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Filiado à

A Assembleia dos trabalhadores da Construção e do Mobiliário, 

realizada dia 26 de junho, aprovou por unanimidade a pauta de 

reivindicações que vai servir de base à negociação coletiva de 

trabalho deste ano. A presidente do Siticom, Helenice Vieira dos 

Santos coordenou a Assembleia. Ao final, houve sorteio de brindes 

e confraternização no pátio do Siticom.

Nossa prioridade é a luta
por aumento real de salário

Nossa prioridade é a luta
por aumento real de salário

A pauta de reivindicações dos 
trabalhadores prioriza a reposição 
integral da inflação/INPC, além de 
aumento real de salário de 15%. 
Pela proposta entregue aos patrões, o 
Salário Admissional, para o setor do 
Mobiliário, passa para  
e o Normativo (

R$ 1.000,00
após 90 dias),

para R$ 1.500,00. Para o setor da 
Construção, o Salário Admissional 
reivindicado para Serventes será de 
R$ 750,00 e, depois de 90 dias, 
de R$ 900,00. Para Pedreiros e 
Carpinteiros, Admissional proposto 
foi de R$ 1.000,00 e o Normativo, 
de R$ 1.500,00.

Proposta prevê unificação dos 
pisos salariais em R$ 1.000,00

Cláusulas sociais mais importantes
Entre as cláusulas sociais, várias são as prioridades, incluindo licença 
maternidade de 180 dias para as mães trabalhadoras; obrigatoriedade do 
uso de equipamentos de proteção individual e coletiva e que os mesmos 
sejam fornecidos pela empresa; qualidade e proteção no local de trabalho; 
regulamentação da função, o que significa registro em carteira da função 
a ser exercida; aumento do adicional noturno, dos atuais 20% para 30%. 
A pauta inclui ainda treinamento adequado aos trabalhadores e 
trabalhadoras, como forma de evitar acidentes, e avaliação dermatológica 
para os trabalhadores da Construção.

Assembleia aprovou a pauta de reivindicações a ser negociada com os patrões da Construção e do Mobiliário

Siticom sorteou vários brindes e doou camisetas...            ... da Campanha Salarial a quem esteve na Assembleia

Somos muitos e precisamos ser fortes. A economia 

brasileira está em alta por conta da construção civil

Motivos para acreditar 
numa boa negociação

Ao longo de 2009, um conjunto de 
medidas governamentais para 
estimular a economia auxiliou a 
sustentação e até mesmo permitiu 
a ampliação do nível de emprego 
em diversos setores, em especial na 
Construção. O aumento da oferta 
de crédito por intermédio dos 
bancos públicos, as isenções fiscais 
sobre materiais de construção e os 
investimentos públicos em 
infraestrutura e em habitação 
popular são exemplos de medidas 
que beneficiaram o segmento da 
Construção. Entre julho e 
dezembro de 2009,103 mil 
pessoas foram incorporadas ao 
contingente de trabalhadores da 
Construção Civil. 
Estima-se que a Construção Civil 
ocupava, em 2009, 1,11 milhão 
de trabalhadores, entre 
assalariados, autônomos,

empregadores e donos de 
pequenos empreendimentos 
familiares. O Dieese prevê geração 
de 200 mil novos empregos com 
carteira assinada em 2010, citando 
como motivos “medidas adotadas 
pelo governo”, como “redução da 
taxa básica de juros, ampliação de 
linhas de financiamento 
habitacional, programa Minha 
Casa, Minha Vida, manutenção e 
ampliação do PAC (Programa de 
Aceleração do Crescimento)”, e 
“obras necessárias devido a 
eventos internacionais que 
acontecerão no país” (a Copa do 
Mundo de Futebol em 2014 e as 
Olimpíadas de 2016). Estudo 
projeta que “a indústria da 
construção, em função do 
desempenho favorável, promete ser 
o motor de crescimento da 
economia nos próximos anos”.

 (Fonte: Dieese/Conticom/CUT).



Jul/Ago/2010

Siticom reúne portadores 
de doenças profissionais

Portadores de doenças profissionais 
e trabalhadores(as) que estão 
afastados do trabalho por motivo 
de acidentes de trabalho e auxílio 
doença participaram dia 16 de 
Seminário sobre Saúde e Seguran-
ça da Classe Trabalhadora. 
Evento foi promovido pelo Siticom, 
em parceria com a Associação dos 
Portadores de Doenças 
Profissionais. A decisão de fazer um 
Seminário é devido ao elevado 
número de trabalhadores(as) com 
doenças profissionais, afastados ou 
não do trabalho. Somente a APDP 
tem um cadastro com mais de 
1.600 pessoas, vítimas do processo 
desumano da industrialização, que 
não vê o trabalhador como ser 
humano, mas como uma máquina 
que tem que produzir cada vez mais

rapidamente. Durante o Seminário, 
cada participante relatou a situação 
em que se encontra e as dificuldades 
de voltar ao trabalho por falta de 
condições de saúde e ao mesmo 
tempo sem conseguir o auxílio 
doença por parte do INSS. “Vivemos 
uma situação insustentável, onde o 
trabalhador está sendo tratado de 
forma desumana. Quando perde a 
saúde por ter trabalhado além das 
suas condições, perde o emprego. 
Fica marginalizado e, o que é pior, 
não encontra apoio do INSS”, 
denunciou o diretor do Siticom, 
Biasio Alcides Miotto.

O motorista Hary Rutsatz 
(foto) carregou palanques de 
alambrado de 80 quilos 
durante três anos. E não deu 
outra: adquiriu desvio de 
coluna que o impede, hoje, até 
de se abaixar para juntar algo, 
por menor que seja. Trabalhador de empresa de 
artefatos de cimento no Bairro Estrada Nova, em 
Jaraguá do Sul, Hary está “encostado” pelo INSS 
há cinco anos e a única alternativa que tem para 
aliviar a dor e conseguir caminhar é uma cirurgia. 
Hary apenas aguarda o resultados dos exames 
para marcar a data da cirurgia. “Tem noites que 
não durmo, nem um lado dá certo”, desabafa.

Peso além da conta

Seminário no Siticom denuncia que acidentes de trajeto têm 
vitimado grande número de trabalhadores Jaraguá do Sul

Não permita que aconteça com você

Mais de 250 trabalhadores de 
diversas empresas da categoria 
participaram do 4º Torneio de Futsal do 
Siticom, realizado dia 13 de junho, na 
Recreativa da Menegotti. As 18 equipes 
inscritas disputaram os jogos dentro da 
mais absoluta esportividade e respeito, 
em clima de integração. O Siticom 
agradece a participação das seguintes 
equipes: VS Instalações Hidráulicas, 
AFT, Saint Tropez, MFT, Momfort, 
Jardim Europa, WER Serviços, Realsec 
Empreendimentos Imobiliários, Esporte 
Clube Penharol, Marmoraria Muller, 
Andreguetoni Estacamentos, Móveis Jae, 
Emme Pré-fabricados, Estofados Mannes 
e Séculus Empreendimentos Imobiliários. 
Coordenação do Torneio esteve a cargo 
dos diretores Odair Deola, Ricardo 
Adriano Gonçalves, Jair Rosa e Marcos 
Borges. Para o próximo ano, sucesso 
deve se repetir.

Campeã: Equipe Orbes Colchões

Vice-campeã: Equipe Estofados Jardim

3ª colocada: Antares Estruturas Pré-fabricadas

Esporte e integração 
no Torneio de Futsal

Trabalhadores e trabalhadoras do setor moveleiro são os mais sujeitos 
a mutilações decorrentes de acidentes de trabalho, que poderiam ser 
evitados se a classe patronal tivesse mais preocupação com a saúde dos 
trabalhadores e não pensasse apenas nos lucros. São inúmeros os casos 
de homens e mulheres que perderam mãos e dedos no exercício da 
função. Os casos aumentam a cada ano sem que nada seja feito de 
concreto para impedir o crescimento dessa verdadeira barbárie. 
Máquinas defeituosas, em péssimo estado e trabalhadores sem 
treinamento satisfatório são as principais causas.

Siticom promove 
eleições sindicais
dia 12 de agosto

Associado(a) em dia com a mensalidade sindical 

tem direito a voto. Faça valer o seu direito!

Apenas uma chapa foi inscrita a 
participar das eleições sindicais 
do Siticom, que acontecem dia 
12 de agosto, das 8h 
às 18h30min. A atual 
diretoria do Sindicato 
inscreveu a Chapa 
“Resistência e 
Compromisso” para 
participar das eleições. 
Oito urnas itinerantes 
e uma fixa (na sede, 
rua Epitácio Pessoa, 
345) farão a coleta de 
votos dos trabalhadores e  
trabalhadoras associados. 
Trabalhadores(as) afastados(as) 
por doença e acidente de

A Portaria nº 1.510, de 2009, editada pelo Ministério do Trabalho, 
determina que a partir de agosto as empresas deverão dispor do Registro 
Eletrônico de Ponto (REP). A Portaria obriga que sejam disponibilizados aos 
trabalhadores os equipamentos de registro de entrada e saída, que deverão ter 
uma impressora que imprima os horários registrados, um para cada registro 
diário. Os equipamentos devem emitir tickets para cada trabalhador, como 
comprovantes, que serão arquivados por cinco anos. Com a medida, o Governo 
pretende diminuir as adulterações nos cartões ponto bem como ações 
trabalhistas. O controle de ponto ou frequência do empregado é obrigatório 
para as empresas com mais de 10 trabalhadores.

Registro Eletrônico de Ponto entra em vigor

Obrigado, pai, pela vida! 
Pela coberta que me aquece,
pelo teto que me abriga, 
por tua presença amiga.
Obrigado, pai, pelos doces e presentes, 
pelos passeios na praça. 
Obrigado, pai, pelo suor na fronte 
e pelos braços cansados ao final da jornada, 
para que nada me faltasse.
Obrigado, pai, porque tu existes!

Obrigado, Pai

8 de agosto - FELIZ DIA DOS PAIS 
é o desejo do Siticom


