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Piso Estadual garantido aos
trabalhadores da categoria
A diretoria do Siticom já assinou,
junto com o sindicato patronal,
o Termo Aditivo à Convenção
Coletiva de Trabalho garantindo
o pagamento do piso estadual de
salário aos trabalhadores da
categoria. Em 2009, o Siticom
assinou Convenção Coletiva antes
da Lei do Piso ser sancionada,
o que somente passou a valer a
partir de 1° de janeiro de 2010.
Para não deixar os trabalhadores
no prejuízo, a diretoria do Siticom
conseguiu renegociar os valores

com a classe patronal, conquistando o pagamento do piso
estadual, retroativo a 1º de abril
de 2010. Pelo Termo Aditivo,
nenhum trabalhador(a) do ramo
Mobiliário poderá receber menos
do que R$ 616,00, e do ramo da
Construção, de R$ 587,00.
Para Pedreiros e Carpinteiros o
valor do Piso ficou em R$ 686,19.
Se na sua empresa o salário não
for reajustado nestas bases,
denuncie ao Siticom (3055-0572).
Veja o quadro abaixo:

Trabalhadores obrigados a improvisar
para esquentar a comida na obra
No dia 25 de março deste ano a
equipe de fiscalização do Comitê
Permanente Microrregional sobre
Condições e Meio Ambiente do

Salário Normativo/Piso Salarial
Mobiliário
Construção
Pedreiro/Carpinteiro

R$ 616,00
R$ 587,00
R$ 686,19

OBS.: Os valores são retroativos a 1º de abril de 2010

ALERTA completa 25 anos de
informação aos trabalhadores
A comunicação com a base é um
fator decisivo para o sucesso do
movimento sindical. E desde o início
do sindicalismo a publicação de
jornais, informativos, enfim, de um
material impresso, por mais humilde
que seja, tem servido de arma na luta
contra a violação dos direitos dos
trabalhadores, quer sejam de ordem
econômica quanto social. O Siticom,
há 25 anos, publica o ALERTA, que
sempre serviu de elo entre os
trabalhadores e trabalhadoras da
categoria e a diretoria do Sindicato.
É por meio do Alerta que deixamos a
nossa mensagem, repassamos
informações de interesse específico
da categoria e publicamos denúncias
que não são veiculadas na imprensa
oficial. A longevidade do Alerta
está diretamente ligada à importância
que as sucessivas diretorias sempre
deram à comunicação com a base.
A história de lutas do Siticom e dos
trabalhadores está nas páginas do
Alerta. Do tempo da máquina de

Técnico em Segurança e membro do CPR-MR,
Eliézer Fontes, apresenta o artefato

Trabalho na Indústria da
Construção encontrou um artefato
inusitado utilizado para esquentar a
comida dos operários de uma obra
de Jaraguá do Sul. Feito a partir de
uma bombona de água e fios
elétricos, a peça, usada para
esquentar a marmita dos
trabalhadores, oferece grande risco
de choque elétrico e mostra como o
trabalhador é tratado pelo patrão,
o quanto as normas legais são
ignoradas. Uma vez que a empresa
não fornece a alimentação, é
obrigação da mesma providenciar
local adequado para aquecer
(fogão) e armazenar (geladeira) os
alimentos. Infelizmente, nem todos
os trabalhadores da construção têm
recebido tratamento digno por
parte dos patrões. E isso acontece
depois de passados mais de 110
anos da data que deu origem ao
Dia Internacional do Trabalhador.

(IN)FORMAÇÃO SINDICAL

Canal de comunicação
do Sindicato com a base
A primeira edição do Alerta saiu em posteriormente foi presidente do
maio de 1985 por necessidade de
Siticom. “Era na máquina de
informar os trabalhadores sobre a
escrever e copiado no mimeógrafo,
negociação salarial e o acordo
aos finais de semana”, lembra
coletivo de trabalho. Através do
Solange Mannes, que à época era
Alerta, a diretoria do Siticom
namorada de Clemente, morto em
chamou uma Assembleia para a
outubro de 2008, exatamente no dia
discussão da pauta de
das eleições municipais, de acidente
reivindicações. Praticamente as
cardiovascular. Desde 2001 o Alerta
mesmas dos dias atuais. Quem fazia é produzido pela Informa Editora
o Alerta era Clemente Mannes,
Jornalística, que funciona no mesmo
prédio do Siticom.
escrever ao computador, o informativo estudante de Direito e que
não perdeu jamais o seu caráter
combativo e de denúncia. Neste ano
de muitas lutas, a diretoria do Siticom
Visite a página do Sindicato na internet:
faz questão de comemorar os 25 anos
www.siticom.org.br
do Alerta.

SITICOM ADVERTE

Troca de dias e prorrogação
de feriados só com votação
secreta dos trabalhadores
e participação do Sindicato
Diz a cláusula 21 da Convenção
Coletiva que, em caso de alterações
da jornada de trabalho para
realização de feriadões e/ou
compensação de horas da jornada
de trabalho, as empresas terão que
submeter a proposta a votação
secreta em Assembleia dos
trabalhadores, mediante
comunicação ao Sindicato dos
Trabalhadores e a representação de
um dirigente sindical na Assembleia.
O Siticom não homologa lista de
votação enviada pelas empresas,
em que não houve participação da
entidade na realização das
Assembleias. Se sua empresa não
cumpre a Convenção, denuncie ao
Sindicato.

Compareça à Assembleia
de Prestação de Contas
O Siticom convoca trabalhadores(as)
associados(as) a comparecerem à
Assembleia Ordinária de prestação
de contas do Balanço Financeiro
referente ao exercício de 2009,
e que acontece às 8 horas do dia 29
de maio de 2010, na sede (Epitácio
Pessoa, 345).

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA
Dia 29 de maio
8 horas - na sede
(Epitácio Pessoa, 345)

1° DE MAIO – DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR

Sempre na luta seguiremos
Sempre na luta seguiremos, para que
a classe trabalhadora tenha o respeito
e a valorização que merece. Neste 1º de
maio, Dia Internacional do Trabalhador,
a diretoria do Siticom manifesta pesar
pelo falecimento de mais um
companheiro em pleno exercício de sua
profissão, o servente de obras Paulo
Sérgio Pereira dos Santos, 25 anos,
que morreu eletrocutado no alojamento;
manifesta repúdio àqueles que ainda
não entenderam a importância de
uma vida, ao impor condições de
trabalho desumanas;
manifesta seu mais profundo
sentimento de amor ao próximo.

COLETIVO DE SAÚDE DO TRABALHADOR DA CUT/SC

Seminário em São Bento do Sul
marca “Dia Mundial da Saúde”
O alto número de doentes e de
ocorrências de acidentes de trabalho
levou o Coletivo de Saúde da CUT a
escolher a cidade de São Bento do Sul
como sede do 5° Seminário Estadual
de Saúde do Trabalhador, ocorrido
nos dias 6 e 7 de abril, no Sindicato
dos Trabalhadores da Construção e
do Mobiliário. Participaram
aproximadamente 80 dirigentes
sindicais de várias cidades de Santa
Catarina. Quem coordenou o
Seminário foi Ana Roeder, que preside
a Secretaria Estadual de Saúde do
Trabalhador da CUT e também o
Sindicato dos Empregados no
Comércio de Jaraguá do Sul e

Inscreva sua equipe e participe
do Torneio de Futsal do Siticom
Prazo de inscrição encerra-se dia 4 de junho
Prepare sua equipe e inscreva-se
gratuitamente para participar da Quarta
edição do Torneio de Futsal do Siticom,
dia 13 de junho, na Recreativa da
Menegotti. Participação é exclusiva a
trabalhadores da categoria. Inscrições
podem ser feitas até 4 de junho. O
Congresso Técnico ocorre dia 8 de
junho, às 19 horas, na sede. Preencha a
ficha ao lado. O limite é de 20 equipes,
uma equipe por empresa, e cada equipe
pode inscrever no máximo 10 atletas,
trabalhadores da construção e do
mobiliário, sindicalizados ou não.
No ato da inscrição é necessário
apresentar a Carteira de Trabalho
ou crachá da empresa onde trabalha,
juntamente com a identidade, que deve
ser apresentada pelos atletas também
no dia dos jogos. A coordenação do
Torneio é dos diretores Odair Deola,
Ricardo Adriano Gonçalves, Jair Rosa e
Marcos Borges. Participe!

Feliz Dia das Mães
Desejo da Diretoria
do Siticom
9 de maio de 2010

Região. Ela fez um relato da situação
dos trabalhadores e trabalhadoras de
Jaraguá do Sul, enfocando o assédio
moral no ambiente de trabalho.
Os dirigentes sindicais presentes ao
Seminário promoveram ato público
no final da tarde do dia 6, em frente
ao terminal urbano de transporte
coletivo, com distribuição de um
material informativo denunciando
a precariedade do atendimento aos
doentes, a omissão dos empresários e
a falta de uma política de prevenção
às doenças e acidentes de trabalho.
Entre 2007 e 2008 foi registrada uma
morte a cada dois dias decorrentes de
acidentes de trabalho.

Palestras
O primeiro dia do Seminário foi marcado por
palestras ministradas pelo diretor de Educação
Permanente em Saúde da Secretaria Estadual
da Saúde, Flávio Maganewiski. Ele falou sobre a
História da Construção da Política de Saúde no
Brasil e o Funcionamento do SUS e Aplicação da
Política Nacional de Saúde (o papel da União,
dos Estados e dos Municípios) e os Espaços de
Controle Social. No segundo dia o presidente do
Siticom de São Bento do Sul, Airton Martins de
Anhaia falou sobre o Histórico da Política
Nacional de Saúde do Trabalhador;
e a Aplicação da Política Nacional de Saúde do
Trabalhador foi abordada pelo técnico do INST Instituto de Saúde do Trabalhador/CUT -,
Gilberto Salviano da Silva.

Premiação - Torneio será disputado
em duas chaves: ganhadores e perdedores,
com premiação em dinheiro, do 1º ao 3º
lugar, e troféu às equipes campeãs na Chave
dos Ganhadores (confira o quadro ao lado).

Haverá serviço de bar e cozinha.
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