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Ele fica ali em frente, pendurado no andaime precário da obra na fachada do edifício. Trabalha 8 horas por dia, 

Millor Fernandes. Desenhista, humorista, dramaturgo, escritor, tradutor e jornalista brasileiro, nascido em 16 de agosto de 1923 e falecido em 27 de março de 2012.

O trabalho dignifica o homem e 
traz progresso para toda a sociedade. 
Se o trabalho é tão importante assim, 
por que aqueles que produzem essa 
riqueza pouco acesso têm a ela e a 
todos os benefícios gerados pela força 
do trabalho? Por que, em toda a 
história do mundo capitalista, os 
trabalhadores têm ficado de fora, à 
margem, sem poder aquisitivo que lhes 
garanta uma vida digna? Por que, ao 
longo da história, os trabalhadores 
continuam com baixos salários, sem 
reconhecimento e sem valorização 
profissional, comprometendo a saúde, 
arriscando a vida para proporcionar 
conforto e bem estar a uma parcela da 
população que pouco valor dá a quem 
realmente produz?

A todas essas perguntas a 
resposta é uma só: o sistema capitalista 
é cruel para com o trabalhador.

E para mudar essa tr iste 
realidade é necessário conscientização 
política e reconhecimento de nosso 
lugar na história. 

Precisamos nos unir, lutar, 
reivindicar e exigir da classe patronal  a 
nossa merecida valorização. E a hora 
de começar a luta é justamente essa,  a 
hora da campanha salarial. Nossa data-
base é em 1º de agosto. Participe da 
Assembleia Geral no dia 23 de junho, 
opine e dê sua sugestão.

Editorial

Trabalhar para 
viver melhor

HELENICE VIEIRA DOS SANTOS

Presidenta do Siticom

Não perca a chance de decidir

Compareça à Assembleia Geral dia 23 
de junho, na sede do Siticom, às 8h30min. 
Todos os trabalhadores e trabalhadoras da 
Construção e do Mobiliário, filiados ou não 
ao Sindicato, estão convocados a 
participarem da Assembleia, quando serão 
discutidos os temas de interesse da 
categoria e em especial o reajuste de 
salário. É muito importante a participação 
da categoria porque, quanto mais gente 
comparecer, mais chances teremos de 
deflagrar uma campanha salarial de 
sucesso. Além de aprovar a pauta de 
reivindicações a ser negociada com os 
patrões, também vamos aprovar o valor da 
Contribuição Assistencial a ser descontada 
de todos os trabalhadores e trabalhadoras 
da categoria, associados ou não, em favor 
do Sindicato. A Contribuição é revertida aos 
trabalhadores  pelo  S indicato,  na  
manutenção da entidade e implantação de 
projetos que visam melhorar a qualidade 
de vida dos trabalhadores, como saúde, 
educação e lazer. Será garantido ao 
trabalhador não associado o direito de 
oposição ao desconto da Contribuição, 
desde que o interessado se manifeste na 
Assembleia do dia 23 de junho de 2012, por 
escrito, ou no período de 25 a 29 de junho e 
de 2 a 6 de julho, no horário das 8h às 12 
horas e das 13h30 às 17h30min, na sede, 
sendo vedada representação por  
procuração. Depois de encerrada a 
Assembleia haverá confraternização e 
sorteio de brindes.

ASSEMBLEIA GERAL, DIA 23 DE JUNHO,
ÀS 8H30MIN, NO SITICOM

Melhores salários

Melhores condições de trabalho

Ampliação dos direitos

Valorização profissional

Licença maternidade de 180 dias

Salário integral na Folha de 
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Fim do assédio moral

Saúde do trabalhador

Fim de acidentes, mortes 
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Não perca a chance de decidir
Trabalhador, participe da Assembleia Geral!

Dia 23 de junho - 8h30min - na sede
Rua Epitácio Pessoa, 345

Hora de lutar
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O Siticom promove dia 8 de julho, na Recreativa da Menegotti, o Torneio de 
Futebol Suíço. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 3 de julho, na sede 
do Sindicato. Evento faz parte do calendário esportivo do Siticom e reúne trabalhadores 
associados ou não, da Construção e do Mobiliário. Somente serão aceitas inscrições de 
trabalhadores que comprovarem o vínculo com a categoria. O Torneio é limitado a 20 
equipes. O Congresso Técnico acontece no dia 4 de julho, às 19horas, no Siticom. 

Vencedores – campeões, vices e terceiros colocados - receberão troféus e prêmio 
em dinheiro. Serão premiados ainda, com troféu e R$ 150,00, o goleiro menos vazado e 
o artilheiro. Os demais receberão troféus de participação. Preencha a ficha, abaixo, e 
entregue-a na sede do Sindicato. Haverá completo serviço de bar e cozinha. Participe!

Torneio de Futebol Suíço do Siticom é dia 8 de julho

Fone contato
do trabalhador:

Inscrições podem ser feitas 
até dia 3 de julho. Participe!

Campeã

Vice-campeã

3ª colocada

R$ 400,00 + troféu 

R$ 350,00 + troféu

R$ 300,00 + troféu

Campeã

Vice-campeã

3ª colocada

R$ 350,00  

R$ 300,00 + troféu

R$ 250,00 + troféu

 + troféu

Chave A Chave B

No dia 11 de maio, operários 
contratados pela Construcad Cons-
truções, para reforma e ampliação de 
postos de saúde, em Jaraguá do Sul, 
denunciaram ao Siticom a situação de 
desrespeito que estavam vivendo: 
salários atrasados (março e abril), falta de 
registro em Carteira e péssimas condições 
de trabalho. Até os equipamentos básicos 
de segurança, como capacetes, tiveram 
que ser comprados pelos trabalhadores. 

Depois de muita discussão com o 
empreiteiro, a presidente do Siticom, 
Helenice Vieira dos Santos, conseguiu que 
os trabalhadores recebessem os salários 
atrasados – cerca de R$ 7 mil, no total - e 
assinassem o registro na Carteira de 
Trabalho. "Não podemos admitir que os 
trabalhadores fiquem sem receber o 
salário e sem as mínimas condições de 
trabalho, passando necessidades, sem a 
garantia do registro na carteira de 
trabalho, o que acarreta grandes prejuí-
zos na vida profissional, principalmente 
no momento da aposentadoria , critica a 
presidente do Siticom, Helenice Vieira 
dos Santos.

"

Sindicato existe para defender

os direitos dos trabalhadores

SINDICALIZE-SES I - EINDICAL ZE S
Ser sindicalizado significa 
participar, colaborar na ampliação da 
luta e das conquistas que beneficiam 
toda a categoria. Sindicalize-se!
O Siticom prossegue com a campanha de 
sindicalização entre os trabalhadores e trabalhadoras da categoria. 
A Campanha prevê a realização de dois sorteios de prêmios entre os 
sindicalizados e os que vierem a se sindicalizar no decorrer do ano. 
Para concorrer, basta preencher a Ficha de Filiação Sindical que os 
diretores do Siticom estão distribuindo nas fábricas e entregá-la no 
Sindicato ou a um dirigente sindical de base.

Data dos sorteios: 24 de agosto e 7 de dezembro, ambos às 16h.
Prêmios serão sorteados pelo número do cadastro do associado.

Torneio de Futebol costuma reunir grande número de trabalhadores e seus familiares

Quem luta junto se diverte unido
Baile do Trabalhador

O salão do Botafogo 
ficou pequeno para 
os mais de 1.500 
trabalhadores, 
familiares e amigos que 
prestigiaram o Baile do 
Trabalhador, realizado 
dia 26 de maio, numa 
homenagem do Siticom 
ao Dia Internacional do 
Trabalhador, celebrado 
em 1º de maio. 
A animação ficou 
por conta do Grupo 
Momentos. Juventude 
trabalhadora marcou presença no Baile, 
onde também foram sorteadas três 
bicicletas. Ano que vem tem mais!

Diretores do Siticom, Ricardo Adriano Gonçalves, Biasio 
Alcides Miotto, Rosani Petry, Jair Rosa e Helenice Vieira dos 
Santos, com os ganhadores das bicicletas sorteadas: Murilo 
Augusto Machado, Edson Luís Ferraz e Amauri Hartmann.

Baile do Trabalhador teve diversão na medida certa, até 3 horas da madrugada
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