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ASSINADA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

Reajuste superior a 5%
é o maior da região

NEGOCIAÇÃO COLETIVA - pelo lado dos trabalhadores: Adilson Schmidt, Odair Deola, Helenice Vieira dos Santos,
assesor jurídico do Siticom, advogado Paulo Arrabaça, presidente do Sindicato, Riolando Petry, e o diretor Célio de
Souza Moreira. Pelo lado dos patrões: Carmem Tomaselli, presidente do patronal, Blásia Mannes, e o assessor
juríduico do patronal, advogado Ricardo Meyer.

Veja como ficou o seu salário:
Salário

Admissional
Normativo*
Pedreiros e carpinteiros
Demais salários

%
reajuste

Valor
anterior

Valor
atual

Valor/
hora

6,98% R$ 430,00 R$ 460,00 R$ 2,10
6% R$ 460,00 R$ 487,60 R$ 2,22
6% R$ 550,00 R$ 583,00 R$ 2,65
5,18% (Inflação registrada entre 31/julho/2006 e 1º/agosto/2007 foi de 4,19%)

* O salário normativo é pago ao trabalhador que ultrapassa os 90 dias de trabalho na mesma empresa.

A luta de hoje representa a paz de amanhã
Após várias reuniões com o Sindicato
patronal finalmente fechamos a
Convenção Coletiva de Trabalho.
Mesmo tendo conseguido reajuste
salarial acima de 5%, a nossa
categoria continua ganhando mal.
Poucos trabalhadores ganham mais
que R$ 3,00 a hora trabalhada. Isso
dá para sustentar a família e levar
uma vida digna? Os lucros do setor
moveleiro não são repassados ao
trabalhador, mas apenas as lamúrias
do patrão, que se nega a dividir a
riqueza acumulada às custas do suor
do trabalhador. Exemplo de sucesso:
vendas externas de móveis brasileiros
nos primeiros cinco meses deste ano
somaram 390 milhões de dólares.
Estado de SC exportou 148 milhões
de dólares, de janeiro a maio, vendeu
32 milhões de dólares a mais que no
mês anterior. Portanto, a luta dos
trabalhadores por melhores salários e
condições de trabalho não é de hoje

e tão pouco deve terminar amanhã.
Podemos sonhar com futuro melhor?
Não enquanto formos ludibriados
com falsas perspectivas e reajustes
que não representam quase nada
em nosso bolso e em nossas mesas.
Ainda não fomos brindados com
sistema de saúde pública que
corresponda às nossas necessidades.
Continuamos sendo tratados como
excluídos porque o que existe de bom
neste mundo não nos é oferecido a
compartilhar. De todas as benesses
que produzimos, temos acesso a
quase nada. De que maneira vamos
enfrentar as adversidades e lutar pelo
futuro de nossas crianças? Estas sim,
as mais prejudicadas, pois acabam
perdendo chances importantes na
vida por falta de qualificação profissional, de ensino de qualidade. A luta
de hoje representa a paz de amanhã.
A DIRETORIA

Os mais de 3.500 trabalhadores da Construção Civil e do
Mobiliário conquistaram o
maior reajuste de salário da
região, este ano. O índice, de
5,18%, foi considerado positivo
pelo presidente do Siticom,
Riolando Petry, mas longe de
ser ideal . Convenção Coletiva
de Trabalho 2007/2008 foi
assinada no dia 14 de agosto.
Todas as cláusulas sociais foram
renovadas. O reajuste incide
sobre os salários de julho de
2007 e deve ser pago até o
quinto dia útil de setembro.
O reajuste de 5,18%
nesta data-base é pago
aos trabalhadores que
tiverem pelo menos 12
meses de trabalho na
empresa. Para aqueles
que estiverem a menos
de um ano na empresa,
o reajuste deve ser aplicado proporcionalmente
aos meses de contrato
do trabalhador. Confira
ao lado o reajuste:

AUMENTO REAL DE SALÁRIO
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Trabalhadores da Construção e do Mobiliário
JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

Reajuste é proporcional
Mês/ano Reajuste Mês/ano Reajuste

ago06
set06
out06
nov06
dez06
jan07

5,18%
4,74%
4,31%
3,88%
3,45%
3,02%

fev07
mar07
arb07
mai07
jun07
jul07

2,59%
2,16%
1,73%
1,30%
0,87%
0,43%

Trabalhador vota em quem confia
A atual diretoria do Siticom,
encabeçada por Riolando
Petry, e acrescida de 11 novos
diretores, foi reeleita com a
aprovação de 97% dos
trabalhadores votantes.
A eleição, com chapa única
Lutar sempre, desistir jamais ,
aconteceu dia 18 de julho.
A saúde e segurança do
trabalhador, redução da
jornada de trabalho para
40 horas semanais sem
Após a apuração, Riolando Petry agradeceu o apoio das entidades sindicais e,
redução de salário, organiespecialmente, dos trabalhadores da categoria no processo eleitoral do Siticom
zação do local de trabalho,
melhores salários e espaço recreativo para a categoria estão entre as principais
propostas de trabalho da diretoria reeleita. O Siticom tem conseguido resolver
muita coisa, como a luta por melhores condições no ambiente de trabalho,
melhoria de salários e atenção à saúde do trabalhador, com a oferta de
médicos especialistas a preços bem baixos , afirma Riolando.
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Quem é associado
tem mais chance

Foto: Guina

A VALE É NOSSA!

CUT reuniu 20 mil trabalhadores em Brasília

Garantir direitos,
ampliar conquistas
A CUT reuniu mais de 20 mil
trabalhadores e trabalhadoras em
Brasília, dia 15 de agosto, Dia
Nacional de Luta. O Siticom esteve
representado pelos companheiros
Odair Deola e Arnaldo Ramos de
Souza. A palavra de ordem da
manifestação: Garantir direitos,
ampliar conquistas , com melhorias
nas condições de vida e trabalho,
seja pela redução da jornada, pelo
combate à informalidade ou contra
a limitação do direito de greve e a
Emenda 3, que assalta direitos
como o 13º, as férias e a aposentadoria, em repúdio à terceirização.

O Plebiscito Popular pela Anulação do leilão
da Vale do Rio Doce acontece durante a Semana
da Pátria, culminando com o 13º Grito dos
Excluídos, no 7 de Setembro. Maior produtora de
minério de ferro do mundo, a Cia Vale do Rio
Doce foi leiloada durante o governo FHC. Com
patrimônio estimado em R$ 90 bilhões, à época,
a estatal foi vendida a preço de banana, por
R$ 3,1 bilhões. Objetivo é explicar à população
que o leilão foi um roubo, porque nenhum
gestor pode vender um bem que pertence ao
povo brasileiro, sem o consentimento deste povo.
A Vale é nossa, porque se identifica com a
soberania nacional, não se privatiza, não se
vende, não se negocia. Participe do Plebiscito!

24 ANOS

Saúde do Trabalhador

TOME NOTA!
Arnaldo e Deola, do Siticom, no Ato em Brasília

Diretoria do Siticom parabeniza a
Central Única dos Trabalhadores
pela passagem dos 24 anos
de lutas em defesa da
classe trabalhadora brasileira.

A instalação de um Centro de Referência em
Saúde do Trabalhador foi a reivindicação do
companheiro Riolando Petry em pronunciamento no debate sobre “Saúde e Sentido da
Vida”, promovido no dia 17 de agosto, pela
Associação dos Portadores de Doenças
Profissionais (APDP).
Nascidos em

Confira o calendário de pagamento do PIS
Dia 8 de agosto a Caixa Econômica Federal
deu início aos pagamentos de abonos salariais,
no valor de um salário mínimo (R$ 380,00)
e rendimentos do PIS, exercício 2007/2008.
Data final para recebimento é 30 de junho de
2008. Tem direito ao abono quem trabalhou
pelo menos 30 dias em 2006 com carteira de
trabalho assinada, ganhou em média até dois
salários mínimos e foi cadastrado no
PIS/PASEP até 2002.

O Siticom realizou dia 6 de junho o
sorteio de brindes entre os trabalhadores que se sindicalizaram desde
março e até o dia 2 de junho. Foram
sorteados três prêmios: máquina de
lavar roupa (capacidade para 8Kg,
uma bicicleta e um DVD. O primeiro
prêmio foi para Claudemir Ferreira
Lopes (matrícula número 8186), o
segundo prêmio para José Amâncio
da Silva (número 9403) e o terceiro
prêmio ficou com Sérgio Petry (8488).
O sorteio foi feito pelos trabalhadores
Wilson Alegre, Luiz Carlos de Almeida
e João Batista Bueno da Rocha, às 16
horas, na sede do Sindicato. O sorteio
dos prêmios encerrou a Campanha de
Sindicalização deflagrada pelo Sindicato no início deste ano, período em
que quase 200 trabalhadores se
sindicalizaram, superando a meta
inicial que era de, no mínimo, 130
novas sindicalizações.

O trabalhador pode receber seu benefício nos
terminais de auto-atendimento da CAIXA e
casas lotéricas, com o Cartão do Cidadão e
senha cadastrada. Na dúvida ligue DISQUE
CAIXA, gratuitamente: 0800 574 2222.
Cada pessoa deve consultar o Calendário de
Pagamentos do PIS, pois a data de início de
pagamento depende do mês de nascimento
do trabalhador. Confira as datas ao lado:
Fonte: Assessoria de Imprensa da Caixa Econômica Federal.

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho

Recebem a
partir de

Recebem até

08 / 08 / 2007
15 / 08 / 2007
22 / 08 / 2007
12 / 09 / 2007
19 / 09 / 2007
25 / 09 / 2007
09 / 10 / 2007
17 / 10 / 2007
24 / 10 / 2007
09 / 11 / 2007
13 / 11 / 2007
21 / 11 / 2007

30 / 06 / 2008
30 / 06 / 2008
30 / 06 / 2008
30 / 06 / 2008
30 / 06 / 2008
30 / 06 / 2008
30 / 06 / 2008
30 / 06 / 2008
30 / 06 / 2008
30 / 06 / 2008
30 / 06 / 2008
30 / 06 / 2008

O novo telefone
do Sindicato é
3055-0572.
A nova frequência da Rádio
Comunitária Alternativa é
87,9 Mhz.
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RÁDIO ALTERNATIVA

FM

87.9

Rádio Comunitária - Jaraguá do Sul - 3275-2518

A freqüência da Rádio Comunitária Alternativa FM
é 87,9 MHz. A troca (era 104.9) aumenta a qualidade do som e a abrangência da Rádio. Com a
mudança a antena da Rádio passa a ter 30 metros.
Atualmente tem 20m. A Rádio Comunitária é
administrada por um conselho e recebe apoio dos
Sindicatos de Trabalhadores da região, entre eles,
o Siticom. Não deixe de sintonizar e confira as
notícias que interessam ao povo trabalhador.

Siticom fecha
parceria com

6 x de R$ 25,00 (com particip.
do Siticom, 6 x de R$ 10,00

115,00

Um aluno por computador, de cinco meses a um ano de
duração, aulas uma e duas vezes por semana, material
didático e certificado. Horários: Aulas às segundas,
terças, quartas-feiras e aos sábados, das 9h às 12h e das
14h às 17 horas e à noite, das 19h às 22 horas,
dependendo do Curso. Informe-se!

ALERTA

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção e Mobiliário
parabeniza o Centro dos Direitos Humanos de Jaraguá do Sul
pelos seus 10 anos em defesa da vida contra a violência
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