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50 anos construindo cidadania
e defendendo os trabalhadores
No dia 23 de novembro de 2008 o Siticom completou
50 anos de fundação. As comemorações começaram
no início do ano, com uma série de atividades e ações
voltadas exclusivamente para homenagear os
trabalhadores e trabalhadoras do Siticom, que são os
verdadeiros responsáveis pela existência desta entidade.

Há 50 anos, lutamos
as mesmas lutas
A atual diretoria do Siticom tem o
maior orgulho em comemorar os
50 anos de vida do Sindicato.
Durante este meio século de
existência, nossa entidade sindical
sempre priorizou os trabalhadores
e esteve presente em todas as
questões que envolvem a classe
trabalhadora como um todo.
Ao mesmo tempo, não podemos
ignorar o quanto ainda temos de luta
pela frente. Mas os avanços que
tivemos foram suficientes para
tornar mais digna a vida de nosso
trabalhador. Enfrentamos vários
problemas, sofremos muitas injustiças
e, infelizmente, ainda somos a
categoria mais perseguida em termos
de direitos. Servimos para trabalhar,
mas não conseguimos usufruir das
benesses de nosso esforço diário.
Ainda amargamos um dos mais
baixos salários, temos problemas no
que diz respeito à alimentação,
condições e locais de trabalho.
No setor moveleiro são os acidentes
de trabalho que aleijam e mutilam
trabalhadores. Há 50 anos lutamos
as mesmas lutas. Para o ano que
vem esperamos um pouco mais de
sensibilidade da classe política, para
que aprove leis a nosso favor, como
o direito à alimentação no local de
trabalho (a Lei da Marmita) e o
reconhecimento legal da
periculosidade na profissão.
Riolando Petry - Presidente do Siticom

Quem já passou
por aqui
O Siticom já abrigou diversas
entidades sindicais em sua sede,
construída em 1973 com ajuda dos
próprios trabalhadores. Sendo uma
das mais antigas entidades de defesa
dos trabalhadores da região, o
Siticom dividiu espaço com os
Sindicatos do Comércio, Alimentação,
Vestuário, Sinsep, Sinte, Centro de
Direitos Humanos e atualmente o
atendimento médico da APDP
(Associação dos Portadores de
Doenças Profissionais de Jaraguá do
Sul e Região). Também ajudou na
construção do Sindicato dos
Metalúrgicos de Jaraguá do Sul.

Almoço de confraternização - aconteceu dia 23 de novembro, na Recreativa da Marisol

Siticom recebe homenagem
da Câmara de Vereadores
No dia 1° de dezembro, às 15horas,
a Câmara de Vereradores de Jaraguá
do Sul realizou Sessão Solene em
homenagem aos 50 anos do Siticom.
O requerimento foi feito pelo vereador
Terrys da Silva. Inicialmente marcada
para o dia 24 de novembro, a sessão
foi transferida em função das chuvas.
Na foto ao lado, diretores Riolando,
Helenice e Alcides com os vereadores.

História de lutas é contada em DVD
Baile - aconteceu dia 29 de novembro

Baile do Cinquentenário
na Sociedade Botafogo
No dia 29 de novembro aconteceu
o Baile dos 50 anos do Siticom na
Sociedade Botafogo, com animação
da Banda Samuray. Cerca de mil
trabalhadores e trabalhadoras da
categoria prestigiaram o evento.

Pela passagem do Dia do Trabalhador, em 1° de maio,
foi feito um DVD sobre a história do Sindicato, desde a
fundação aos dias atuais. O material está à disposição
dos trabalhadores e trabalhadoras da categoria, na sede.
Foram feitas centenas de cópias para serem entregues
gratuitamente para a categoria. O DVD foi produzido
pelos jornalistas Antônio Hélio Pereira e Sílvia Agostini
Pereira. Relatos e entrevistas com ex-presidentes e
trabalhadores são os pontos altos do filme, que se
caracteriza como um documento histórico do Siticom.
Decidimos fazer o DVD porque entendemos que é importante para o
Sindicato e para os trabalhadores esse registro da nossa história. Afinal,
são 50 anos de lutas , destaca o presidente do Siticom, Riolando Petry.
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Seminário debate a
Saúde do Trabalhador

Na foto, uma das muitas Assembléias de Sindicalização
promovidas pelo Siticom nas empresas da categoria.
No caso, com trabalhadores da Indústria de Ferramentas
Água Verde, dia 3 de dezembro. Trabalhadores têm
compreendido a importância do Sindicato em suas vidas.

Na foto acima, diretores do Siticom,
Antônio Antunes, Odair Deola, Helenice
Vieira dos Santos e Célio Moreira
SAUDADES DE CLEMENTE MANNES
participam do Seminário Estadual de
Saúde do Trabalhador da CUT/SC, em
Joinville, realizado no dia 16 de ouubro
de 2008. Com o tema Trabalhar Sim,
Adoecer Não , o Seminário reforçou a
necessidade de lutarmos por um local de
trabalho sadio e por redução de jornada. A dor de perder um companheiro

Campanha de
sindicalização
é permanente

“Tudo vale a pena quando
a alma não é pequena”

Desenvolvimento com
Valorização do Trabalho
O Siticom participou da 5ª Marcha
da Classe Trabalhadora, dia 3 de
dezembro, em Brasília. Foi uma
manifestação conjunta das Centrais
Sindicais, com objetivo de pressionar
e abrir negociações no Congresso
Nacional, Judiciário e Executivo para
garantir a ampliação dos recursos
para as políticas públicas e os
investimentos sociais.
Bandeiras de Luta da Marcha
Enfrentamento da crise com medidas de geração
de emprego e renda;
Ampliação dos direitos;
Valorização do salário mínimo;
Corrigir tabela do imposto de renda;
Fim do imposto sindical;
Instituição da contribuição negocial;
Ratificação da convenção 158 (que proíbe as
demissões imotivadas);
Reduzir jornada de trabalho sem reduzir salário;
Fim do fator previdenciário;
Combate a toda discriminação;
Igualdade de remuneração entre homens e
mulheres em trabalhos de igual valor;
Reforma Agrária.

Sem prazo para terminar, a campanha
de sindicalização do Siticom tem
alcançado os objetivos propostos,
com aumento significativo no número
de sindicalizados. Mais de 200
trabalhadores assinaram ficha de
não tem consolo, mas a gente vai
sindicalização desde o início do ano.
levando a vida conforme acha que
Para estimular a categoria o Siticom
é certo. No dia 5 de outubro nosso
tem promovido sorteios de brindes.
querido amigo e companheiro de
O último sorteio deste ano acontece
todas as lutas advogado Clemente
Diretor Alcides Miotto entrega TV ao associado José
dia
12 de dezembro. E tem mais:
Mannes, ex-presidente do Siticom, nos
Grabowski, da Ind. de Móveis e Esquadrias Udmar Ltda
quem se sindicalizar até o dia 11 de
deixou, vítima de derrame cerebral.
A ausência e saudades serão eternas, dezembro pode participar do sorteio. Com o Sindicato, o trabalhador tem os
assim como serão eternos tudo o que direitos trabalhistas assegurados, assistência à saúde, convênios com médicos,
dentistas, desconto na Farmácia dos Sindicatos, piscina, kit escolar para filhos
ele nos deixou: dignidade e honra,
até
18 anos e, o que é muito importante: voz e voto nas decisões.
amizade, senso de justiça e uma série
de outras qualidades. Sem dúvida,
um legado a ser passado adiante,
em nome dele e por todos nós.
Onde quer você esteja, fique certo
que, assim como dizia o português
Fernando Pessoa, tudo vale a pena
quando a alma não é pequena .

Férias e 13º salário
são direitos adquiridos

Clemente Mannes (de azul) acompanha, na porta da
Delegacia de Polícia, pagamento de trabalhadores
vítimas de patrão caloteiro, em 8 de fevereiro de 2008

Expediente no Sindicato
O Siticom entra em férias a partir do dia 23 de
dezembro de 2008 e retorna o atendimento aos
associados dia 14 de janeiro de 2009.
Entrega gratuita do material escolar aos
associados e dependentes que estejam matriculados
na rede pública inicia dia 19 de janeiro de 2009

Diretores e funcionários do
Siticom desejam a todos os
trabalhadores e trabalhadoras
um FeLIZ NaTAL
e um PrÓSPERO 2009

A Federação dos Trabalhadores da Construção, Madeira
e Afins da CUT/SC (Fetracom) entregou 8 mil panfletos
aos trabalhadores de sua base sindical, no dia 25 de
novembro - Dia Internacional de Luta pelo Fim da
Violência contra a Mulher. Siticom integra a Fetracom.

Férias é um direito de todo o
trabalhador, sem prejuízo da
remuneração mensal.
O trabalhador deve negociar com
o patrão o melhor período para
gozar as suas férias. Caso o
período não for decidido de comum
acordo, o patrão deve comunicar
ao empregado por escrito 30 dias
antes do início das férias.
Os membros de uma mesma
família, que trabalharem na mesma
empresa, terão direito a gozar
férias no mesmo período, se assim
o desejarem e se isso não resultar
em prejuízo para o serviço.
O empregado estudante, menor
de 18 anos, terá direito a fazer
coincidir suas férias com as férias
escolares. O início das férias não
pode coincidir com sábado,
domingo ou feriado. A partir de
1999, quando o Brasil adotou a
Convenção número 132 da OIT
(Organização Internacional do
Trabalho), o trabalhador passou a
ter direito a férias proporcionais
independentemente do motivo do
término do contrato.

13º salário
É uma espécie de gratificação
paga pelas empresas na época
do Natal, razão pela qual é
também conhecida por
gratificação natalina. Somente a
partir de 1962, após uma greve
geral de trabalhadores, o 13º
salário passou a ser obrigatório
por lei. Tem que ser pago 50%
até 30 de novembro e 50% até
o dia 20 de dezembro de cada
ano, e corresponde a 1/12 da
remuneração (salário fixo e
médias das horas extras, etc)
por mês de serviço prestado no
respectivo ano. Considera-se
mês completo a fração igual
ou superior a 15 dias.

Proporção - A cada período de 12 meses (um ano) de trabalho, o empregado terá direito a
férias na seguinte proporção: 30 dias corridos quando não houver faltado ao serviço mais de cinco
vezes; 24 dias corridos quando não houver tido de seis a 14 faltas injustificadas; 18 dias corridos
quando houver tido de 15 a 23 faltas injustificadas; 12 dias corridos quando houver tido de 24 a 32
faltas injustificadas. Trata-se de dias corridos (contando-se domingos e feriados) e não dias úteis.
O período de férias é contado como tempo de serviço. Não terá direito a férias o empregado que ficar
mais de seis meses afastado da empresa no período aquisitivo, recebendo auxílio-doença ou acidente
do trabalho pela Previdência Social.
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