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Loteamento Harmonia sem condições
CPR-MR foi ao local dia 10 de novembro. Siticom denunciou as precárias condições de trabalho
EDITORIAL

Falta Respeito
No dia 10 de novembro o CPR (Comitê
Permanente Microrregional de
Segurança e Meio Ambiente de
Trabalho na Indústria da Construção)
vistoriou obras de construção das 71
casas no Loteamento Harmonia, bairro
Três Rios do Norte, em Jaraguá do Sul.
Logo após, o Siticom tornou públicas as
precárias condições de trabalho no
local, os trabalhadores tratados sem o
mínimo respeito. As denúncias
provocaram novos desdobramentos.
O que era para ser a redenção às
famílias que perderam suas casas ou
tiveram que abandoná-las devido às
enchentes no município, transformouse em mais tormento e insegurança.
A obra está irregular na área
trabalhista, com trabalhadores sem
registro em carteira, sem equipamento
de segurança, sem local adequado para
fazer as refeições e nem mesmo ir ao
banheiro. A Procuradoria do Trabalho,
fiscalizou 18 obras em Joinville e em
Jaraguá do Sul, envolvendo 59
empresas da construção civil: 12 obras
foram embargadas, 17 elevadores
interditados e outros 25 equipamentos
foram considerados em condições de
risco aos operários. Nada menos de 44
autos de Infração foram lavrados pelos
auditores fiscais do Trabalho, do Cerest
(Centro de Referência em Saúde do
Trabalhador) e da Gerência de Saúde
do Trabalhador de Jaraguá do Sul.
As empresas notificadas tiveram que
assinar Termo de Ajuste de Conduta
com o Ministério Público do Trabalho.
Ao que parece, muitos patrões ainda
não se deram conta de que a
escravidão faz parte do passado.
Infelizmente, ainda convivemos com
situações de absoluto desrespeito ao
próximo e descaso para com as normas
trabalhistas e de proteção à saúde e
integridade física dos trabalhadores.
Nosso Sindicato, junto com a CUT, está
determinado a lutar por emprego e
trabalho decente.
Helenice Vieira dos Santos
Presidente do Siticom

Sem banheiro, sem água potável e
sem local adequado para fazer as
refeições e sem uso dos
equipamentos básicos de segurança.
Quando chove, a água inunda o local
que serve de alojamento,
encharcando roupas e colchões.
Esta era a realidade dos cerca de 20
trabalhadores no canteiro de obras
do conjunto habitacional do
Loteamento Harmonia, em
construção no Bairro Três Rios do
Norte e destinado às famílias que
perderam as casas na enchente de
2008. Resultado de convênio com o
governo federal, através do
Ministério de Integração Nacional,
as 71 unidades estão em fase final –
faltando basicamente o acabamento
– e devem ser entregues até o final
deste ano ou início do ano que vem.
Como se não bastasse, nenhum
trabalhador tem registro em carteira
e a empresa explora o trabalho de
menor de 18 anos de idade.
O Siticom responsabiliza a Prefeitura
e a empreiteira Terra
Empreendimentos pela irregularidade da obra, feita em conjunto entre a
Prefeitura e a COHAB. “É uma
vergonha o desrespeito para com as
normas básicas de segurança e para
com a dignidade dos trabalhadores,
que praticamente estão em situação
de trabalho escravo, já que não têm
carteira assinada”, critica Helenice.
“Trabalhamos sem registro porque
não temos opção. Se a gente não
aceita tem outro para ocupar a nossa
vaga”, disse um dos trabalhadores.

71 casas, construídas no bairro Três Rios do Norte, vão abrigar famílias atingidas pelas enchentes

Colchões ficam no
chão do alojamento,
refeitório em local
improvisado e falta
de condições mínimas
de segurança deixam
o cenário desolador

Diretor do Siticom, Ricardo Gonçalves,
mostra as precárias condições do refeitório

Condições do alojamento também deixam a desejar.
Colchões ficam no piso, sem qualquer proteção

Trabalhador caminha, sem a mínima segurança,
sobre telhado de pinus, nas casas do Loteamento

Confira o calendário de férias e
distribuição do material escolar
Férias no Siticom

Material Escolar

O Sindicato encerra as atividades de
2011 dia 21 de dezembro e retorna
no dia 16 de janeiro de 2012. Já a
subsede, em Guaramirim, retoma o
atendimento dia 24 de janeiro; a de
Corupá, no dia 26 de janeiro; e a de
Massaranduba retorna às atividades
no dia 27 de janeiro de 2012.

A entrega de material escolar aos filhos de
associados e dependentes inicia no dia 16 de
janeiro, na sede do Sindicato. Não perca essa
chance de economizar. São kits contendo
cadernos, lápis, borracha, lápis de cor, folhas
em papel sulfite, canetas, etc. A distribuição
é gratuita. Subsedes de Guaramirim e
Corupá também irão distribuir o material
escolar, nos dias de atendimento.

Torneio de Futsal do Siticom teve participação de 11 equipes
Onze equipes participaram do Torneio
de Futsal do Siticom que aconteceu dia
6 de novembro, na Recreativa da
Menegotti. Atletas e familiares
passaram o dia de domingo se
divertindo e acompanhando os jogos.
As inscrições ao Torneio foram gratuitas
e o único critério exigido pelo Sindicato

foi o de que metade da equipe
estivesse formada por associados ao
Siticom. O Torneio premiou, com
troféu e dinheiro, campeões, vices e
terceiros colocados nas chaves “A”
e”B” - demais equipes receberam
Troféu Participação. “O Sindicato
agradece a participação da categoria e

principalmente o espírito esportivo
de todos os atletas, demonstrado
durante os jogos”, disse o vicepresidente Ricardo Adriano
Gonçalves. No local, o Sindicato
providenciou completo serviço de bar
e cozinha.
Confira os resultados do Torneio:

Abre o Olho
Qualquer forma de
agressão é crime
A diretoria do Sindicato está atenta aos
desmandos de certos patrões, chefes e
prepostos que, no auge da falta de
respeito, agridem os trabalhadores.
Trabalhador: não permita abusos de
qualquer espécie. Não permita que
esse tipo de crime aconteça. Se essa
violação acontecer com você, vá à
Delegacia de Polícia, registre Boletim
de Ocorrência e procure o Sindicato.

CHAVE “A”

Não assine listas
Campeã - Projemoveis

Vice-campeã - Marcopolo

O Siticom tem recebido denúncias
contra empresas que obrigam os seus
trabalhadores a assinarem listas para
compensação de horas, o que é ilegal.
Possíveis alterações na jornada de
trabalho ou compensação de horas
necessitam de Assembleia convocada
pelo Sindicato e da aprovação dos
trabalhadores, em votação. Qualquer
atitude contrária será um desrespeito
à Convenção Coletiva de Trabalho.

3º lugar - Estofados Jardim

CHAVE “B”

Pagamento das férias
Campeã - JAE

Vice-campeã - Abreu Pinturas
Goleiro menos vazado

SI
IZE-SE
SI
NDICAL
IZE-SE

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

3º lugar - Roweder
Artilheiro

Pagamento do 13º

Jean Tironi (Equipe Projemoveis)

Verão com piscina

Convidamos você a fazer parte dessa
luta por dignidade de vida e cerrar
fileiras ao lado do Sindicato. Faça a
sua sindicalização, já, e concorra a
prêmios. No dia 9 de dezembro de
2011 acontece o segundo sorteio de
prêmios da Campanha de
Sindicalização/2011 promovida pelo
Siticom. Mais 15 prêmios serão
sorteados. O sorteio será às 16 horas,
no Sindicato (Epitácio Pessoa, 345),
pelo número do cadastro de
associado(a). Fique atento(a).

Júlio Cesar Martins Barbosa (Abreu Pinturas)

A 1ª parcela do 13º salário deveria
ser paga até o dia 30 de novembro, e
a segunda, até 20 de dezembro de
2011. Adicionais (noturno, insalubridade e periculosidade) e horas extras
também incidem no cálculo do 13º.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

Recreativa do STIV fica na Ilha da Figueira
Mais uma vez o Siticom oferece aos
associados a oportunidade de
freqüentar o Parque Aquático do
Sindicato dos Trabalhadores no
Vestuário. O Siticom firmou convênio
que dá acesso gratuito, mediante
apresentação da carteira de associado,
aos trabalhadores e trabalhadoras
associados e seus dependentes às
piscinas do Parque Aquático, localizado
no Bairro Ilha da Figueira.

Passe o verão sem calor.

Vamos nos unir, festejar,
celebrar esta data tão
querida e que muito
representa para nós,
cristãos e trabalhadores.

Vamos lutar por uma vida
melhor para todos e cuidar uns dos outros.
Vamos ser solidários e seguir em frente,
em busca de um mundo melhor.
São os votos da diretoria e funcionários do Siticom

