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FALA, VALTER!

Companheiros e Companheiras,
Depois de uma negociação difícil
chegamos aos números de um
novo dissídio. Estamos sempre
na luta para que vocês, amigos
trabalhadores, tenham seus direitos
conquistados. Todo ano discutimos
para que a categoria ganhe mais
nas cláusulas sociais e que o
resultado seja satisfatorio para
todos. Mais uma vez cumprimos
nossa tarefa e conquistamos
vitórias para os trabalhadores.
Entre tantos acontecimentos
importantes não posso deixar
de comentar aqui, em particular
aos trabalhadores da empresa
Accentum. Estamos dando o nosso
máximo para que tudo seja feito
na mais perfeita ordem judicial.
Mais de uma vez participamos de
audiências em favor de vocês e
aos poucos estamos conseguindo
reaver os seus direitos. Aguardem
novidades. Minha luta em busca de
valorização ao trabalho da categoria
não tem ﬁm. Viva ao trabalhador!
Valter Souza
Presidente do STICC e
vice-presidente da Feticom

STICC CONTINUA
ATENTO A EMPRESA
ACCENTUM
Sindicato
continua
lutando
para garantir o pagamento de UM
MILHÃO de reais aos trabalhadores
da Empresa Accentum.
O presidente Valter Souza junto ao
departamento jurídico estiveram em
São Paulo no dia 29 de junho para participar da primeira Assembléia Geral de
credores da Empresa Accentum, entretanto na ocasião não houve corum,
sendo adiada para o dia 06 de julho.
Nesse mês, o Sindicato novamente
esteve presente para defender os
trabalhadores do Rio Grande do
Sul. Apesar da pressão dos bancos,
o sindicato conseguiu que os
trabalhadores que tiverem a receber
até R$ 2.000 reais, receberão esse
valor em seis parcelas mensais e
sucessivas, iniciando-se o pagamento
da primeira parcela dentro de 90 dias,
a contar da data de homologação
do plano de recuperação Judicial.
E os demais creditos trabalhistas
com pagamento em 12 parcelas
a iniciar em janeiro de 2010.
Segundo informações do departamento jurídico haviam 465 creditos trabalhistas habilitados sendo
106 representados pelo STICC.
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2009
O Sindicato sobrevive da contribuição da
classe, mas os trabalhadores têm direito à recusa.
As contribuições arrecadadas dos trabalhadores
são a única fonte de renda do sindicato, que
precisa destas para organizar a luta e ainda prestar
assistência à classe. Com esses recursos, a diretoria
mantém os serviços e representa a categoria
nas negociações, que asseguram os benefícios
econômicos e sociais na Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT), com vigência de 1º de junho-2009 a
31 de maio-2010. Nesse ano, sindicato e categoria
conquistaram um aumento médio de 8,42% - um
dos maiores do Brasil – e prêmio assiduidade,
inscritos em 74 cláusulas de proteção ao trabalho.
Mesmo assim, parte das contribuições sindicais
pode ser recusada pelo trabalhador, a partir de
acordo feito entre o sindicato e o Ministério Público,
que prevê a ampla divulgação do direito à oposição.
COMO SE OPOR
A recusa do trabalhador deve cumprir certas
formalidades para que seja aceita pelo sindicato e
validade jurídica, seguindo o seguinte procedimento:
- A oposição é individual e deve ser feita por
meio de carta, escrita e ﬁrmada pelo empregado,
que entregará pessoalmente ao sindicato, ou
enviada pelo Correio por intermédio de Aviso de
Recebimento (AR), no prazo de 10 dias após a data
do depósito da Convenção Coletiva na SRT-RS.
- A referida carta deve conter nome completo
do empregado, número da Carteira de Identidade
e do CPF (Cadastro de Pessoa Física), além
de nome e endereço da empresa, com o
CNPJ (Cadastro Geral de Pessoa Física).
De posse desses dados, o sindicato deverá
comunicar a empresa da sustação do desconto,
no prazo de 10 dias após o recebimento.
O direito do trabalhador também é descrito
nas cláusulas 64 e 65 da CCT, assinada
entre
o
STICC
e
o
SINDUSCON-RS.
Mesmo respeitando o direito democrático do
trabalhador a se opor aos descontos para o sindicato,
a diretoria do STICC-POA acredita na consciência
da classe e na compreensão de que a entidade
deve ser sustentada exclusivamente por esses
recursos, sem depender de outros contribuintes.
O sindicato de classe é a principal ferramenta da
defesa da categoria e sua sobrevivência depende
de cada trabalhador e da soma de toda a classe.

MAIS DINHEIRO
NO BOLSO

Sindicato conquista aumento real e valoriza o trabalhador,
que conta com uma Convenção Coletiva de Trabalho com
74 cláusulas econômicas e sociais de proteção ao trabalho.
O sindicato deu um passo importante na luta diária pela valorização do trabalhador. Um aumento médio de 8,42% elevou salários e pisos bem acima da
inﬂação, que ﬁcou em 5.45%, num dos maiores índices do País. Com a força
do trabalhador, a diretoria do presidente Valter ainda negociou a manutenção
de cláusulas econômicas e sociais de reforço salarial e proteção ao trabalho.
A partir de 1 de junho, o salário do proﬁssional ganhou o reforço de 7.59%
e passou a valer R$ 748,00, crescendo R$ 53,00, o que num ano representa
mais R$ 630,00 na mão do operário, até a assinatura da Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT), o pedreiro recebia R$ 695,00. O piso do aprendiz – o que mais
cresceu – saltou de R$ 418,00 para R$ 473,00 depois do acréscimo de 13,16%.

PISOS SALARIAIS

Expediente:
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
da Construção Civil de Porto Alegre
Rua Olavo Bilac, nº15
Fone: 32272055 / 32271055
Presidente: Valter Souza
Assessoria de Imprensa: João Garcia,
Renato Ilha e Susy Sousa

Carta de oposição

Servente de Obra...R$ 2,31 – R$ 508,20 p/mês = Índice de reajuste 7,44%
Aprendiz.................R$ 2,15 – R$ 473,00 p/mês = Índice de reajuste 13,16%
Meio Oﬁcial............R$ 2,75 – R$ 605,00 p/mês = Índice de reajuste 7,42%
Proﬁssional.............R$ 3,40 – R$ 748,00 p/mês = Índice de reajuste 7,59%
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Em 74 cláusulas econômicas e sociais,
salário é reforçado com outros benefícios
A Convenção Coletiva de Trabalho
2009-2010
consegue
abranger
o conjunto da atividade dos
trabalhadores, incluindo cláusulas que
agregam mais valor ao salário e tratam
dos sérios problemas de prevenção
e segurança no trabalho. A diretoria
do presidente Valter não esqueceu
de nenhum detalhe importante para a
categoria, como observamos a seguir
nas principais cláusulas da CCT:
PRÊMIO DE ASSIDUIDADE: Como
incentivo à assiduidade, as empresas
com mais de 20 empregados fornecerão
mensalmente uma cesta básica com
13 itens, ou um CARTÃO VALEALIMENTAÇÃO no valor de R$
37,50, que deverá estar disponível
ao trabalhador até o quinto dia útil
de cada mês. Terão direito ao prêmio
os empregados que tiverem 100%
de
assiduidade
e
pontualidade.
AUXÍLIO EDUCAÇÃO: Por ocasião
do pagamento do salário de março de
2010, o trabalhador estudante receberá
um auxílio educação equivalente a R$
140,00, desde que tenha seis meses
de serviços contínuos na empresa e
esteja matriculado em estabelecimento
de ensino oﬁcial, de primeiro e
segundo grau. Caso o trabalhador
não seja o beneﬁciado, o auxílio pode
ser concedido ao ﬁlho com idade até
15 anos incompletos, no valor de R$
100,00, dentro das mesmas condições.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO:
As empresas farão em favor do
trabalhador, independente da forma de
contratação, um SEGURO DE VIDA E
ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO,
com as seguintes coberturas mínimas:
- R$ 10 mil, em caso de morte do
empregado, por qualquer causa,
independente
do
local
ocorrido;
- Até R$ 10 mil, em caso de invalidez
permanente do empregado, causada por
acidente, independente do local ocorrido;
- R$ 10 mil, em caso de invalidez
permanente
total
por
doença
adquirida no exercício proﬁssional;
- R$ 5 mil, em caso de morte do cônjuge
(esposo ou esposa) do empregado;
- R$ 2,5 mil, em favor do empregado
em caso de morte de cada ﬁlho até 21
anos de idade, limitado a quatro ﬁlhos;
- R$ 2,5 mil, em favor do empregado
quando ocorrer o nascimento de ﬁlho
portador de invalidez causada por
doença congênita que o impeça de
exercer qualquer atividade remunerada;
- R$ 2.160,00 é valor da apólice do
Seguro de Vida em Grupo a ser pago
para os beneﬁciários para cobrir
as despesas com o sepultamento,
quando da morte do empregado.
- Ocorrendo a morte do empregado, independente do local ocor-

rido, os beneﬁciários do seguro receberão 50 quilos de alimentos.
LISTA DE TAREFAS: As empresas são
obrigadas a fornecer, por escrito, ao
empregado tarefeiro a lista de tarefas
detalhada, com critério de medição e
preços deﬁnidos, que constarão do
envelope ou recibo de pagamento.
Independente da produção ﬁca garantida
uma retirada semanal correspondente
ao valor do piso semanal do oﬁcial,
incluída a remuneração dos repousos.
Quando exercerem as atividades em
jaús ou andaimes com altura superior
a dois metros, ﬁca assegurada uma
taxa de 25% sobre o preço da tarefa.
Também ﬁca garantida aos tarefeiros
a média de seus salários nos últimos
seis meses, tendo como piso o valor
do salário mínimo dos oﬁciais, sempre
que por absoluta impossibilidade
não puderem executar suas tarefas.
CONTRATO
DE
EXPERIÊNCIA:
As empresas são proibidas de
formalizar contrato de experiência com
trabalhadores que já tenham exercido
a mesma função na própria empresa.
RESCISÃO
DE
CONTRATO
E
RETORNO À CIDADE DE ORIGEM:
O empregado contratado em outra
cidade ou em outro estado que tenham
sua passagem de vinda paga pelo
empregador terá garantida a passagem
de retorno à cidade de origem, quando
da rescisão do contrato de trabalho, por
iniciativa do empregador, sem justa causa.
TAXA
DE
DEPRECIAÇÃO
DE
FERRAMENTAS:
Aos
operários
que
utilizarem
as
próprias
ferramentas será paga uma taxa
mensal,
nos
seguintes
valores:
Carpinteiro – R$ 9,40
Pedreiro – R$ 5,40
Pintor –
R$ 4,95
Ferreiro –
R$ 4,80
ARMÁRIO PARA FERRAMENTAS:
Sempre que necessário, as empresas
devem conceder aos empregados armário
ou caixa ﬁxa, com fechadura ou cadeado,
para que guardem as ferramentas,
sob pena de serem responsabilizadas
pelo desaparecimento das peças.
GARANTIA DE EMPREGO PARA
QUEM ESTÁ PARA SE APOSENTAR:
Ao empregado com mais de cinco anos
de serviço contínuo e que estejam a seis
meses do tempo para se aposentar, as
empresas devem garantir o emprego ou
os valores correspondentes à contribuição
previdenciária pelo período faltante.
ASSISTÊNCIA
JURÍDICA
AOS
VIGIAS: As empresas prestarão
assistência jurídica aos empregados
na função de vigia que pratiquem atos
que motivem enquadramento penal.
COMPENSAÇÃO DO CARNAVAL: As
empresas poderão compensar o trabalho
na segunda, terça e quarta-feira de cinza

de Carnaval, comunicando ao sindicato.
HORAS EXTRAS: As horas extras
praticadas em dias da semana serão
remuneradas com acréscimo de 50%,
inclusive aos sábados, quando prevista
a compensação. Nos dias do repouso
semanal, as extras serão pagas em 100%.
DISPENSA PARA RETIRADA DO
PIS: Por ocasião da retirada do PIS, o
empregado ﬁca dispensado do trabalho
com direito à remuneração normal
durante quatro horas consecutivas.
MATERIAL
DE
PRIMEIROS
SOCORROS: As empresas ﬁcam
obrigadas a manter nos canteiros
de
obra
ou
fábricas
materiais
necessários à prestação de primeiros
socorros, com soro ﬁsiológico, gase
esterilizada, esparadrapo, ataduras,
luvas esterilizadas e tesoura, sob
pena de pagar uma multa de R$
171,00 em favor do sindicato.
EQUIPAMENTO
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL (EPI): As empresas
são
obrigadas
a
fornecer
aos
empregados,
gratuitamente,
os
EPIs previstos na Portaria 3214|78,
assim como cintos de segurança.
VESTIMENTAS DO TRABA- LHADOR:
O empregador fornecerá aos empregados, gratuitamente, as vestimentas de trabalho, sendo permitido o
uso de bermudas e camisetas, de
acordo com as condições de clima.
ATESTADOS MÉDICOS: As empresas
são obrigadas a reconhecer os atestados
médicos e odontológicos fornecidos
por
proﬁssionais
credenciados
pelo sindicato dos trabalhadores
CURSOS
OU
PALESTRAS
DE
PREVENÇÃO: As empresas se obrigam
a promover curso ou palestra sobre
prevenção de AIDS, cólera e de combate
ao uso de drogas a seus empregados
durante a vigência da convenção.
CURSOS DE HIGIENE E SEGURANÇA:
Todas as empresas deverão promover
pelo menos em uma vez nos canteiros
de obra curso de higiene e segurança
do trabalho com carga horária de no
mínimo seis horas de aula efetiva. As
empresas que tenham a Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA) organizada deverão ministrar
o curso aos titulares e suplentes.
CURSOS NA SEDE DA EPCC: As
empresas poderão utilizar a Escola
Proﬁssional da Construção Civil mantida
pelo sindicato para a realização de cursos,
acordando previamente a realização.
ACIDENTE DE TRABALHO: Todo e
qualquer prejuízo sofrido pelo empregado devido à recusa do empregador
de encaminhá-lo ao benefício previdenciário será suportado pela empresa.
QUADRO DE AVISOS: As empresas permitirão que o sindicato dos coloque um
quadro de aviso nas obras ou fábricas.

JULHO/2009

04

EPCC FORMA NOVA
TURMA EM 2009
A Escola Proﬁssional da Construção
Civil formou, neste ano de 2009, 16
alunos que receberam o certiﬁcado
em cerimônia na Sede do STICC.
O Presidente do Sindicato Valter
Souza disse em seu discurso de
que as portas do STICC sempre
estarão abertas aos alunos e que
esta área está em alta no ano atual.
Devido a grandes obras que estão
por vir na cidade de Porto Alegre.
O paraninfo da turma, engenheiro
José Luiz Lima Lomando, disse estar
ansioso em ver estes novos formandos
no trabalho e que estes já podiam
procurá-lo para futuras contratações.
O curso Artíﬁce da Construção Civil,

Aluna recebe diploma do presidente

com formação em Alvenaria , elétrica,
hidráulica, máquinas e equipamentos,
tecnologia da construção, leitura e
interpretação de projetos, tem duração
de dois anos e é uma parceria do
STICC junto ao Sinduscon e Senai.
Estavam presentes na cerimônia
também o Diretor Administrativo do
STICC Gelson Santana, Conselheiro
Administrativo da Escola Proﬁssional
da Construção Civil do STICC Derli
Santúrio do Santos, o Conselheiro
Administrativo da Escola Proﬁssional
da Construção Civil do Sinduscon José
Paulo Grings, o representante do Senai
Hubert Junghanss e o Coordenador
da EPCC Jorge Gaspar dos Santos.

Alunos de 2009 junto as autoridades

III DIA NACIONAL DA
CONSTRUÇÃO SOCIAL
O
Sindicato
convida
a
todos
os
trabalhadores
da
categoria a participar do III Dia
Nacional da Construção Social.
O evento é promovido pelo
SESI e apoiado pelo STICC e
Sinduscon, o qual contempla ações
solidárias de inclusão social com o
principal objetivo de proporcionar
aos trabalhadores da indústria
da construção civil o acesso ao
esporte, lazer, cultura, serviços
de saúde, educação e cidadania.
Além de contribuir para a
melhoria da qualidade de vida
dos trabalhadores, o dia da
construção
social
também
disponibilizará orientações de
questões jurídicas e sociais.
Nas atrações haverá show
musical
com
Gaúcho
da
Fronteira e danças gauchescas.
Não perca, pois você e sua
família terão neste dia: orientações
de saúde, cidadania e muito lazer.
DATA: 22 DE AGOSTO
LOCAL: SESI Rubem Berta /
Rua Paulino G. Barcelos, 307
HORÁRIO: Das 10h às 17h

HORÁRIOS MÉDICOS

ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E PSICOLÓGICA
PORTO ALEGRE (3227.20.55)
MÉDICOS
CLÍNICO GERAL
PEDIATRIA
MEDICINA DO TRABALHO
Dr. FRANCISCO MORELLI
2ª a 6ª feira das 13:30 às 15:30hs
CLÍNICO GERAL
PEDIATRIA
Dra. ISABEL C. SANTOS
2ª a 5ª feira das 8:00 às 10:00hs
OTORRINOLARINGOLOGIA
Dra. IEDA LICHTENBERG
2ª a 5ª feira das 14:30 às 16:30hs
CARDIOLOGIA
Dr. JÚLIO FERREIRA
2ª das 13:30 as 15:30hs
3ª, 5ª e 6ª feira das 14:00 às 16:00hs
DENTISTA
Dr. PAULO FAVARINI
2ª feira das 8:00 às 10:00hs
e das 13:30 às 15:30hs
4ª feira das 8:00 às 12:00hs
e das 14:00 às 16:00hs
5ª e 6ª feira das 14:00 às 16:00hs
Dr. CARLOS ALBERTO FONTANA
3ª feira das 8:00 às 10:00hs

e das 13:30 às 15:30hs
5ª feira das 08:00 às 12:00hs
6ª feira das 8:00 às 10:00hs
OFTALMOLOGIA
Dr. ITALO MARRANGHELO
3ª, 4ª e 5ª feira das 15:00 às 18:00hs
Endereço:
R. Vigário José Inácio (Gal. do Rosário)
5º andar cj. 512 (Fone: 3225.38.34)
GINECOLOGIA
(Somente com hora marcada)
Dra. HILDA
3ª feira das 8:30 às 10:30hs
PSICOLOGIA
(Somente com hora marcada)
SUBSEDES__________________
CANOAS: R. Mathias Velho, Nº102 - Centro (Fone: 3466.18.91)
MÉDICOS
CLÍNICO GERAL
PEDIATRIA
Dra. MARGARIDA RIBEIRO
2ª a 5ª feira das 16:00 às 18:00hs
DENTISTA
Dra. SILVIA CASARES
2ª a 5ª feira das 8:00 às 10:30hs

PSICOLOGIA
(Somente com hora marcada)
__________________________________
GRAVATAÍ: Av. Dorival C. Luz de
Oliveira, Nº5100/ S.01 – S. Vicente
(Fone:3496.23.65)
MÉDICOS
CLÍNICO GERAL
PEDIATRIA
MEDICINA DO TRABALHO
Dr. PAULO PEDRA
2ª, 3ª, 4ª e 6ª feira das 13:30 às 15:30hs
DENTISTA
Dr. GUINAZU FERNANDES
2ª a 6ª feira das 9:00 às 11:00hs
PSICOLOGIA
(Somente com hora marcada)
__________________________________
GUAÍBA: R. Bento Gonçalves, Nº322 Centro (Fone: 3491.42.98)
MÉDICOS
CLÍNICO GERAL
PEDIATRIA
Dra. MARIA HELENA GOMES
2ª a 5ª feira das 15:30 às 17:30hs
6ª feira das 10:00 às 12:00hs

