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Veja como ficou o seu salário:

R$ 460,00

R$ 487,60

R$ 583,00

R$ 506,00

R$ 536,36

R$ 641,30

10%
10%
10%
8%

Valor anterior Valor atualReajuste Valor/hora

R$ 2,30

R$ 2,44

R$ 2,92

Salário

Admissional*

Normativo

Pedreiros/carpinteiros

Demais salários
* O salário admissional é pago ao trabalhador com até 90 dias de trabalho na mesma empresa.

(Inflação registrada entre 31/julho/2007 e 1º/agosto/2008 foi de 7,56%)
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Veja como ficou o seu salário:

Os salários dos trabalhadores da 
Construção e Mobiliário de 
Jaraguá do Sul e Região devem  
vir reajustados em 8%, retroativos 
a 1º de agosto de 2008, propor-
cional ao tempo de trabalho
na empresa. O reajuste inclui a 
reposição integral do INPC (Índice 
de Preços ao Consumidor) dos 
últimos 12 meses e 0,44% de aumento real. Os pisos salariais foram 
reajustados em 10%. Acordo entre os Sindicatos dos trabalhadores e 
patronal foi definido na 4ª rodada de negociação realizada dia 25, 
na Associação Comercial e Industrial. �Desde a primeira rodada de 
negociação buscamos aumento real melhor para os trabalhadores, 
mas os patrões foram intransigentes e não abriram mão dos enormes 
lucros�, analisa o presidente do Siticom, Riolando Petry.

Reajuste salarial na 

data-base é de 8%

CAMPANHA SALARIAL 2008

Pela nova Convenção Coletiva de 
Trabalho, que deve vigorar até dia 
31 de julho/2009, os pisos salariais 
tiveram reajuste de 10%. Sendo 
assim, o Salário Admissional (pago 
àqueles(as) com até 90 dias de 
trabalho na empresa) passou de 
R$ 460,00 para R$ 506,00. Já o 
Salário Normativo do setor Moveleiro 
e também do servente da Construção 
Civil, passou de R$ 487,60 para 
R$ 536,36, enquanto o Salário 
Normativo dos profissionais Pedreiro 
e Carpinteiro subiu de R$ 583,00 
para R$ 641,30. Veja abaixo:

Pisos recebem 10%

Pra melhor 
ou pra pior

A DIRETORIA

A CUT (Central Única dos Trabalhadores), 
a maior central sindical da América Latina, 

completou 25 anos de existência no dia 
28 de agosto. A fundação foi na cidade 

paulista de São Bernardo do Campo, 
no 1° Congresso Nacional da Classe 

Trabalhadora. A CUT é a quinta maior 
central sindical do mundo, presente 

em todos os ramos de atividade 
econômica. Tem mais de 3 mil 

entidades filiadas e aproximadamente 
25 millhões de trabalhadores na base. 

Você é um desses trabalhadores. Parabéns.

25 anos de CUT no Brasil

3ª rodada de negociação ocorreu dia 18 de agosto, no Siticom

Dia 12 de setembro acontece o sorteio de 
prêmios da Campanha de Sindicalização 
promovida pelo Siticom. A Campanha iniciou 
em maio deste ano. Serão sorteados um TV 
colorido 29 polegadas tela plana, seis 
aparelhos MP3 e três DVDs. O sorteio será 
feito pelo número de cadastro do associado, 
às 16 horas do dia 12 de setembro, na sede.
Se você ainda não se sindicalizou, aproveite a 
oportunidade. Venha até o Sindicato ou fale 
com um dirigente sindical na sua empresa.

ELEIÇÕES/2008

Companheiros/companheiras:

No dia 5 de outubro temos 
um compromisso importante, 
que vai definir a nossa vida 
e da nossa cidade por, 
no mínimo, quatro anos. 
Os motivos que cada um 
encontra para sair de casa 
e votar simbolizam a 
importância da vontade 
popular ou a mera obediência 
à lei, um ato sem muito valor, 
apenas para cumprir com a 
obrigação. Afinal, para muitos, 
votar nunca passou de uma 
obrigação. Mas, sabemos que 
temos o direito de escolher 
quem melhor nos representa e 
não podemos deixar passar 
essa oportunidade. Vivemos 
bons momentos nesta fase 
atual da história brasileira e, 
enquanto trabalhadores, temos 
que continuar apostando nos 
candidatos que defendem os 
interesses dos trabalhadores. 
Votar é preciso. Votar com 
consciência de classe é um 
direito, uma chance de 
mudar o que precisa ser 
mudado para a construção 
de um mundo novo, justo 
e digno para todos.
Votar é acreditar que um 
mundo novo é possível. 
É acreditar em si mesmo(a). 
Na construção coletiva de 
algo maior do que 
simplesmente viver em 
sociedade de forma pacata 
e ordeira. Votar, até pouco 
tempo, era a forma de nos 
fazer aceitar o que não nos 
serve. Agora, temos 
oportunidade de escolher 
pessoas que conhecemos, 
que são como nós, com as 
mesmas necessidades e 
objetivos. O voto é a principal 
forma de expressão política 
de um povo.

Siticom promove sorteio

CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO25 anos de CUT no Brasil



Setembro/2008Setembro/2008
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Campanha pelo piso estadual 

tem o apoio dos catarinenses
A luta pela implantação do piso 
estadual envolve as centrais sindicais, 
Federações e Sindicatos de 
Trabalhadores do Estado. O objetivo 
é pressionar o governador Luiz 
Henrique da Silveira para que envie 
projeto de lei de implantação do piso 
estadual de salário à Assembléia 
Legislativa o mais breve possível, já 
que a reivindicação dos 
trabalhadores catarinenses é antiga. 
Lideranças políticas estão engajadas 
na campanha pelo piso. Dia 13 de 
agosto, a senadora Ideli Salvatti, 
junto com o diretor da Fecesc e 
coordenador do Dieese/SC, Ivo 
Castanheira, e o presidente da CUT-
SC, Neudi Giachini, entregaram o 
projeto do Piso Salarial Estadual ao 
governador Luiz Henrique (foto). 
Senadora também entregou o projeto 
ao presidente da Fiesc (Federação 
das Indústrias de Santa Catarina) 
Alcântara Correa, dia 15 de agosto. 
Apenas o Governador pode ser o 
autor do projeto de criação de um 
salário mínimo estadual, por isso a 
mobilização das centrais sindicais 
para Luiz Henrique recebesse a 
proposta. O Governador se 
comprometeu em analisar o projeto.
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A economia de Santa Catarina só tem a 
ganhar com o piso estadual. O 
trabalhador terá mais dinheiro no bolso
e vai consumir mais. Com o comércio 
aquecido, a indústria tende a crescer e 
com o crescimento da indústria, há 
aumento na oferta de postos de trabalho. 
Além disso, o PIB (Produto Interno Bruto) 
catarinense cresceu 8,2% ano passado, 
bem acima da média nacional, que ficou 
em 5,4%. Os estados do Paraná, Rio 
Grande do Sul, Bahia, Ceará, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e 
Tocantins já têm piso estadual. Por que não em Santa Catarina? Dia 7 de agosto, as 
entidades sindicais promoveram manifestações em frente a nove Secretarias de 
Desenvolvimento Regional (SDR) em defesa do piso estadual de salário.

Piso estadual melhora economia catarinense

No dia 13 de agosto de 2008 a 
Câmara dos Deputados, em 
Brasília, aprovou o projeto de lei 
que amplia a licença maternidade 
dos atuais quatro para seis meses. 
Agora, o presidente Lula deve 
sancionar a Lei. Cabe à empresa 
decidir se concede ou não os 180 
dias de benefício e somente a partir 
de 2010 as empresas passarão a 
contar com incentivos fiscais para 
conceder a extensão da licença 
maternidade. As mães adotivas 
também são beneficiadas com a 
nova lei. O projeto aprovado na 
Câmara prevê que os quatro 
primeiros meses de licença 
maternidade continuarão sendo 
pagos pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS). Os salários 
dos dois meses a mais serão pagos 
pelo empregador, que receberá 
incentivos fiscais: sobre o valor  
bruto do salário não vão incidir o 
imposto patronal de 20% nem os 
11% do INSS. A diretora do Siticom, 
Helenice Vieira dos Santos, diz que 
empresas da categoria em Jaraguá 
do Sul e Região ainda não 
demonstraram nenhum interesse   
em conceder o benefício.

Deputados aprovam

ampliação para 180 dias

LICENÇA MATERNIDADE 
Campanha pelo piso estadual 

tem o apoio dos catarinenses

Governador recebeu o projeto das mãos da senadora Ideli

A Farmácia dos Sindicatos (ao lado) 
está com novo visual nas fachadas 
externa e interna para melhor atender 
os trabalhadores. A Farmácia fica na 
Cabo Harry Hadlich, 160, quase esquina com Reinoldo Rau. Fone 3275-0874.

Espírito de equipe e solidariedade CONFIRA OS VENCEDORES DOS TORNEIOS

FUTEBOL SUÍÇO 
Chave dos Ganhadores

BOCHA

1º lugar e artilheiro - Projemóveis

1º lugar - Seculus

Da esquerda para a direita: Riolando Petry,
presidente do Siticom; Selvino da Silva, com
o troféu de Campeão, da Estofados Krause;
Márcio Hobbel, 2º lugar; e Hilário Rabuske,
3º lugar, ambos trabalhadores da Concretos 
Santo Antônio, em Schroeder.

Diretores Riolando Petry, Helenice dos 
Santos e Rosane Petry participaram de 
2 a 4 de julho, em Belo Horizonte(MG) 
do 5º Congresso da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores da 
Construção e Mobiliário da CUT. 
Em debate a necessidade de conquistas 
de direitos, sob o tema �avançando, 
construindo e conquistando�. Durante
o Congresso foi eleita a diretoria da
Confederação, mandato 2008/2011,
que tomou posse dia 31 de julho, em
São Bernardo do Campo (SP).

A vice-presidente do Siticom, Helenice 
Vieira dos Santos tomou posse como 
Secretária Nacional da Mulher da 
Conticom (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores da Construção e 
Mobiliário da CUT). Além de Helenice, 
o presidente da Fetracom/CUT/SC, 
Vilmar Kanzler assumiu o cargo de vice-
presidente e ambos representam Santa 
Catarina na Conticom.

Helenice na Confederação

Congresso da Conticom

elegeu a nova diretoria
Um dia de lazer aos trabalhadores que participaram do 
2° Torneio Integração de Futebol Suíço  e Bocha, que 

aconteceu no dia 13  de julho, na Recreativa da 
Menegotti, em mais uma promoção do Siticom. Até os 
não associados tiveram chance de organizar equipes e 

participar do Torneio, coordenado pelos diretores 
Odair Deola e Ricardo Gonçalves. Chave dos 

perdedores tmbém foi premiada. �Estimulamos a união 
dos trabalhadores e o espírito de equipe�, explica 

Odair Deola. A equipe vencedora do Torneio de Suíço 
ganhou R$200,00, mais troféu; a segunda colocada,

R$150,00; e a terceira, R$ 100,00. Na chave dos 
Perdedores, a vencedora recebeu R$150,00 e troféu; 

a segunda, R$100,00; e a terceira, R$50,00. 
Ainda receberam troféus o artilheiro e o goleiro menos 
vazado. Na Bocha foram premiados o vencedor, com 

R$150,00 e troféu, além do 2º colocado, com 
R$100,00, e o 3º, com R$50,00. O Torneio faz parte 
das atividades comemorativas aos 50 anos do Siticom.

FUTEBOL SUÍÇO 
Chave dos Perdedores

Na Chave dos Ganhadores do Suíço, equipes 
da MFT e do Flamengo ficaram em segundo e 
terceiro lugares, respectivamente. Na dos 
Perdedores, a equipe Mannes “B” ficou em 
segundo, e a Amizade, em terceiro. Robson, 
da Projemóveis foi o artilheiro, e Avelino, da 
Artefatos de cimento Irmãos Vicenzi, o goleito 
menos vazado.  A direção do Siticom parabe-
niza e agradece os participantes dos Torneios.

Conheça a história do Siticom

Os associados ao Sindicato que tiverem interesse em conhecer a história da 
entidade têm direito a um DVD sobre o assunto. Basta passar na sede do 

Sindicato, na Rua Epitácio Pessoa, 345, e pegar uma cópia, gratuitamente. 
A produção deste vídeo faz parte das atividades 

comemorativas aos 50 anos do Siticom, fundado em novembro/1958.
O video também está disponível no site do Siticom, na internet.


