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STICC empossa nova diretoria
para mandato de 2015/2020

Gelson Santana discursa durante a posse da nova diretoria do STICC.
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Nova diretoria do STICC é empossada
Em noite de alegria e festa, a nova diretoria do STICC tomou
posse no dia 26 de fevereiro, sob a liderança do presidente Valter
Souza. A cerimônia foi realizada no Clube Farrapos e contou
com a presença de autoridades, líderes sindicais e empresários.
O presidente da Feticom-RS e diretor da Contricom Comunica, Aroldo Garcia, presidiu os trabalhos dando a posse aos
eleitos. Além do presidente e do secretário-geral do STICC,
também discursaram o prefeito de Porto Alegre, José Fortunatti,
a deputada Regina Becker Fortunatti, representando a Assembleia Legislativa, o superintendente Regional do Trabalho e Emprego, Neviton Norberg, o representante do governo do estado,
secretário Adjunto de Obras, João Carlos Almeida dos Santos, a
secretária do Trabalho e Emprego de Porto Alegre, Luiza Neves
e o presidente do Sinduscon-RS, Ricardo Sessegolo.
Além deles o vereador Reginaldo Pujol e o diretor regional da
Faculdade de Tecnologia SENAI estiveram presentes no evento.

José Fortunatti, prefeito de Porto Alegre
“Não tenho dúvidas de que, a partir de 2007, esse sindicato deu um salto
de qualidade, começou a repensar a sua doação, não somente junto aos trabalhadores, mas sim a sociedade. Se não mudarmos a sociedade como um todo
é muito difícil mudar a realidade daquela categoria em que pertencemos. A
nova direção do STICC tem essa compreensão, de olhar o canteiro de obras,
saber se o trabalhador da construção civil está sendo respeitado ou não, lutar
por esses direitos mas ao mesmo tempo pensar na sociedade como um todo,
pois a luta dos demais trabalhadores tem a ver com a qualidade de vida, com
salários justos e principalmente com condições que permitam que a sociedade
como um todo possam viver com justiça. Essa diretoria, a nova diretoria tem
feito isso e sou testemunha e quero aqui fazer essa referência”.

Ricardo Sessegolo, Presidente Sinduscon-RS
“Nós temos estabelecido com o STICC, nos últimos anos, uma grande parceria e precisamos estar sempre lado a lado em busca do engrandecimento da
pessoa e do nosso trabalhador”.

Luiza Neves, Secretária Municipal do Trabalho e Emprego de
Porto Alegre
“Essa diretoria merece os nossos parabéns por tudo o que tem realizado.
Nós temos acompanhado de perto o trabalho de vocês, temos sido parceiros e
vemos o avanço e as conquistas que esse sindicato tem alcançado”.
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Regina Becker, Deputada Estadual, representando o presidente da AL-RS
“É uma honra para nós poder participar de uma nova gestão. Desejamos a vocês que os trabalhos continuem e que nós possamos acompanhar de perto o que
vocês fazem”.

José Zortea, Diretor Regional da Faculdade de Tecnologia SENAI
“Nós do Senai, o próprio sistema FIERGS, somos parceiros do STICC já há
muito tempo e, com a liderança do presidente e da sua equipe extraordinária, a
gente tem conseguido ampliar o número de alunos, que procuram o Senai. Tem
uma estrutura de formar as pessoas mas não temos condições de chamar os alunos, e com essa parceria dos sindicatos tem nos ajudado. E nós temos certeza que,
continuando essa parceria, nós iremos prestar mais serviços a nossa sociedade”.

Reginaldo Pujol, vereador de Porto Alegre
“Que confirme essa atuação segura, racional e, sobretudo, inteligente de conduzir com firmeza absoluta as causas que o sindicato representada sem nunca
perder de vista as possibilidades de reconciliação e do acerto”.

João Carlos dos Santos, Sec. de Obras, Saneamento e Habitação
Adjunto do estado, representando o Governador
“Estar aqui hoje é mais que um compromisso, é uma honra representar o
governo do estado e poder desejar muito sucesso e muita sorte durante a nova
gestão do STICC”.

Nominata 2015/2020
DIRETORIA EXECUTIVA:
Presidente: Gelson Santana
Secretário Geral: Israel Guterres do
Nascimento
Diretor de Educação Sindical: Jean Pereira
Santana
Diretor de Finanças: Vilmar Neves da Silva
Junior
Diretor Adjunto de Finanças: Valmir Soares
da Silva
Diretor de Ação Social: Jorge Larré Lopes
Diretor Administrativo: Gerci Perrone
Fernandes
DIRETORIA DE DEPARTAMENTOS:
De aposentados: José Arlindo Nunes Sarmento
De Assuntos da Mulher: Aline Pina Silveira
Do Jovem Trabalhador: Deividi Eugênio
Zucatti

De Educação Sindical: Rodrigo de Freitas
Peraza
De Assuntos de Política Econômica e Salarial:
Luciane dos Anjos Lher
De Formação Profissional: Danilo Nunes Neto
De Assuntos Municipais: Rosane Guimarães
Sá Brito Kumbartzki
De Cultura: Daniela Treib
De Integração Social: Lilian Teresinha Franco
da Silva
De Higiene Saúde e Segurança do Trabalho:
Solange Margarete O. Almeida

1º Delegado: Gelson Santana
2º Delegado: Gerci Perrone Fernandes

CONSELHO FISCAL

SUPLENTES DE DIRETORIA DE
DEPARTAMENTOS

SUPLENTES DE DELEGADOS
REPRESENTANTES JUNTO A FEDERAÇÃO

1º Suplente: Ney Alceu Ajala Gonçalves
2º Suplente: Paulo César Gomes Mendonça
3º Suplente: Richard Cristian Penha Pacheco
4º Suplente: Paulo Rogério Corrêa Delgado
5º Suplente: Eri Souza Urrutia

1º Suplente: Gerci Perrone Fernandes
2º Suplente: Jorge Larré Lopes

Presidente: Alcemar da Silva Mariano
Primeiro Conselheiro: Valdemir Alves
Segundo Conselheiro: José Alberi Bitencourt
DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO A
FEDERAÇÃO

SUPLENTES DE DIRETORIA EXECUTIVA
1º Suplente: Israel Guterres do Nascimento
2º Suplente: Paulo César Oliveira dos Santos
3º Suplente: Alair da Silva Montezano
4º Suplente: Carlos Alessandro dos Santos
Flores
5º Suplente: Sandra Rosa Trindade
6º Suplente: Flávio de Oliveira

6º Suplente: Gilberto Francisco Rodrigues de
Oliveira
7º Suplente: Gislaine Soares Treib
8º Suplente: Joel Girú Moreira
9º Suplente: Solange Margarete de Oliveira
Almeida
SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL
1º Suplente: Orides Neves
2º Suplente: Pedro Emelson Galmarine
3º Suplente: Valderi da Silva
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Gelson Santana assume
como presidente do STICC
Após o falecimento repentino de Valter Souza, o secretáriogeral do STICC, Gelson Santana, assumiu a presidência do sindicato na segunda quinzena do mês de maio de 2015. O dirigente
possui mais de 30 anos de sindicato e esta é a primeira vez que
está à frente da categoria.
Como principais mudanças, o novo presidente convocou uma
assembleia em junho para alteração do estatuto do STICC. “Não
podemos deixar que os nossos dirigentes fiquem eternamente
nos cargos. A alternância de poder é uma das bases da democracia e o STICC preza por isso. Dessa forma propomos um mandato de quatro anos, com uma única reeleição”, salientou.
Outra modificação importante foi a diminuição do número de
diretores, de 40 para 20. “Não adianta cobrar dos outros a mudança para a nossa vida. É preciso que o nosso sindicato dê o
exemplo se quisermos mais seriedade dos nossos governantes”,
destacou Gelson.

Elizabete Aquino, advogada e funcionária do STICC
Com o precoce falecimento do Presidente Valter Souza, o Secretário-Geral, Gelson Santana assumiu a Presidência. Há muitos anos o STICC clamava, silenciosamente, por sangue novo. Gelson Santana, já fazia parte da
Diretoria, mas nunca havia tido oportunidade de, realmente, fazer gestão.
Com uma nova visão, mais dinâmica, mais arrojada, voltada para as reais
necessidades dos trabalhadores das categorias que representa, bem como
entendendo profundamente os anseios dos funcionários do Sindicato, é uma
pessoa capaz e altamente qualificada para estar à frente do melhor e maior
Sindicato do Sul do País.

Lasier Martins, senador (PDT-RS)
Saúdo a posse do companheiro Gelson Santana, agora eleito para a presidência de um dos mais importantes sindicatos da Capital. Sua promoção de
secretário-geral para presidente é resultado de muita competência e dedicação ao cargo. Desejo-lhe êxito na significativa e importante função.

Nilton Freitas – Representante Regional para América Latina y el Caribe Internacional de Trabalhadores da Construção e da Madeira – ICM
Gelson é um sindicalista inovador, com uma visão bastante ampla sobre
os problemas que afetam a qualidade de vida e as condições de trabalho dos
trabalhadores da construção. E não apenas aqueles de sua base sindical, mas
a nível nacional e internacional, como o demonstra ao organizar e proteger
os trabalhadores imigrantes haitianos ou quando participa de nossas ações
sindicais em empresas multinacionais no Brasil e em outros países.
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Vieira da Cunha, secretário estadual de Educação do RS
Desejo ao Gelson sucesso na nova missão. Sei da sua capacidade de trabalho e sou testemunha da sua liderança e comprometimento com a categoria. Os
trabalhadores da construção civil continuarão muito bem representados.

Madsen Chérubin, embaixador do Haiti no Brasil
Estou convencido de que a parceria entre o STICC e a Embaixada do Haiti facilitará a integração da comunidade haitiana na cidade de Porto Alegre,
principalmente na figura do presidente da entidade, Gelson Santana. A Embaixada está disponível para reforçar esta relação no que estiver ao seu alcance.

Jean Maxime, trabalhador da construção civil e liderança entre os
haitianos em Porto Alegre
Para mim, o presidente do STICC tem bastante importância nas ações realizadas pelo sindicato. Uma pessoa com um coração muito grande, que nos
acolhe em todos os momentos de dificuldades e principalmente, nos ensina a
entender o que são nossos direitos. Somos imigrantes e nos sentimos muito
acolhidos pelo sindicato. É um lugar onde somos iguais perante a todos.

Nessome Roosvem, haitiano, 37 anos, trabalhador da construção civil
Nós imigrantes temos uma visão muito boa do Gelson. Sempre que pode ele
nos defende e se esforça pra mostrar a nossa importância. Ele é como a um pai
para nós. Em relação ao STICC, particularmente, eu gosto muito do sindicato.
Sempre que posso vou e utilizo o programa que eles tem para os sócios, principalmente na área da saúde.

Antônio Carlos Gonzaga Grijó, 39 anos, carpinteiro
Todas as vezes que precisei recorrer ao STICC para receber ou ter os meus
direitos reconhecidos pelos empresários fui muito bem atendido e tive no Gelson um porto seguro. Como trabalhador da construção civil não tenho queixa.
Além disso, é bonito ver como o presidente atua para incluir os haitianos, tratando todos da mesma forma, sem diferenciação entre brasileiros e imigrantes.
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Palavra do presidente
A posse da nova diretoria foi
um dos últimos eventos oficiais
do STICC que contou com a
participação do presidente Valter Souza. Relembre o discurso
de Souza no dia da cerimônia:
Sinto-me muito honrado em poder dizer, junto com os meus
companheiros, que o STICC, no final de 2007 renasceu para
a sociedade, renasceu para a categoria, renasceu para o setor
da construção civil. Ao assumirmos esta entidade, viemos para
mostrar e fazer. E também dizer que, no mundo do trabalho,
um novo mundo é possível e é isso que estamos fazendo, valorizando a pessoa, o cidadão. E mostrar que o trabalhador da
construção civil não é mais um peão e sim um operário que
merece todo o respeito, assim como todo o nosso setor da construção civil. Companheiro e diretores que estiveram conosco,
companheiros novos que estão chegando, convoco-os para trabalharmos por uma sociedade justa e igualitária. O nosso país
atravessa um ciclo muito difícil, o ciclo que é preocupante para
aqueles que tem um pouco mais de idade, para aqueles que
passaram por uma fase muito dura, muito difícil, que muitos
chamam de revolução. Mas, que eu chamo de ditadura, e não
é agora que iremos baixar a cabeça e defender essa corrupção
que existe por aí.
E é por isso que eu continuo junto com os meu companheiros defendendo uma sociedade justa e igualitária. Neste momento de dificuldade do país, deveremos fazer suar a nossa
camisa, dizendo forte e firme, a não um aumento do preço do
combustível e não a taxa de juros exacerbantes. Procuramos a
dignidade de um ser humano.
Agradeço do fundo do meu coração por estar com vocês
e sempre poder manter uma relação de respeito e dignidade.
Que deus nos ajude e proteja toda a categoria.
Muito obrigado.

Fala, Gelson!
Gostaria de cumprimentar o prefeito, os sindicalistas presentes. Não
poderia deixar de cumprimentar o presidente do Sinduscon-RS, Ricardo
Sessegolo, que a gente pode dizer que é um parceiro nosso. Sem os empresários nós não somos trabalhadores, assim como, sem trabalhadores
não existem empresários. Desta maneira os dois podem trilhar o mesmo
caminho compreendendo suas diferenças, que não são muitas. Um exemplo é a obra na Celulose Riograndense, onde já existiram milhares de
trabalhadores e conseguimos caminhar juntos, pois queremos a justiça
para a classe trabalhadora.
Hoje é um dia histórico, ímpar para nós, pois começamos essa luta a
alguns anos atrás. Estamos a frente desta entidade desde 2007, quando
o MPT (Ministério Público do Trabalho) afastou três diretores que mal
conduziam o STICC. De lá para cá nós dirigimos essa categoria de frente para as pessoas. Por isso o presidente e as demais pessoas têm essa
representatividade nesta casa. Se em 2007 começamos o grande movimento, em 2010 assumimos o primeiro mandato e procuramos um projeto
de reposicionamento, respeitando as pessoas, buscando a dignidade do
trabalhador e reconhecendo que a entidade estava em um caminho equivocado. Procuramos um novo caminho, buscando respeito aos trabalhadores, sem desrespeitar autoridades e entidades.
Hoje podemos dizer que a metade do nosso projeto se realizou. Mas,
a outra metade passa por um longo caminho. Graças à nova diretoria,
revertemos todos os problemas da antiga gestão. Todos os atendimentos, na área da fiscalização (de todas as sedes) foram 1.7643 notificações,
na área jurídica, 8.916 homologações, atendimentos presenciais, 9.547.
Realizamos ações importantes em defesa dos nossos trabalhadores para
valorização da área do trabalho e da vida. Nesse ano de 2015, já temos
palestrantes confirmados, como os embaixadores do Haiti, Senegal, um
líder sindical russo e o nosso prefeito José Fortunati.
Somos o único sindicato que apresentou uma proposta de governo
da sua categoria, propusemos ao executivo municipal, em uma ação
pioneira, um projeto de lei que virou um decreto chamado Obra Pública Legal. Nosso agradecimento ao prefeito e ao vice por comprar nossa
causa. Fomos o primeiro sindicato a estabelecer uma ação de proteção
a trabalhadores migrantes. Iremos buscar traduzir todos os contratos
para francês, assim facilitando o
entendimento dos direito desses
operários. Gostaria de dizer que
estou muito orgulhoso de dirigir
essa categoria, pois estou feliz e
buscar a valorização. Tudo que
propusemos a fazer, nós estamos
fazendo. Estamos lutando para
conquistar aquilo que é de direito.
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