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Sindicato constata irregularidades na construção
da sede da Câmara de Vereadores de Schroeder

Diretores do Siticom, Helenice e Ricardo visitaram os trabalhadores nas obras
de construção da Câmara de Vereadores de Schroeder e constataram uma
série de irregularidades que serão denunciadas ao Ministério do Trabalho.

EDITORIAL

Tr a b a l h a d o r e s s e m
registro em Carteira, salários atrasados e descump r i m e nto d a s n o r m a s
básicas de segurança. Estas
foram algumas das
irregularidades encontradas
na obra de construção da
nova sede da Câmara de
Vereadores.
A presidente do Siticom,
Helenice Vieira dos Santos e
o vice Ricardo Adriano
Gonçalves estiveram na
obra no dia 20 de novembro
e verificaram a situação dos
trabalhadores.
Aproximadamente 15
operários já haviam sido
dispensados, sendo um

deles menor de idade. O
pedreiro Ramón Gilberto
Leoblein, 40 anos, acusou o
patrão, Nelson Abujamrra
Júnior de reter a Carteira de
Trabalho e de uma dívida de
um dia de serviço, sem
contar os encargos
trabalhistas violados pela
falta de registro em Carteira.
O carpinteiro Adenilson
Delfino Campos, 48 anos,
estava alojado no local, sem
comida e sem salário,
contando apenas com a
ajuda dos colegas.
Segundo ele, lhe são
devidos R$ 1.580,00 em
salários atrasados.
O cronograma da obra

também está comprometido. A nova sede deveria
ser inaugurada em dezembro, mas está atrasada em
dois meses, segundo o
contabilista da Câmara,
Sérgio Rohden.
A presidente do Siticom
vai enviar ofício à Comissão
de Licitação, cobrando
providências.
A obra foi licitada em R$
441.674 mil e foi ganha pela
Angra Engenharia Ltda, de
Blumenau, de Nelson
Abujamrra Júnior.
De acordo com Sérgio
Rohden, já foram pagos
R$ 140 mil à construtora
vencedora da licitação.

Não trabalhe sem registro
É muito preocupante o
elevado número de
trabalhadores que estão na
informalidade, ou seja,
sem carteira assinada e,
consequentemente, sem
os direitos trabalhistas
assegurados aos trabalhadores com registro em
Carteira. Infelizmente, em
nossa região, ainda existe
patrão que, com o argumento de pagar um pouco
ma is , n ã o regist ra o
trabalhador.
Além da ilusão de um
ganho maior, os patrões
ainda argumentam que o
setor é de alta rotatividade
e que nunca se tem certeza
se o próprio trabalhador
vai querer permanecer no
trabalho.
Nós, da diretoria do

Siticom, alertamos os
trabalhadores para a
importância do registro em
Carteira não apenas para o
momento presente, mas
para o futuro. É através da
contratação formal que se
contabiliza o tempo que
falta para a aposentadoria,
entre outros direitos.
Trabalhar sem carteira
assinada é prejudicar a si
mesmo, é ficar de fora dos
benefícios mais importantes garantid o s n a
Legislação.
Com a Carteira de
Trabalho, você mantém
todos os seus direitos
enquanto trabalhador,
como férias, 13º salário,
licença de saúde, aposentadoria, seguro desemprego, FGTS (Fundo de

Garantia por Tempo de
Serviço), entre outros
benefícios garantidos por
Lei. Por isso, sempre que
começar um emprego
novo exija que você tenha
registro em Carteira, pois
só assim você poderá
garantir seus direitos.
É importante manter a
Carteira de Trabalho sempre à mão, tendo o cuidado
para não perdê-la ou
inutilizá-la. A Carteira de
Trabalho e Previdência
Social é um dos documentos necessários a todo
brasileiro, é um direito.
Pode ser feita nas agências
e postos de atendimento
ao trabalhador.
Helenice Vieira dos Santos
Presidente do Siticom

Jesus nasceu em um estábulo, em meio às palhas.
Teve uma vida curta, porém intensa. Nasceu para nos salvar:
salvar da cobiça, da inveja, da maldade e da falta de amor ao
próximo. Neste Natal, lembre que o nascimento de Jesus
merece sim ser comemorado, e o melhor presente é a
solidariedade. Não confundir o espírito de Natal com o espírito
consumista que encobre os verdadeiros valores do ser humano.
Resgate o verdadeiro espírito desta data.
Que o Ano Novo seja repleto de acontecimentos felizes, de
muita luta e trabalho digno.
São os desejos da diretoria e funcionários do
Sindicato dos Trabalhadores da Construção e
Mobiliário de Jaraguá do Sul e Região

Siticom adquire Sede Campestre
PÁGINA 2
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Terreno fica praticamentre às margens da
BR-280, no bairro Tifa Monos

Sindicato adquire área
para lazer da categoria

Trabalhadores e seus familiares
poderão usufruir, em breve, de um
espaço para confraternização e
esporte, em meio à natureza
O Siticom comprou uma
área de 78 mil metros
quadrados, na rua
Germano Stricker, bairro
T i fa d o s M o n o s , e m
Jaraguá do Sul.
O terreno, depois de
analisado por um profissional da Engenharia, será
transformado em área de
lazer para uso exclusivo dos
trabalhadores e trabalhadoras associados.
A intenção, de acordo
com o diretor Biásio

Alcides Miotto, é dotar o
local com toda infraestrutura para alguns esportes. “É uma área com muito
ve rd e , i n c l u s i ve co m
nascentes”, informa.
O investimento foi de R$
250 mil, sendo que R$ 25
mil já foram quitados como
adiantamento. Alcides cita
a construção de campos de
futebol suíço, quadras de
futebol de areia, quiosques, churrasqueiras entre
os projetos para o futuro.

Férias no
Siticom
O atendimento na
sede do Siticom encerrase no dia 20 de dezembro
de 2012 e retorna em 15
de janeiro de 2013.
Boas férias para todos!

Entrega do Material Escolar
Quem é associado ao Siticom
e tem filhos em idade escolar
pode passar na sede do
Sindicato para pegar o kit com
material escolar, que todos os
anos é doado pela entidade. São
entregues cadernos, lápis,
borrachas, réguas, papel sulfite,
lápis de cor e canetas. A entrega
será feita mediante apresentação da Carteira de Associado e
comprovante de residência.

Diretor Alcides, na área adquirida pelo Sindicato: uma série de melhorias previstas para o lazer dos associados

Hora de receber
o 13° salário
Fique atento aos prazos
de pagamento
O 13º salário tem que ser
pago em até duas parcelas:
50% até 30 de novembro e
50% até o dia 20 de
dezembro de cada ano, e
corresponde a 1/12 da
remuneração por mês de
serviço no respectivo ano.
Considera-se mês completo
a fração igual ou superior a
15 dias de trabalho.
E atenção: Não assine
nenhum documento sem
saber exatamente o que
está escrito nele ou que não
corresponda com a realidade. Por exemplo: se você
não recebeu o 13º ou o valor
das férias, não assine
nenhum documento que
diga o contrário.

Piscina à disposição,
lazer neste verão
O Siticom novamente firmou convênio com o Sindicato dos
Trabalhadores do Vestuário que permite às trabalhadoras e
trabalhadores sindicalizados de nossa categoria frequentarem o
Parque Aquático durante o verão. A temporada já começou. O
Parque (foto abaixo) fica no Bairro Ilha da Figueira e possui seis
piscinas e toda a infraestrutura necessária para atendimento.
Aproveite mais esse beneficio exclusivo aos associados e
dependentes.
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1° ENCONTRO DA MULHER TRABALHADORA DO SITICOM

Violência contra a mulher não tem classe social
Esclarecimentos sobre a
Lei Maria da Penha e
funcionamento da Delegacia da Mulher de Jaraguá do
Sul foram os temas
abordados no 1° Encontro
da Mulher Trabalhadora do
Siticom, realizado no dia 24
de novembro, à tarde, no
auditório Clemente
Mannes, na sede do
Sindicato.

Participaram mulheres
de várias categorias de
trabalhadoras, todas
atentas às palestras
proferidas pela delegada
Milena de Fátima Rosa e
pela escrivã Marci Deretti.
A presidente do Siticom,
Helenice Vieira dos Santos
lembrou que, apesar do
Siticom ser uma categoria
predominantemente

masculina, com cerca de mil
mulheres, não significa que
deva ficar à margem dos
problemas de gênero.
“A violência contra a
mulher acontece em todas
as esferas sociais e em todas
as categorias profissionais”,
constata Helenice, que foi a
primeira mulher a fazer
parte da diretoria do
Siticom, em 2009.

A cada três mulheres, uma já
foi vítima de violência doméstica
A escrivã Marci Deretti
compara a violência
doméstica com qualquer
outra doença e, portanto,
precisa ser tratada. Para ela,
o pior de tudo é que essa
doença, na maioria das
vezes, é repetida pelos filhos
e que está acontecendo
cada vez mais cedo, isto é,

até os namorados ou
'ficantes' se agridem. “Estão
apanhando antes mesmo de

casar”, afirma a escrivã. A
faixa etária das agredidas
diminuiu para 25 a 35 anos,
antes era de 35 a 48 anos.
Marci Deretti esclareceu
sobre os tipos de violência
existentes e praticadas e as
consequências para a vida
das mulheres vítimas de
agressão.

Helenice fala durante o Encontro, que teve como palestrantes a escrivã Marci
Deretti e Milena de Fátima Rosa, delegada de Proteção à Mulher,

Dados recentes de violência
contra a mulher em Jaraguá do Sul
Somente em 2012 foram registrados 1.213 boletins de
ocorrência, sendo 731 casos de violência, 402 ameaças,
235 casos de lesão corporal contra as mulheres e três
assassinatos. Ano passado foram 1.136 boletins, sendo
754 violência doméstica, 406 ameaças e 311 casos de
lesão corporal e três assassinatos.

Delegacia da Mulher Falta implementar a Lei Maria da Penha
de Jaraguá do Sul
existe desde 2010
A delegada Milena Rosa,
da Delegacia da Mulher de
Jaraguá do Sul fez um relato
sobre o atendimento
prestado na cidade e sobre o
funcionamento da Lei Maria
da Penha. De acordo com
e l a , a D e l e ga c i a t e m

atualmente 12 funcionários
(começou com oito). O
público alvo são as mulheres
vítimas de violência, mas
também atende casos de
violação dos direitos das
crianças, menores
infratores e idosos.

A Lei Maria da Penha (Lei
11.340/2006), instrumento
legal de defesa dos direitos
da mulher nos casos de
violência, caracteriza-se
como uma das maiores
conquistas da sociedade
brasileira e, em especial, das
mulheres.
A partir da Lei, homens
que batem ou agridem as
mulheres vão para a cadeia,
o que não acontecia antes.
Para que a Lei funcione em
sua plenitude, são necessárias várias medidas, que
vão desde atendimento
psicológico às vítimas até a
instalação de delegacias

ENCAMINHAMENTO

Diretores do Siticom (com as palestrantes) prestigiaram o Encontro
especializadas e casas
abrigo, para onde as vítimas
possam ir quando são

agredidas dentro de casa.
Infelizmente, em Jaraguá do
Sul não existe casa abrigo.

Sindicatos vão apresentar
pedido ao prefeito eleito

Na esperança de sensibilizar o prefeito que toma posse em janeiro de 2013 a
Intersindical de Trabalhadores de Jaraguá do Sul e Região vai encaminhar ofício ao
prefeito eleito Dieter Janssen, solicitando a instalação de casa abrigo em Jaraguá do Sul.
A decisão foi aprovada por todos os presentes, ao final do Encontro.
Orientações da delegada Milena alertam sobre a violência contra a mulher
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Torneios foram um sucesso
Momentos de descontração e alegria
para os trabalhadores e seus familiares
Os trabalhadores e as
trabalhadoras da categoria prestigiaram, dia 18
de novembro, os Torneios
de Futsal Masculino e de
Bocha Feminino promovidos pelo Siticom, na
Recreativa da Menegotti.
"O importante é
competir, foi um torneio
muito bem promovido
p e l o S i n d i cato e a s

mulheres precisam de
mais oportunidade de
participar", comentou
Francieli Santos Hartmann, trabalhadora da
Bellarte e que ganhou
medalha de Participação.
O s t rê s p r i m e i ro s
colocados em cada
modalidade receberam
prêmios em dinheiro. As
demais, no Torneio de

Bocha, receberam medalhas de participação.
A organização dos
Torneios de Futsal e Bocha
ficaram a cargo dos
diretores do Siticom
Marcos Borges, Jair Rosa,
Célio Moreira, Ricardo
Adriano Gonçalves,
Alcides Miotto e Helenice
dos Santos.

Diretor Marcos Borges com a equipe campeã do Futsal, da Elizeu Baltazar

Diretor Célio Moreira e a vice-campeã, Bell Arte

RESULTADOS
FUTSAL MASCULINO
Campeão - Misto (Elizeu
Baltazar Pinturas)
Vice-campeão - Bell Arte
3º lugar - JSP Locadora de mão
de obra

SINDICALIZE-SE
SINDICALIZE-SE

Torneio do Siticom prestigiou as mulheres, que tiveram presença expressiva

Diretor Jair Rosa e a 3ª colocada, JSP Locadora

A diretoria do Siticom parabeniza a todos pela participação
nos Torneios de Futsal e Bocha e agradece em especial ao
companheirismo entre todos e todas.

BOCHA FEMININO
Campeã - Cleusa Heller
Zeferino e Verônica F. R. Silva
(As Jardineiras, da Estofados
Jardim)
Vice-campeã - Valdete de
Souza e Ana Machado (Jardim
quer mais, da Estofados
Jardim)
3º lugar - Eliane Varela e
Wanderleia Zapella (Agora é
que são Elas, Estofados Jardim) Diretora Helenice com as campeãs, As Jardineiras

Diretora Janete, com vice-campeãs, Valdete e Ana

Diretor Alcides, com Eliane e Wanderleia - 3º lugar

