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Congresso da Fetracom reelege
Vilmar Kanzler à presidência
Evento foi realizado dias 9 e 10 de novembro, em Caçador, e reuniu 70 delegados

Ano que vem o Siticom
completa 50 anos. Para
comemorar data tão
importante estamos
organizando uma série de
atividades de resgate da
contribuição do Siticom na
formação do movimento
sindical de Jaraguá do Sul e
Região, nos moldes como ele
se encontra hoje. A criação de
um selo comemorativo, vídeo
institucional e uma página na
Internet fazem parte das
atividades em homenagem ao
cinquentenário do Siticom.

SITICOM PRESENTE

Marcha Nacional da
Classe Trabalhadora
Milhares de trabalhadores de todo o
Brasil estarão em Brasília no dia 5 de
dezembro para a 4° Marcha Nacional
da Classe Trabalhadora. Promoção é
da CUT e demais centrais sindicais e
intenção é dar visibilidade às lutas
históricas dos trabalhadores e
trabalhadoras e pressionar o governo
federal para que se sensibilize diante
das reivindicações. As mais importantes são: redução de jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais
sem redução de salário, mais ofertas
de empregos, fortalecimento da seguridade social, limitação das horas
extras e extinção do banco de horas.

Caçador - O companheiro Vilmar
Kanzler, diretor do Siticom de São
Bento do Sul, foi reconduzido ao
cargo de presidente da Fetracom
(Federação dos Trabalhadores da
Construção, do Mobiliário, da
Madeira e Afins da CUT/SC), durante
o 1° Congresso dos Trabalhadores
da Construção e do Mobiliário da
CUT de Santa Catarina, realizado
dias 9 e 10 de novembro em
Caçador. O Congresso reuniu 70
delegados representantes das oito
entidades sindicais filiadas à
Fetracom. Vamos colocar nosso
ramo na linha de frente do
movimento sindical, sempre na
defesa daqueles mais explorados e
oprimidos , afirmou Vilmar Kanzler,
ao agradecer a confiança dos congressistas. Pelo Siticom de Jaraguá do
Sul, foram eleitos os companheiros
Diretoria eleita da Fetracom para o mandato
Riolando Petry (secretário de Finanças), 2007/2010 tomou posse ao final do Congresso
Helenice Vieira dos Santos (acumula
realizado em Caçador e que referendou o nome
os cargos de Secretária Estadual da
de Vilmar Kanzler à presidência da Federação.
Mulher da Fetracom e Nacional, da
Dirigentes do Siticom também integram a
Conticom), Nelson Valentim Antunes
diretoria. Na foto ao lado, o presidente da
(Diretor Adjunto de Imprensa e Comu- Conticom, Waldemar Pires de Oliveira, fala aos
nicação) e Altair José Bueno (Consecongressistas sobre as principais bandeiras de
lho Fiscal Suplente).
luta da Confederação.

Na luta pela ampliação dos direitos
O Congresso teve apoio da Confederação Nacional do ramo, a Conticom, entidade que congrega outras
quatro Federações no país e representa em torno de 500 mil trabalhadores. A Fetracom se organizou
nestes três anos, construiu alternativa
diferente da política praticada pela
Federação oficial , afirmou o presidente da Conticom, Waldemar Pires
de Oliveira. Entre as principais
reivindicações da Conticom encaminhadas aos ministros do governo Lula
estão a alimentação gratuita nos
canteiros de obras; o enquadramento
do ramo da construção civil no rol
das atividades periculosas; proibição
das terceirizações em obras contratadas pelo serviço público; e o combate à informalidade, que atinge 70%

da categoria. A pauta contém 21
itens no total. Com o tema Construindo o novo sindicalismo , Congresso teve como palestrantes o diretor
técnico do Dieese/SC, José Álvaro
Cardoso, o presidente da Conticom,
Waldemar de Oliveira, o secretário
geral da CUT/SC, Paulo Gonçalves,
e ainda contou com as participações
do presidente do Siticom de Curitiba
(PR), Domingos Oliveira David, e da
CUT/SC, Neodi Giachini. Fetracom
atua hoje em quase 50 municípios
catarinenses, representando mais de
28 mil trabalhadores. Nossa luta é
uma persistência ao longo da vida,
afinal, tudo o que é construído surge
das nossas mãos, mas ainda não
usufruimos dessas riquezas , conclamou o presidente Vilmar Kanzler.

Moções de
apoio e louvor
A plenária aprovou ainda quatro
moções: de apoio ao Projeto de Lei
sobre pagamento de adicional de
periculosidade na construção civil, pelo
fim da marmita, mais investimentos em
habitação para pessoas de baixa renda e
com juros menores, além do fim das
terceirizações nas obras do serviço
público; moção de apoio ao veto do
presidente Lula à Emenda 3, que retira
direitos dos trabalhadores; uma moção
de louvor aos deputados estaduais Ana
Paula Lima e Jailson Lima da Silva,
ambos do PT, ao Projeto de Lei de
banimento do amianto em Santa
Catarina; e, por último, moção de apoio
ao governador Luiz Henrique da Silveira,
pela defesa do Piso Salarial Estadual.
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MÃO NOS ESTUDOS

Distribuição do
material escolar
inicia em janeiro
Os associados ao Siticom
que têm filhos em idade
escolar podem retirar o kit
com material escolar na
sede do Sindicato, a partir
do dia 16 de janeiro.
Entrega de material escolar,
gratuitamente, a associados
e filhos dependentes é uma
forma que o Sindicato
encontrou de colaborar com
a educação do trabalhador
e da trabalhadora e de sua
família. Este ano, de acordo
com a vice-presidente
Helenice Vieira dos Santos,
serão três tipos diferentes
de kits: para alunos do
Ensino Fundamental, Médio
e Educação Infantil.

NOVOS CONVÊNIOS

Dezembro/2007

Torneio de Futsal: momento de
confraternização da categoria
Jogos aconteceram na Recreativa do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos
A participação, o respeito mútuo e
a disciplina foram as principais
qualidades das equipes e torcidas
que participaram do 1° Torneio de
Futsal do Siticom, realizado no dia
11 de novembro, na Recreativa do
Sindicato dos Trabalhadores
Metalúrgicos. Foram disputadas
22 partidas e marcados 70 gols.

Robson Pereira levou o troféu de
artilheiro, com seis gols. Robson é
funcionário da Projemóveis.
O goleiro menos vazado sofreu
apenas um gol foi Jair de
Oliveira, da Mannes A . Diretoria
do Siticom e os demais trabalhadores da categoria agradecem o
apoio dos companheiros metalúr-

gicos neste Torneio que, gentilmente, cederam a sede da
Recreativa e toda a infraestrutura
do local para a realização do
evento. O companheiro Odair
Deola também está de parabéns
por ter coordenado o 1° Torneio
de Futsal do Siticom, momento de
confraternização da categoria.

Confira a classificação e premiação das equipes vencedoras
Chave dos Ganhadores:

Chave dos Perdedores:

1º° lugar: Coopercasa - 25 quilos
de coxa e sobre-coxa
2º° lugar: Mannes A - 20 quilos
de coxa e sobre-coxa
3º° lugar: EMFT - 15 quilos de coxa
e sobre-coxa
4º° lugar: Mannes B - 10 quilos
de coxa e sobre-coxa

1º° lugar: Proje móveis - 20 quilos
de coxa e sobre-coxa
2º° lugar: Monfort - 15 quilos de
coxa e sobre-coxa
3º° lugar: Antares - 10 quilos de
coxa e sobre-coxa
4º° lugar: Marmoraria Müller
5 quilos de coxa e sobre-coxa

Além das equipes que
ganharam prêmios de classificação,
participaram do Torneio
as seguintes equipes:

Beluno/Berlim

Hexagonal

Baquetas Spanking Liverpool
Construtora Hahne Tabajara (Amigos)
VS Hidráulica

Emme Pré-moldados
Fotos: Odair Deola
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Coopercasa - 1º lugar na Chave dos Ganhadores e
campeã geral do Torneio

A equipe de MFT ficou em 3º lugar na Chave dos
Mannes “A” e “B” conquistaram, respectivaemnte,
Ganhadores
o 2º e 4º lugares na chave dos Ganhadores, além
do goleiro menos vazado do Torneio, Jair, Mannes A

Projemóveis, 1º lugar na Chave dos Perdedores

Diretor Odair Deola etrega troféu à equipe da
Momfort, 2º lugar na Chave dos Perdedores

Antares, 3º lugar na Chave dos Perdedores

Marmoraria Müller, 4º lugar na Chave dos
Perdedores

Diretor Elias Formonte entrega troféu de artilheiro
do Torneio ao atleta Robson Pereira, Projemóveis

yara Richter
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 320,
sl 19. Galeria Fall. Fone 3275-2257
Régis Arlindo Ferreira
Av. Getúlio Vargas, 21, sala 2.
Centro. CORUPÁ. lado da subsede)
Fone: 3375-1105. R$ 10,00 por
procedimento para associados e
dependentes. Agendamento de
consultas com o dentista. Valores
devem ser pagos na subsede do
Siticom, às quintas-feiras à tarde.

Políticas Públicas - Os companheiros Riolando Petry, Helenice
Vieira dos Santos e Odair Deola participaram da 2° Plenária
da Regional Norte da CUT, em 23 de novembro, no Sindicato
dos Metalúrgicos de Joinville. O tema discutido foi
Cooperativa de Crédito e Cooperativa Habitacional.
O objetivo da Plenária foi oferecer informações necessárias
para a busca de formas de financiamento para apresentar
nas bases e dar oportunidade aos trabalhadores de
adquirirem a casa própria.
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Nós construimos o mundo
Queremos mais respeito, mais
dinheiro pelo nosso trabalho, mais
consideração. Queremos que
nossos filhos possam seguir a
nossa profissão porque é
importante para a sociedade que
existam pedreiros, mestres de
obras, carpinteiros... Para fazer as
casas, igrejas, escolas, presídios,
hotéis de luxo, meia-água. Fazer
as mesas, as cadeiras, os móveis
para a casa toda. Tudo isso exige,
além de conhecimento
matemático, força física e
disposição para trabalhar. Não
temos estudo, não somos
engenheiros, arquitetos. Somos
trabalhadores. Dormimos em
alojamentos, muitas vezes.
Café frio e pão. Mas muita, muita
disposição para vencermos os

obstáculos e seguirmos em frente.
Quero dizer a todos os
trabalhadores e trabalhadoras que
o Sindicato e toda a diretoria está
firme na luta pela dignidade do
trabalhador. O nosso Sindicato é o
mais antigo de Jaraguá do Sul e a
nossa sede, a primeira e ser
construída e a servir de abrigo
para outros sindicatos. Estamos
prestes a completar 50 anos e
sentimos muito orgulho de fazer
parte do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção e
Mobiliário de Jaraguá do Sul e
Região. Vamos à luta em 2008.
Precisamos ficar unidos. Venha
para o Sindicato. Sindicalize-se!
Riolando Petry
Presidente do Siticom

Diretoria do Siticom
toma posse dia 10
A nova diretoria do Siticom,
presidida por Riolando Petry, toma
posse no dia 10 de dezembro, em
solenidade que acontece na sede
do Sindicato. A eleição foi no dia
18 de julho deste ano. Por maioria
absoluta (97% de aprovação), os
trabalhadores reelegeram o atual
presidente e a diretoria renovada
em quase 40%. As metas para os
próximos anos são: lutar pela saúde e segurança do trabalhador,
redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais sem
redução de salário, organização no local de trabalho, melhores
salários e espaço de recreação para a categoria. Entre as conquistas, o
presidente reeleito cita a luta por melhores condições no ambiente de
trabalho, melhoria dos salários e atenção à saúde do trabalhador, com
a oferta de médicos especialistas a preços baixos.

Banho de piscina
O Siticom firmou convênio com
a Recreativa dos Trabalhadores
do Vestuário para temporada
de verão (novembro/2007 a
março/2008). Associado e
dependente têm entra-da gratuita
às piscinas, desde que apresente
a Carteira de Associado do
Siticom, acompanhada de
documento de identidade (RG).
Ingresso será integralmente
subsidiado pelo Siticom.

Caravana da
Cidadania
O Siticom esteve presente na Caravana dos Trabalhadores da Construção Civil e do Mobiliário, realizada
dia 23 de outubro, em Brasília.
De SC aproximadamente 50 pessoas
viajaram até a capital federal para
reivindicar: alimentação gratuita nos
canteiros de obras; enquadramento
do setor como categoria periculosa;
fim das terceirizações nos canteiros
de obras; aposentadoria especial no
setor e inclusão de mais trabalhadores do ramo junto à Previdência
Social; acompanhamento das fiscalizações e contrapartidas sociais nas
obras financiadas com recursos públicos. A Caravana foi organizada pela
Conticom (Confederação Nacional
de Sindicatos dos Trabalhadores da
Construção e do Mobiliário da CUT).
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Fique ligado no cronograma
de pagamentos de fim de ano
Final do ano está chegando e com ele os tão esperados
pagamentos do 13º e férias. Nada mais justo que ter certeza se
tudo está correto. Fique atento, não descuide de seus direitos:

Férias

13º salário

Férias coletivas devem ser comunicadas pela empresa com 15 dias
de antecedência e não podem
coincidir com feriados e finais de
semana. O pagamento das férias,
mais 1/3, deve ser feito até dois
dias antes do seu início efetivo.

A primeira parcela do 13° deve ser
paga até o dia 30 de novembro e a
segunda, até 20 de dezembro.
Sobre o 13° salário também
incidem os adicionais (noturno, de
insalubridade e periculosidade) e
horas extras.

Expediente do Siticom
O Siticom entra em férias a partir do dia 22 de dezembro e retorna
o atendimento aos associados no dia 14 de janeiro de 2008.

Pesquisa retrata presença da
Mulher no mercado de trabalho
O Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) apresentou dia 20 de novembro, em Jaraguá do Sul, no Sindicato dos Empregados no Comércio
resultado de pesquisa sobre o mercado de trabalho da mulher trabalhadora catarinense. Desenvolvida
entre Julho e Agosto, a pesquisa
veio reforçar a realidade de que, se
o salário é baixo, para a mulher é
ainda pior , disse o supervisor técnico do Dieese, José Álvaro Cardoso.
Discriminação, principalmente a
sexual, é maior , destaca, lembrando
que a mulher tem dupla jornada de
trabalho, disputa o emprego com os

Técnicos do Dieese apresentaram a pesquisa no
Sindicato dos Empregados no Comércio
homens e continua sendo responsável pela casa e criação dos filhos .
Pesquisa envolveu 250 entrevistas de
diversos setores e regiões do estado.

Ninguém merece apanhar
O dia 25 de novembro é
consagrado como o Dia
Internacional da Não Violência
contra a Mulher. Aqui no Brasil,
temos a Lei Maria da Penha, (nº
11.340/2006) que veio como
resposta ao grande número de
casos de violência doméstica e
familiar contra a mulher. A Lei tem
apenas um ano de existência (foi
promulgada em setembro de
2006, pelo presidente Lula) e tem
o propósito de punir os homens
que batem em mulheres e, acima
de tudo, proteger e amparar as
agredidas para que tenham a
chance de levar uma vida normal,
sem medo e com dignidade.

Vamos mudar essa realidade
No Brasil, quase 2,1 milhões de
mulheres são espancadas por
ano, sendo 175 mil por mês, 5,8
mil por dia, 4 por minuto e uma
a cada 15 segundos. Em 70%
dos casos o agressor é uma
pessoa com quem ela mantém
ou manteve contato.
Segundo a Sociedade Mundial
de Vitimologia ligada ao
governo da Holanda e a ONU,
o Brasil é o país que mais sofre
com a violência doméstica: 23%
das brasileiras estão sujeitas a
esse tipo de violência.

Denuncie a violência contra a mulher

ALERTA
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Audiência pública debate
as doenças do trabalho
Ato Público realizado no INSS de Jaraguá do
Sul exigiu mais respeito por parte dos peritos

Ato em favor
dos lesionados
pelo trabalho
Centenas de trabalhadores vítimas
de doenças profissionais
promoveram ato público em frente
à agência do INSS de Jaraguá do
Sul, dia 30 de outubro.
Os manifestantes repudiam o
atendimento prestado pela perícia
médica do INSS e pedem mais
humanização no atendimento aos
trabalhadores acometidos de
LER/DORT. A manifestação teve o
apoio das entidades sindicais de
trabalhadores da microrregião,
entre elas o Sinticom. Presidente
do Sindicato, Riolando Petry,
presente ao ato, diz que a
situação do trabalhador lesionado
é caso de polícia. A cada dia que
passa aumenta o número de
trabalhadores lesionados devido
ao processo produtivo. É preciso
mudar o sistema de produção
porque o trabalhador não é
máquina, não há saúde que
resista , critica Petry, que aponta a
necessidade de implantação na
cidade do Centro de Referência
em Saúde do Trabalhador no
município.

Pela
Transformação
do mundo

De acordo com pesquisa realizada
pela Associação dos Portadores de
Doenças Profissionais do Vale do
Itapocu (APDP), 80 trabalhadores do
setor mobiliário estão cadastrados na
Associação com lesão provocada
pelo trabalho. O número, é claro,
não corresponde à realidade e
estima-se que a quantidade de trabalhadores com doenças profissionais
seja bem maior. Dia 22 de novembro
foi realizada audiência pública em
Jaraguá do Sul para discutir as doenças do trabalho que, para os médicos que atuam nesta área, transformou-se numa epidemia. Estamos
vendo surgir, em função do ritmo de
trabalho imposto ao trabalhador, um

verdadeiro exército de mutilados ,
enfatizou o médico do trabalho e
deputado estadual, Jailson Lima da
Silva, que promoveu a audiência
pública em nome da Comissão de
Saúde da Assembléia Legislativa.
O presidente do Sindicato Riolando
Petry destacou a necessidade urgente
de se implantar, em Jaraguá do Sul,
um Centro de Referência em Saúde
do Trabalhador, mais fiscalização por
parte do Ministério do Trabalho e um
programa de reabilitação e prevenção às doenças relacionadas ao
trabalho. De acordo com estudos,
cerca de 2 milhões de trabalhadores
morrem por ano, vítimas de doenças
do trabalho, no mundo todo.

A doença do mundo moderno
As doenças profissionais, apesar de
ainda não serem reconhecidas na
maior parte dos casos, foram
descritas há 300 anos pelo médico
Bernardino Ramizini ao relatar os
sintomas das pessoas que escreviam
muito, os chamados notários. Em
época mais recente, as lesões por
esforço repetitivo apareceram entre
os digitadores, por volta da década
de 80. O médico do trabalho Jailson
da Silva compara o corpo humano a
uma engrenagem. Quando alguma
parte da engrenagem é comprometida, o corpo sofre. Fadiga, tensão
cervical, dores difusas. Estes são os
primeiros sinais da doença, que não
é visível aos primeiros exames e que,
caso não tratada, se transforma em
síndrome dolorosa crônica. A dor

precede a lesão e os médicos das
empresas têm medo de reconhecer
a doença e afastar o trabalhador ,
afirma o médico Jailson.
O médico atende os portadores de
doenças do trabalho registrados na
APDP e está acompanhando
547 pacientes, sendo 90 com
problemas de ombro.
A omissão do INSS e o não
reconhecimento da doença por parte
dos médicos peritos tem causado
revolta entre os portadores de
doenças profissionais.
A queixa é a mesma. Além de, regra
geral, serem humilhados e tratados
com rispidez pelos médicos, têm os
laudos desfavoráveis. Sem benefício,
sem condições de trabalhar e
tampouco de se tratar

O Siticom e demais entidades sindicais de trabalhadores da região foram homenageados pela
Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina
durante a Audiência Pública, em reconhecimento
pela atuação da entidade na defesa dos trabalhadores. Na foto, Riolando Petry recebe homenagem
das mãos do procurador do Ministério Público do
Trabalho, Egon Koerner Júnior.

Trabalhador:
Não fique doente.
Exija da sua empresa
alguma alternativa
preventiva às doenças
do trabalho, como
ginástica laboral e
menos intensidade na
produção. Diminua o
ritmo e garanta a sua
saúde, não apenas o
dinheiro do patrão.

Assim como Jesus Cristo
devemos nos dedicar e ter fé
na nossa capacidade de mudar
o mundo e a nós mesmos.

É através de nossa fé que as nossas ações ganham sentido.
É através da nossa perseverança que conquistamos nossos objetivos.
Feliz Natal e um ano novo de realizações. Desejo do

