajudar a população.

ção civil mostrou aquilo que sempre buscamos, a união e a

Se cada um colaborar da forma que for, nós tere-

ajuda de pessoas que estão atrás de um único propósito.Va-

mos uma sociedade mais justa e igualitária, pois

mos batalhar sempre para que a dignidade do trabalhador

é isso que procuramos. A outorga dessa medalha

seja preservada e, com a ajuda de todos, conseguiremos

veio condecorar o trabalho de toda a diretoria e

uma solução positiva para estes diversos casos.

dos nossos apoiadores.

TENHA TODA A
SEGURANÇA E BENEFÍCIOS
DE UM SINDICATO FORTE.
ASSOCIE-SE AO STICC
Por apenas R$7,00
Ligue agora
30738100
O NOSSO TRABALHO FAZ A DIFERENÇA NA SUA VIDA
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