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1º Torneio Integração de Futebol Suiço do Siticom  -  11 de novembro de 2007

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome da equipe: ...............................................................................................................................

Nome do atleta:                                         Carteira de Identidade nº:        Empresa onde trabalha:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Nome do responsável pela equipe: ......................................................... Fone: ...................................

                                                          Assinatura do responsável

Inscreva sua equipe e 
participe do 1º Torneio 
Integração de Futebol Suiço 
do Siticom, que acontece 
dia 11 de novembro, das 
8h às 17 horas, na 
Recreativa do Sindicato dos 
Metalúrgicos da CUT 
(rua João Marangoni, 137, 
em frente à Weg II). 
As inscrições são gratuitas, 
limitadas em 20 equipes e 
podem ser feitas até dia 6 
de novembro, no sindicato 
(Rua Epitácio Pessoa, 345). 
Cada equipe pode inscrever 
no máximo 10 atletas, 

somente trabalhadores da 

construção e do mobiliário.

Premiação para as Chaves dos
 Ganhadores e dos Perdedores

Prêmios serão coxa e sobre-coxa de frango. As quatro equipes vencedoras de cada chave, 
além do goleiro menos vazado e do artilheiro do Torneio, serão premiados com troféu.

Chave dos Ganhadores

1º lugar - 25kg
2º lugar - 20kg
3º lugar - 15kg
4º lugar - 10kg

Chave dos Perdedores

1º lugar - 20kg
2º lugar - 15kg
3º lugar - 10kg
4º lugar - 5kg

Participe do Torneio de 
Futebol Suíço do Siticom
Participe do Torneio de 

Futebol Suíço do Siticom
No dia dos jogos será 
necessário apresentar a 
Carteira de Trabalho ou o 
crachá da empresa, acom-
panhado de identidade. 
Em caso de chuva, os jogos 
serão transferidos para o 
Ginásio de Futsal. 
O Congresso Técnico do 
Torneio será às 19 horas do 
dia 8 de novembro, na sede 
do Sindicato. Regulamento 
da competição segue as 
regras oficiais e arbitragem 
ficará por conta da Liga 
Jaraguaense de Futebol.  
A coordenação do Torneio 
será dos diretores do 
Siticom, Odair Deola, Elias

Israel Formonte e Francisco 
Antônio Rosa. Participe. 
Torneio será disputado em 
duas chaves (ganhadores e 
perdedores), com premia-
ções distintas (confira o 
quadro abaixo).

Preencha a Ficha de Inscri-
ção, abaixo, destaque e leve 
ao Sindicato. No dia dos 
jogos haverá serviço de bar 
e cozinha (churrasco a preço 
acessível). Mais informações, 

ligue Siticom 3055-0572.

Inscrições podem ser feitas até 6 de novembro. Jogos serão disputados dia 11 de novembro. Inscreva sua equipe!
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No dia 23 de outubro acontece a 
Caravana dos Trabalhadores da 
Construção Civil e do Mobiliário, 
em Brasília. De Santa Catarina 
deve sair um ônibus e cerca de 
500 pessoas, entre trabalhadores 
E sindicalistas, que participam do 
evento. A Caravana é promovida 
pela Conticom (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores da 
Construção e do Mobiliário da 
CUT) e tem como reivindicações 
principais: alimentação gratuita 
nos canteiros de obras; enquadra-
mento do setor como categoria 
peiculosa; fim das terceirizações 
nos canteiros de obras; aposenta-
doria especial no setor e inclusão 
de mais trabalhadores do ramo 
junto à Previdência Social; além do 
acompanhamento das fiscalizações 
e contrapartidas sociais nas obras 
financiadas com recursos públicos. 
O presidente do Siticom, Riolando 
Petry, participa da Caravana repre-
sentando os trabalhadores do setor 
de Jaraguá do Sul.

Caravana reivindica melhorias para os

Trabalhadores da construção e mobiliário

Siticom integra Delegação de Santa Catarina que participa da manifestação, dia 23 de outubro, em Brasília.

         Alimentação gratuita nos 

         canteiros de obras; 

         Enquadramento do setor 

         como categoria peiculosa; 

         Fim das terceirizações nos 

         canteiros de obras; 

         Aposentadoria especial no 

         setor e inclusão de mais 

         trabalhadores do ramo junto 

         à Previdência Social;

         Acompanhamento das 

         fiscalizações e contrapartidas 

         sociais nas obras financiadas 

         com recursos públicos.

Principais

reivindicações

da Caravana











Principais

reivindicações

da Caravana

Todas as mulheres têm direito ao 
salário-maternidade se o nascimento 
ou adoção do filho ocorrer no 
período de graça. Ou seja, o período 
de graça, no caso do salário-materni-
dade, pode variar de 12 a 36 meses. 
O período de 12 meses vale para 
todas as seguradas, independente-
mente do tempo de contribuição. 
Já o de 24 meses é para as que têm 
mais de 10 anos de contribuição. 
Decreto neste sentido foi assinado 
pelo presidente da República, Luiz 
Inácio Lula da Silva em junho deste 
ano e beneficia as seguradas que 
foram demitidas, a pedido ou por 
justa causa, ou que deixaram de 
contribuir. Até a publicação do 
decreto, as seguradas da Previdência 
Social só tinham direito ao benefício

O Siticom convoca os trabalhadores e trabalhadoras associados a 
participarem das Assembléias Gerais que acontecem na tarde do dia 
26 de outubro, na sede (Epitácio Pessoa, 345). A primeira Assembléia 
inicia às 14h30min e tem como pauta a eleição dos delegados e 
delegadas que participarão do 1º Congresso Estadual dos 
Trabalhadores da Construção, Mobiliário, Madeira e Afins da CUT 
de Santa Catarina, marcado para os dias 9 e 10 de novembro, 
em Caçador. Na Segunda Assembléia, que inicia às 15 horas, 
os trabalhadores e trabalhadoras presentes devem deliberar sobre a 
�Alteração dos Estatutos Sociais do Sindicato. Prestigie!

Desempregada também tem 
direito a salário-maternidade

Participe das Assembléias

dia 26 de outubro, na sede

Caravana reivindica melhorias para os

Trabalhadores da construção e mobiliário

enquanto mantivessem 
a relação de 
emprego ou 
enquanto 
contribuíam. 
O salário-
maternidade 
É o mais 
exclusivo 
direito 
previdenciário da mulher. São 120 
dias de licença assegurados à mãe, 
devidos a partir do oitavo mês de 
gestação (compro-vada por atestado 
médico) ou a partir do nascimento 
(comprovado com a certidão de 
nascimento). Em casos de adoção, as 
licenças variam de 120 dias (bebês 
até um ano), 60 dias (crianças de um 
a quatro anos) e 30 dias (crianças de 
quatro a oito anos).
Para a segurada empregada, 
empregada doméstica e trabalhadora 
avulsa, não é necessário tempo de 
carência. Já as autônomas, donas-
de-casa e seguradas especiais rurais, 
devem ter contribuído, pelo menos, 
10 meses antes de solicitar o benefíci

ASSEMBLÉIAS GERAIS
Dia 23 de outubro, a partir das 14 horas, no Siticom

Esperamos você


