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Trabalhadores 
encerram o 

ano com baile
O salão da Sociedade Botafogo lotou com a presença de centenas de 
trabalhadores e convidados que prestigiaram o 2° Baile do Siticom, dia 
28 de novembro. O Baile marca os 51 anos do Siticom, fundado em 
23 de novembro de 1958. “A luta continua, mas a diversão também faz 
parte das nossas vidas”, ensina a presidente do Siticom, Helenice Vieira 
dos Santos, primeira mulher a fazer parte da diretoria e primeira 
presidente da entidade. Acesse a página do Sindicato na internet 
(siticom.org.br) e confira outras fotos do baile.

Visite a página do Sindicato na internet: www.siticom.org.br

Baile do Siticom foi só diversão e alegria. Sindicato agradece a participação da categoria

Parabéns aos ganhadores
CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO

EM 2010 TEM MAIS!

Assim como Jesus, que construiu sua morada no coração dos 
homens, nós, da diretoria do Siticom, queremos construir junto 

com você uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. 
Irmanados nos ideais cristãos, levaremos nossa luta à realização. 

Vamos percorrer juntos essa caminhada, 
sempre acreditando que um mundo melhor é possível.

Marlene Dias, com a moto Biz e os diretores Jair, Helenice e Alcides; 
acima, Terezinha Hornburg e o filho Maicon, com a TV sorteada
para o associado Ivan Hornburg; ao lado, Nadir Engelmann e Jair

A associada Marlene Maria Dias (Matrícula número 8773), trabalhadora da 
Elite Móveis, foi a feliz ganhadora da moto Biz, o principal prêmio no sorteio 
realizado dia 27 de novembro e que encerra a Campanha de Sindicalização 
promovida pelo Sindicato no decorrer do ano. Os associados Ivan Hornburg 
(Matrícula 2175), trabalhador da Artemóveis Gielow, e Nadir Engelmann 
(Matrícula número 9100), da Indústria de Ferramentas Água Verde, ganharam 
as TVs 21 polegadas. Alceu Pauloski, funcionário da Wood Work (Matrícula 
número 9736) e Luiz Carlos Carvalho Rodrigues (Matrícula número 9930), 
funcionário da Empreiteira AST Empreiteira, foram os ganhadores dos brindes. 
Estiveram presentes ao sorteio os diretores Biásio Alcides Miotto, Célio Moreira, 
Jair Rosa, Antônio Antunes da Silva e Helenice Vieira dos Santos. 
O Siticom agradece a adesão da categoria à Campanha de Sindicalização.

Trabalhadores 
encerram o 

ano com baile

A construção da sociedade depende de nós

Feliz Natal e Próspero Ano Novo



CEBRAC (CENTRO BRASILEIRO DE CURSOS)

Montagem/Manutenção de Computadores - Valor normal: R$ 450,00 + R$ 50,00 
matrícula. Valor p/ associado: R$ 350,00 + R$ 30,00 matrícula. Podem ser 

parcelados em até três vezes. Assistente Administrativo - Valor normal: 14 x R$ 95,00 
+ R$ 50,00 matrícula. Valor p/ associado: 14 x R$ 80,00 + R$ 30,00 matrícula.

Operador de Caixa - Valor normal: R$ 400,00 + R$ 50,00 matrícula. 
Valor para associado: R$ 320,00 + R$ 30,00 matrícula.

Maiores informações pelo fone 3371-8000 ou no endereço, à rua João Picolli, 247

  NOVO CONVÊNIO

O Siticom mantém convênio com 
o Sindicato dos Trabalhadores do 

Vestuário, possibilitando aos 
associados do nosso Sindicato que 
usufruam do espaço da Recreativa 

durante a temporada de verão. 
Para ter acesso às piscinas, é 

necessário apresentar carteira de 
associado e comprovante de que 

trabalha na categoria. A Recreativa do 
STIVestuário fica na Ilha da Figueira.

A grande mídia sequer noticiou, mas 
a realidade é que a 6ª Marcha da 
Classe Trabalhadora reuniu mais de 
50 mil trabalhadores de todo o país. 
E parou Brasília (DF), no dia 11 de 
novembro. Os diretores do Siticom, 
Altair Bueno da Rocha e Antônio 
Antunes da Silva representaram os 
trabalhadores da construção e do 
mobiliário da nossa região, na 
Marcha. A manifestação, chamada 
por todas as centrais sindicais do 
país, teve seis eixos de luta: exigir 
que o Congresso aprove o PL 01/07, 
que efetiva a política de valorização 
do salário mínimo; novo marco 
regulatório para o pré-sal, que 
garanta soberania nacional sobre a 
exploração e o uso dos recursos; 
atualização dos índices de
produtividade da terra e aprovação 

Marcha Nacional da Classe Trabalhadora

da PEC 438/01 contra o trabalho 
escravo; ratificação das Convenções 
151 e 158 da OIT, que tratam da 
negociação coletiva no serviço 
público e do fim da demissão 
arbitrária; combate à precarização 
nas relações de trabalho e redução 
da jornada de trabalho para 40 
horas semanais sem redução salarial. 

Antônio e Altair, diretores do Siticom representaram os
trabalhadores jaraguaenses na 6ª Marcha

Dia 9 de novembro foi criada, no 
Siticom a Associação dos Usuários 
do Transporte Coletivo de Jaraguá 
do Sul e Região (AUTC), formada 
por lideranças da região, estudantes 
e trabalhadores. A AUTC pretende 
lutar pelo fim do monopólio do 
transporte coletivo, pela criação 
do Conselho Municipal do 
Transporte Coletivo e de uma 
política pública para o setor.
A Associação já decidiu entrar 
com ação civil pública contra o 
decreto municipal 6.703/2009, 
por considerar algumas de suas 
cláusulas inconstitucionais (como 
o preço diferenciado das tarifas,

o limite ao direito de ir e vir do 
usuário, em virtude dos horários 
de uso do cartão eletrônico para 
estudantes, pelo não cumprimento 
do ajuste de conduta feito entre a 
Prefeitura e Canarinho.

Associação defende o direito dos usuários

Associação defende usuários do
sistema de transporte coletivo

Out/Nov/Dez/09

Diretoras do Siticom, Rosani Krehnke Petry e Helenice 
Vieira dos Santos foram eleitas, respectivamente, 

delegada titular e suplente como representantes dos 
Trabalhadores da região na Conferência Estadual das 
Cidades, que acontece dias 8 e 9 de abril de 2010, em 

Florianópolis. A escolha aconteceu durante a fase  
regional, realizada dia 27 de novembro, na Unerj, 

em Jaraguá do Sul. A Conferência Nacional 
será de 24 a 28 de maio, em Brasília.

O ano de 2009 foi bom para 
o trabalhador e 2010 deve ser 
melhor ainda. Ano que vem 
tem eleições e esperamos 
eleger mais uma vez um 
verdadeiro representante do 
povo, dos trabalhadores e dos 
menos favorecidos. Ao fazer 
um balanço sobre o ano de 
2009 chegamos à conclusão 
que o Brasil está no caminho 
certo. Nossa economia vai 
bem e promete melhorar com 
o pré-sal, a política social 
adotada pelo governo prioriza 
os menos favorecidos (bolsa 
família) e o recente anúncio de 
redução do IPI para os 
moveleiros trouxe ânimo novo 
paro o setor da nossa região. 
Em âmbito estadual 2009 foi o 
ano em que conquistamos o 
Piso Estadual de Salário, uma 
luta de mais de três anos e que 
envolveu todas as centrais 
sindicais e mais o apoio da 
sociedade. Este também foi o 
ano que o Siticom completou 
51 anos de atividades e de luta 
em prol dos direitos dos 
trabalhadores da construção 
e mobiliário. A data foi 
comemorada com baile, no 
dia 28 de novembro, com a 
participação de centenas de 
trabalhadores, que se 
divertiram em um clima de 
total alegria.  Para 2010 
esperamos mais motivos de 
alegria. Esperamos 
especialmente que seja 
aprovada a redução de 
jornada de trabalho de 
44 para 40 horas semanais 
sem redução de salário. 
Esta, sem dúvida, se constitui 
na mais importante luta do 
movimento sindical para o ano 
que vem. Vamos todos juntos 
lutar por esse direito para fazer 
a nossa vida melhor.

Estamos no 
caminho certo

Helenice Vieira dos Santos
Presidente do Siticom

CONFERÊNCIA REGIONAL DAS CIDADESCONFERÊNCIA REGIONAL DAS CIDADES

Banho refrescante
no calor do verão

Recreativa do STIVestuário fica no bairro Ilha da Figueira.
Associados ao Siticom têm entrada franca às piscinas

Pediatra grátis

aos associados
A pediatra Margareth Helga Parries de 
Moraes está atendendo gratuitamente 
os trabalhadores da categoria 
associados ao Sindicato. Em 
Guaramirim, o consultório fica na 
Rua João Butschardt, 84, sala 7. 
Fone 3373-0616
Em Jaraguá do Sul, Rua Antônio 
Carlos Ferreira, 49. Fone 3275-1139
Para ter direito à consulta basta passar 
no Siticom e pegar a autorização.

O Sindicato estará aberto até 
o dia 22 de dezembro, às 12 horas. 
O retorno ao trabalho 
é dia 14 de janeiro de 2010.

Será entregue a partir do dia 18 de 
janeiro, na sede do Sindicato. 
Basta apresentar a carteira de 
sindicalizado. Tem direito ao material 
escolar os trabalhadores associados 
e seus filhos com idade até 18 anos.

Férias no Sindicato

Material 

escolar

MORADIA DIGNA
UMA PRIORIDADE SOCIAL

O Siticom está coletando 
assinaturas em prol da campanha 
nacional em defesa da Moradia 
Digna. A Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC 285/2008) 
vincula recursos dos orçamentos 
da União (2%), dos Estados (1%) 
e dos Municípios (1%) para garantir 
a construção de casas populares, 
criando um Fundo com o objetivo 
de acabar com o déficit habitacional 
brasileiro que aflige oito milhões de 
famílias. A superação do problema 
passa necessariamente pela 
concessão de subsídios às famílias 
de baixa renda. Hoje, o poder 
público não consegue ofertá-los 
em volume suficiente, porque a 
habitação social ainda não é 
tratada com a importância 
estratégica que ela tem para o país. 
O Sindicato vai passar nos locais 
de trabalho para coletar a sua 
assinatura. A coleta também é 
feita na sede da entidade (Epitácio 
Pessoa, 345). Participe!


