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A companheira Helenice Vieira 
dos Santos é a nova presidente do 
Siticom em substituição a Riolando 
Petry, que se afastou do cargo. 
Helenice assumiu a presidência do 
Siticom no início deste ano. Com 
vasta experiência em movimentos 
popular e sindical, Helenice atua 
em favor dos trabalhadores da 
Construção e Mobiliário há mais 
de 10 anos e está há quatro 

Com a recomposição da diretoria, 
o companheiro Jair Rosa passa a 
atuar na sede do Sindicato como 
diretor liberado e no cargo de 
Secretário de Organização e
Relações Sindicais. Jair tem 49 
anos de idade e há nove no 
Sindicato. Antes de assumir 
o cargo na sede do Siticom, 
ele trabalhava como operador 
de máquinas na Elite, Indústria de Móveis, empresa de Guaramirim, 
onde atua há 15 anos. Na sua avaliação, o desafio da nova função 
é grande, mas vale à pena. “Estamos aqui para fazer o melhor pela 
categoria”, resume Jair, motivado com sua nova vida profissional.

Sob nova direção
Helenice Vieira dos Santos é a presidente do Siticom

Helenice assumiu Presidência do Siticom no início do ano

Desafios na nova função

Jair Rosa é o novo diretor liberado do Siticom

Sob nova direção

Helenice e Diretoria programam uma série de atividades do Siticom
em 2009. Luta por melhor salário é prioridade, mas a proposta é 
intensificar a formação dos dirigentes sindicais, a defesa da saúde e 
segurança do trabalhador e mais lazer para a classe trabalhadora. 
“Vamos prosseguir com a entrega da Convenção Coletiva atualizada 
aos trabalhadores e trabalhadoras e a Campanha Permanente de 
Sindicalização, com assembléias nas empresas”, adianta Helenice.

mandatos na diretoria executiva 
do Siticom. Hoje, é Tesoureira da 
Federação dos Trabalhadores da 
Construção, Mobiliário, Madeira e 
Afins da CUT de Santa Catarina 
(Fetracom) e Secretária da Mulher 
da Conticom (Confederação do 
ramo). Líder comunitária, Helenice 
foi membro da Associação de Pais 
e Professores (APP) da escola
municipal Jonas Alves de Souza, 

Associação de Moradores do 
Bairro Tifa Martins (Ambatim), 
da Rádio Comunitária “Alternativa” 
e membro da Executiva e Diretório
do Partido dos Trabalhadores, 
em Jaraguá do Sul. É conselheira 
municipal dos Direitos da Mulher, 
integrante da Comissão de Saúde 
do Trabalhador e diretora do 
Centro dos Direitos Humanos,
em Jaraguá do Sul.

Planos e Metas para 2009

CUT entrega ao governo propostas para enfrentar a crise:

Usar o superávit primário para garantir programas sociais  
e investimentos em obras que gerem empregos; redução 
drástica da taxa de juros; queda do spread (que os bancos 
ganham quando pegam o dinheiro dos outros, baratinho,   
e emprestam bem caro); liberação do crédito (bancos estão 
sentados no dinheiro e quem precisa de crédito para 
produzir e consumir fica em apuros); investimentos públicos

(BNDES, CEF, BB, PAC);  contrapartidas sociais às empresas 
pela manutenção do emprego; redução de impostos; 
câmaras setoriais, com representantes do governo, 
trabalhadores e empresários; redução da jornada sem 
redução de salários; combate às terceirizações; fim da 
rotatividade em respeito à Convenção 158 da OIT; apoio à 
agricultura familiar; reforma agrária; políticas públicas.

CUT entrega ao governo propostas para enfrentar a crise:
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Os filhos dos trabalhadores 
associados ao Siticom, com idade 
até 14 anos, receberam um kit 
completo com o material escolar 
para o início deste ano letivo. 
“Esse beneficio garante economia 
considerável no orçamento mensal 
do trabalhador e tem servido de 
estímulo a novas sindicalizações. 
É uma maneira de facilitar um pouco 
a vida dos associados”, argumenta a 
presidente do Siticom, Helenice dos 
Santos. O Sindicato investiu R$ 13 
mil na compra do material escolar. 
A grande procura deveu-se também 
ao aumento de mais de 200% no 
preço de mercado do material 
escolar. O associado Valfredo 
Kreutzfeld não dispensa essa ajuda 
do Sindicato e recebe material para 
os dois filhos: Edenilson, de 14 anos 
e Eliane, de 13. Ele trabalha na

Mudando o rumo da História

O companheiro Riolando Petry se afastou da 
presidência do Siticom para assumir nova 
função na defesa dos interesses comunitários. 
Nós, que ficamos, só temos a agradecer 
publicamente ao companheiro Riolando pelos 
anos de dedicação ao Sindicato e à classe 
trabalhadora como um todo. Muito obrigado 
e conte conosco, parceiro de muitas lutas. Riolando assumiu novo desafio

Como forma de incentivar o trabalhador a sindicalizar, o Sindicato tem 
realizado sorteios de prêmios entre a categoria. Os sorteios aconteceram 

durante todo o ano de 2008 e vários trabalhadores foram premiados. 
A Campanha já assegurou a sindicalização de mais de 200 trabalhadores 
e trabalhadoras, em 12 meses. Veja abaixo a relação dos ganhadores no 

último sorteio, realizado no dia 12 de dezembro de 2008,

Sorteios em homenagem aos 50 anos

E o prêmio foi para:
Alexandre Emanuel Sant'Ana
Sido Gielow
Osni Rengel
Cleomar Urbano Grassi
Acionir da Silva
Ana Alice Ribeiro Farias Marcelino
Ivo Krehnke
João Protásio Maletz
Elaine Boeder
Isercino Teodoro Bonetti

Prêmios
TV 29 polegadas
TV 29 polegadas
TV 29 polegadas
Centrífuga
Centrífuga
Centrífuga
Microondas
Microondas
Microondas
Bicicleta

Local de Trabalho
Marmoraria Muller Ltda
Símbolo Madeiras Ltda
Cerâmica Krutzsch Ltda
Autônomo
Móveis Pradi Ltda
Bell'Arte Indústria de Estofados Ltda
Beluno Indústria de Móveis Ltda
Spézia & Cia Ltda
Feeling Estofados Ltda
Tomaselli S/A

Dia 8 de março, a partir das 13horas 
no Parque Internacional Fronteira 
Brasil/Uruguai, milhares de 
trabalhadores e trabalhadoras dos 
países que formam o Cone Sul 
(Brasil, Argentina, Paraguai e 
Uruguai), estarão na fronteira da 
cidade de Santana do Livramento 
(RS) com a cidade de Rivera 
(Uruguai), em manifestação 
internacional proposta pela 
Comissão de Mulheres da 
Coordenação das Centrais Sindicais 
do Cone Sul. Todas as Centrais 
Sindicais estarão juntas no Ato.
A prioridade deste ano é a defesa da 
igualdade salarial e o combate à 
violência contra a mulher.
Santana do Livramento e Rivera são
separadas apenas por um poste de 

Incentivo à sindicalização

Indústria de Ferramentas Água Verde 
e foi com a esposa, Rosemar, buscar 
o material para os filhos na sede do 
Siticom. Para Rosemar, “é importante 
essa ajuda do Sindicato”. Junto com 
o kit de material escolar os 
trabalhadores receberam o Guia de 
Convênios/2009, contendo a relação
de profissionais conveniados, 
mediante descontos aos associados.

Helenice entrega material escolar ao associado Valfredo

Um outro Mercosul é possível

Movimento em prol das Mulheres

Em homenagem ao 8 de março, os Sindicatos 
filiados à Fetracom distribuíram 9 mil folders sobre 
o Dia Internacional da Mulher, entre as trabalha-

doras e trabalhadores da categoria, no estado.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

8 DE MARÇO DE 2009
luz. Lá, é comum homens matarem, 
espancarem ou estuprarem as 
mulheres e se refugiarem na cidade 
vizinha. Como as leis são diferentes, 
brasileiros e uruguaios usam a 
fronteira para escapar de seus crimes 
contra as mulheres. A luta das 
mulheres é pelo estabelecimento de 
uma lei e de um protocolo de 
extradição comuns. A presidente do 
Siticom, Helenice Vieira dos Santos 
vai até Santana do Livramento 
prestar apoio e solidariedade à luta 
das mulheres do Cone Sul 
representando as trabalhadoras e 
trabalhadores da Construção e 
Mobiliário de Jaraguá do Sul e 
Região. Demais entidades sindicais
da microrregião também  devem 
estar representadas.

A Associação dos Portadores de 
Doenças Profissionais do Vale do 
Itapocu (APDP) promove dia 6 de 
março, às 19 horas, no CPL (Centro 
de Profissionais Liberais) “Seminário 
de Prevenção às Doenças do 
Trabalho”. Os médicos do Trabalho 
Luiz Fernando Hormain e Jailson 
Lima da Silva e a procuradora do 
Ministério Público do Trabalho, 
Cinara Sales Groeff, serão 
palestrantes do seminário que, além 
das LER/Dort deve abordar novas 
doenças como estresse e depressão, 
que afetam os trabalhadores e 
trabalhadoras. Presidida por Angela 
Cervini, a APDP é mantida pelas 
entidades sindicais de trabalhadores 
da microrregião e atende às 
quartas-feiras, na sede do Sindicato 
dos Empregados no Comércio.

Siticom participou do Seminário sobre Conjuntura 
Econômica promovido pelo Dieese/SC, dia 29 de 
janeiro, no Sindicato dos Trabalhadores Mecânicos, 
em Joinville, com presença de mais de 40 dirigen-
tes. Na foto acima, Helenice Vieira dos Santos, 
presidente do Siticom, e os diretores do sindicato 
dos Servidores,  Idinei Petry e Luiz Schorner, que 
representaram Jaraguá do Sul e Região no evento.

A�partir�de�1 �de�fevereiro,�o�Salário�
Mínimo�no�Brasil�passou�a�ser�de�R$�
465,00,�um�reajuste�total�de�12,05%�
sobre�os�R$�415,00�em�vigor�até�
janeiro,�e�um�aumento�real�de�
5,92%.�Deve�beneficiar�cerca�de�
43,4�milh es�de�pessoas�e�permitir�a�
entrada�de�aproximadamente�R$�
27,8�bilh es�na�economia�brasileira,�
ao�longo�do�ano.�Desde�o�início�do�
governo�Lula�(janeiro�de�2003),�até�
agora,�o�Salário�Mínimo�já�obteve�
reajuste�nominal�de�132,50%,�
enquanto�a�infla o�acumulada�
acumula�alta�de�60,40%.�Ou�seja,�
houve�no�período�um�aumento�real�
de�44,95%.�Isso�só�foi�possível�
devido�à�mobiliza o�das�centrais�
sindicais�do�país.�(Nota Técnica Dieese)

Mínimo acumula 

44,9% de aumento 

real no governo Lula

SC exige o Piso Estadual de Salário

A Campanha pela implantação do Piso Estadual de Salário em SC vai aumentar. Deflagrada em 2006, 
reúne 15 Federações de Trabalhadores, centenas de Sindicatos, além das Centrais Sindicais - CTB, CUT, 
Força Sindical, NCST e UGT - no estado. Juntas, estas entidades representam 518 Sindicatos e mais de 
três milhões de trabalhadoras e trabalhadores catarinenses. O Piso proposto varia entre R$ 587,00 e R$ 
679,00. Mais de 400 mil catarinenses seriam beneficiados com o Piso Estadual, segundo dados do Dieese.

Fetracom homenageia mulheres


