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DIA 28 DE MAIO

Siticom promove
Assembleia de
Prestação de Contas
O Siticom convoca os trabalhadores
associados a participarem da
Assembleia Geral Ordinária que
acontece às 8h30min do dia 28 de
maio (Sábado), na sede (Epitácio
Pessoa, 345, centro), em Jaraguá do
Sul. A Assembleia deve analisar e
votar o balanço financeiro da entidade
referente ao ano de 2010, juntamente
com o parecer do Conselho Fiscal.

Assembleia escolhe
delegados ao Congresso
da Conticom/CUT
No dia 28 de maio , às 10 horas,
também acontece a Assembleia
Geral para escolha dos delegados
que vão representar nosso Sindicato
no VI Congresso Nacional da
Conticom (Confederação Nacional
dos Trabalhadores da Construção e
da Madeira da CUT. O Congresso
está marcado para os dias 19, 20 e
21 de julho, em Florianópolis.

Trabalhador(a) associado(a): participe das Assembleias,

dia 28 de maio, sábado de manhã, na sede

SINDICALIZE-SE
SINDICALIZE-SE
A Campanha de Sindicalização do Siticom prevê a realização de dois
sorteios de prêmios entre os trabalhadores sindicalizados e aqueles
que vierem a se sindicalizar no decorrer do ano. Serão 15 prêmios
em cada sorteio. Para concorrer, basta preencher a Ficha de Filiação
Sindical que os diretores do Siticom estão distribuindo nas fábricas e
entregá-la ao Sindicato. Lembre-se: a sua participação aumenta a
capacidade de luta do Siticom e amplia as conquistas coletivas, que
beneficiam toda a categoria. Sindicalize-se!

A história do Sindicato está
ligada à luta pelo direito ao
trabalho decente, com salário
digno e em condições adequadas.
Desde sempre, o Sindicato
mobiliza a classe trabalhadora
para defender seus próprios
interesses, contra a exploração
dos patrões. Por isso que o
Sindicato é tão importante na
vida do trabalhador. Se você não
é sindicalizado, é chegada a hora.
Convide seu colega de trabalho e
venha para o Sindicato!

R$ 5.000,00 em prêmios
O Siticom promove dois sorteios de prêmios
entre os trabalhadores associados e os novos
sindicalizados. Os sorteios acontecem dias
19 de agosto e 9 de dezembro de 2011,
às 16 horas, no Sindicato (Epitácio Pessoa,
345). Serão sorteados 15 prêmios em cada
dia, um total de R$ 5.000,00. Participe!

Prêmios serão
sorteados pelo
número do
cadastro do(a)
associado(a).

Temos o direito e o dever de participar
Os dirigentes sindicais são sempre cobrados, e com razão. É direito as definições do que é prioridade. A participação dos trabalhadores
do trabalhador exigir soluções para os problemas e denunciar as
e trabalhadoras, através da sindicalização, é vital para a
violações de direitos no mundo do trabalho. Mas, em
continuidade da luta do sindicato e do movimento
contrapartida, os dirigentes sindicais esperam apoio,
sindical como um todo. Quanto maior o número de
solidariedade e participação, o que somente acontece
associados, maior é o benefício coletivo, porque é com
quando o trabalhador é sindicalizado e é parte
a receita que vem das mensalidades dos associados
atuante do movimento sindical. Sabemos que a
que ampliamos nossa capacidade de trabalho,
representatividade de uma categoria se mede pelo
melhoramos o atendimento e oferecemos mais
número de associados do seu sindicato. Portanto,
serviços e benefícios que contemplem o crescimento e
quanto maior for essa participação, maior será a nossa
as demandas da categoria. Temos o direito e o dever
capacidade de enfrentamento com patrões e o apoio
de participar do Sindicato, como instrumento de nossa
perante a sociedade e nas esferas política e jurídica.
luta por dignidade de vida. Atenda ao nosso chamado
“Quanto maior
Não podemos esquecer ainda que é nas assembleias
e participe da Campanha de Sindicalização. Com você
o
número
de
que se define os reajustes de salário e todas as
o Sindicato é mais forte!
associados,
maior
o
questões importantes na vida dos trabalhadores. É no
Sindicato que acontecem os debates, as discussões e
benefício coletivo” Helenice Vieira dos Santos - Presidente do Siticom

Participe do Torneio de Futebol Suíço
que acontece dia 12 de junho, na
Recreativa da Menegotti, em mais uma
promoção do Siticom para o lazer
esportivo dos trabalhadores. Inscrições
são gratuitas e podem ser feitas até o
dia 6 de junho. O Torneio é destinado
exclusivamente a trabalhadores da
Construção e do Mobiliário de Jaraguá
do Sul e Região, associados ou não.
O Congresso Técnico será realizado dia
8 de junho, no Sindicato, às 19 horas.
O Torneio premiará com troféu e
dinheiro os campeões, vices e terceiros
colocados nas chaves “A” e”B” - demais
equipes receberão Troféu Participação.
Não perca tempo, porque o Torneio é
limitado a 20 equipes participantes.
Preencha a Ficha de Inscrição da sua
equipe, ao lado, e entregue-a no
Sindicato. Venha se divertir de maneira
saudável. Haverá completo serviço de
bar e cozinha no local. Veja abaixo os
valores da premiação:

Torneio de Futebol Suíço
acontece dia 12 de junho
Inscrições podem ser feitas até o dia 6 de junho. Participe!

RG nº

Fone contato
do trabalhador:

Chave A

Campeã
Vice-campeã
3ª colocada

R$ 350,00 + troféu
R$ 300,00 + troféu
R$ 250,00 + troféu
Chave B

Campeã
Vice-campeã
3ª colocada

R$ 300,00 + troféu
R$ 250,00 + troféu
R$ 200,00 + troféu

Abre o
Olho
A Norma Regulamentadora número 18
define regras para prevenir acidentes
e garantir condições de trabalho nos
canteiros de obras, em relação à
conservação, higiene e limpeza. Segundo a
NR-18, o canteiro de obras deve dispor de
instalações sanitárias adequadas, situadas
em locais de fácil acesso e compostas de
lavatório, vaso sanitário e mictório (para
cada grupo de 20 trabalhadores), além de
chuveiro (para cada grupo de 10
trabalhadores). Deve possuir vestiário, com
armários individuais e fechadura, e bancos.
O alojamento precisa ter área mínima de
três metros quadrados por módulo
cama/armário, incluindo a circulação,
lençol, fronha e travesseiro por cama, além
de armários duplos, individuais e local para
refeições (se não houver cozinha, deve
haver local exclusivo para o aquecimento
das refeições). De acordo com a cláusula 31
da atual Convenção Coletiva de Trabalho, a
empresa é obrigada a fornecer alimentação
gratuita aos trabalhadores, em caso de
alojamento. Ainda de acordo com a NR-18,
é obrigatório o fornecimento de água
potável, filtrada e fresca no alojamento.
O canteiro de obras ainda deve dispor de
lavanderia (coberta, ventilada e iluminada),
com tanques individuais ou coletivos em
número adequado. Todo canteiro de obras
precisa também de um espaço de lazer.
Por fim, frentes de trabalho com 50 ou
mais trabalhadores devem ter ambulatório.

CRECHE

Mantenha sempre
ao alcance
das crianças
Uma campanha do

Subsede de Guaramirim
abre nos próximos dias
O Siticom inaugura nos próximos dias a sua subsede em Guaramirim, para
facilitar ainda mais o atendimento aos trabalhadores e trabalhadoras
associados. A futura subsede está localizada na Rua Irineu Vilela Veiga, 135,
sala 4, centro da cidade. Além da sede própria, em Jaraguá do Sul (Epitácio
Pessoa, 345), o Siticom disponibiliza aos trabalhadores as subsedes em
Corupá (prédio próprio à rua 25 de julho, 344, com atendimento às quintasfeiras, das 13h30min às 16 horas) e
em Massaranduba (atende às
sextas-feiras das 13h30min às 16
horas, na sede do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais).

Busscar Ônibus não paga salário há um ano
Os diretores Helenice Vieira dos Santos e Ricardo Adriano Gonçalves
representaram o Siticom no ato público de desagravo contra a empresa Busscar
Ônibus, que não paga os salários dos trabalhadores e trabalhadoras há nada
menos de 12 meses. A manifestação aconteceu dia 19 de abril, na frente da
empresa, em Joinville, com participação de vários trabalhadores, demitidos e
familiares e dirigentes sindicais de
todo o estado e a coordenação do
Sindicato dos Mecânicos de Joinville
e Região. Além de não receberem os
salários, os trabalhadores ganharam
apenas parcela do 13º salário, em
2009, e nenhum centavo, em 2010.
Os bens da Busscar estão bloqueados
pela Justiça, atendendo a pedido do
Sindicato. Até um bolo foi servido
durante o ato público, simbolizando
Siticom participou do Ato Público em Joinville e manifestou
o
“infeliz aniversário” por tantos
solidariedade aos trabalhadores da Busscar. Bolo simbolizou
meses sem dinheiro no bolso.
o infeliz aniversário de um ano sem salário

Reforma concluída
na Sede própria

As obras de reforma do auditório
Clemente Mannes, na sede do Sindicato,
estão concluídas. Todo o piso e o telhado
do Auditório foram substituídos, assim
como portas e pisos dos banheiros.
O investimento aproximado na reforma
foi de R$ 70 mil.

Auditório “Clemente Mannes”, no andar superior da sede
própria do Siticom, foi totalmente reformado
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