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A subsede do Siticom em Corupá 
foi inaugurada no dia 18 de 
setembro. Dois ex-presidentes 
receberam homenagens durante a 
cerimônia: os companheiros Ingo 
Kaiser e Carlos Kampke, este 
último representado pela sobrinha, 
Sieglene Hauck, em virtude do 
estado de saúde do ex-sindicalista. 
Os dois homenageados são 
moradores antigos de Corupá. 
O atendimento na subsede é às 
quintas-feiras e é feito pelo 
tesoureiro Biásio Alcides Miotto, 
que também reside em Corupá. 
Prédio é próprio e a inauguração 
da subsede representa a realização 
de projeto de aproximadamente 
20 anos e que agora se torna 
realidade. O atendimento aos 
trabalhadores e trabalhadoras da 
Construção e do Mobiliário de

Siticom inaugura subsede em Corupá

Corupá funcionava em prédio 
alugado. Desde dia 18 a subsede 
está à disposição da categoria. 
É prestado o mesmo atendimento 
oferecido na sede em Jaraguá do 
Sul. De acordo com a presidente 
do Siticom, Helenice Vieira dos 
Santos, a subsede é conquista dos 
trabalhadores da categoria e 
poderá ser usada para outros fins 
em virtude do tamanho e da 
ampla estrutura do espaço do 
prédio, que tem dois pavimentos. 
Estiveram presentes, além de 
integrantes da diretoria, trabalha-
dores, sindicalistas da região e 
políticos. Os vereadores João 
Gotardi (PT) de Corupá, e Justino 
da Luz (PT) de Jaraguá do Sul, 
prestigiaram a inauguração da 
subsede, que fica na Rua 25 de 
Julho, 344, Centro da cidade.

Ampliação do atendimentoAmpliação do atendimento

O Siticom de Jaraguá do Sul e 
Região parabeniza companheiros 
da diretoria do Siticom de São 
Bento e Campo Alegre pela 
vitória da Chapa única nas 
eleições sindicais realizadas dias
15 e 16 de setembro. Dos 815 
votos coletados, 745 votaram 
”Sim”, contra 59 assinalados na 
opção “Não”. Brancos e nulos 
somaram 11 votos. Airton Edson 
Martins de Anhaia foi reeleito 
presidente da entidade para o 
período 2010/2014. Nosso 
Sindicato contribuiu com a coleta 
dos votos dos trabalhadores e 
trabalhadoras, naquela eleição.

Siticom de 
São Bento do Sul 
reelege diretoria

Diretoria reeleita do Siticom São Bento do Sul

Ex-presidente Ingo Kaiser abre a fita inaugural da subsede do Siticom, em Corupá

Helenice entrega as placas a Sieglene Hauck, sobrinha de Carlos Kampke, e Ingo Kaiser, que foram homenageados

Os Equipamentos de Proteção são 
fundamentais na prevenção a 
doenças e acidentes de trabalho. 
Não deixe de usar e de cobrar do 
patrão o fornecimento gratuito dos 
EPIs (Equipamentos de Proteção 
Individual), segundo a 

. As luvas são 
um EPI. Para ajudantes de pedreiro, 
as mais indicadas são as de cano 
curto. As luvas de PVC protegem as 
mãos contra os agentes químicos e 
são de uso exclusivo para quem 
trabalha com massa (argamassa, 
rejunte ou concreto). Calce sempre 
sapatão, nunca chinelos, tênis ou 
outros calçados. Botas de borracha 
são indicadas para trabalhos em 
áreas molhadas, pois evitam o 
contato dos pés com a água. 
Contra os efeitos do sol, o ideal é 
usar capacetes e roupas de manga 
comprida, além de filtros solares 
nas áreas expostas, como o rosto e 
braços. Fonte: Revista Equipe de Obra.

cláusula 14 
da Convenção Coletiva de 
Trabalho do Siticom

Abre o 
Olho

Todo(a) trabalhador(a) que se 
sindicalizar até o dia 20 de 

dezembro estará concorrendo 
a 15 prêmios surpresas, que 

serão sorteados naquela data. 
O Siticom está entregando a 

Ficha de Sindicalização (cópia 
ao lado) nas empresas da 

categoria, na expectativa de 
que a categoria atenda ao 

chamado e fortaleça a 
entidade sindical, que é dos 
trabalhadores da Construção 

e do Mobiliário de toda a 
microrregião. O Sindicato é o 

instrumento de luta e 
resistência da classe 

trabalhadora, contra a 
exploração patronal.

Seja sócio(a) 
do Sindicato
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História de superação e resistência
Siticom se solidariza com a paraatleta que aguarda apoio para seguir competindo

“A água dá vida e a natação 
liberta”. A frase é da nadadora 
Maria Helena Riegel Eggert, 
portadora de necessidade 
especial. Ela teve poliomielite com 
um ano de idade e, aos 53 anos, 
coleciona medalhas. Todas 
conquistadas a partir de 2002, 
ano em que passou a participar 
de competições realizadas no 
estado, como os circuitos de 
travessia e ParaJasc. A última 
medalha de Maria Helena foi 
ganha dia 26 de setembro, na 
Primeira Etapa do XII Circuito 
Mercosul de Travessias, realizado 
em Florianópolis, na Lagoa do 
Peri, quando ficou em primeiro 
lugar. “Foram 1.500 metros em 
39 minutos”, relata a nadadora, 
que superou uma câimbra aos 
200 metros da linha de chegada e 
foi mais rápida que muitas 
mulheres e homens sem nenhuma 
deficiência.“Não quis fazer feio e 
me concentrei no meu objetivo”, 
ensina Maria Helena.

A história de Maria Helena poderia ser 
bem outra se não fosse a natação.    
As seqüelas da poliomielite e o tempo 
que passou usando um aparelho na 
perna esquerda fez com que contraísse 
escoliose. Aos 36 anos, Maria Helena 
havia perdido a vontade de viver e, 
graças a fé em Deus e o interesse de 
um médico de Jaraguá do Sul, ela 
passou a praticar natação. “Comecei 
a nadar em 1999, parei alguns anos 
por questões financeiras e piorei de 
saúde. Há 12 anos pratico natação 
três vezes por semana e minha vida 
mudou completamente”, afirma. 
Atualmente, ela usa a piscina do SESC 
de Jaraguá do Sul. Ela nunca teve 
patrocínio, mas conta com a apoio 
da ONG Amigos da Helena e mais 
recentemente do Siticom, que colabo-
rou com o custeio da ida dela a 
Florianópolis,  em 26 de setembro. 
Se você deseja contribuir, faça 
contato: amigosdehelena.blogspot.com
, amigosdehelena@gmail.com, ou 
pelos fones (47) 3373-1177 e 
8806-2951.

Importância da natação

Centro de Esporte
Adaptado

NADADORA PARAATLETA MARIA HELENA RIEGEL EGGERT

Siticom convida você a participar 
do Torneio de Futebol Suíço que 
acontece dia 7 de novembro, na 
Recreativa da Menegotti, com 
início às 8hs. As inscrições são 
gratuitas, exclusivas para 
trabalhadores da Construção e 
Mobiliário, sindicalizados ou não. 
Podem ser feitas até o dia 3 de 
novembro. Na mesma data será 
realizado o Congresso Técnico, 
no Sindicato, às 19 horas. 
É necessária a presença do 
representante de cada equipe ao 
Congresso Técnico. O Torneio 
premiará com troféu e dinheiro 
os campeões, vices e terceiros 
colocados nas chaves “A” e”B”.

Campeã

Vice-campeã

3ª colocada

R$ 300,00 + troféu 

R$ 250,00

R$ 200,00

 + troféu

 + troféu

Chave A

Campeã

Vice-campeã

3ª colocada

R$ 250,00  

R$ 200,00

R$ 150,00

 + troféu

 + troféu

 + troféu

Chave B

Participe do Torneio de Futebol, 
que acontece dia 7 de novembro

A organização do Torneio de 
Futebol está a cargo dos diretores 
do Siticom, companheiros Ricardo 
Adriano Gonçalves, Jair Rosa, 
Marcos Borges e Odair Deola.

Reúna companheiros de trabalho, 
familiares e prestigie mais esta 
promoção do Siticom em defesa 
do esporte sadio e da integração
entre trabalhadores da categoria.

Haverá serviço de bar e cozinha.

A Câmara de Vereadores de 
Guaramirim aprovou a indicação do 
vereador Diogo Junckes para a 
construção de um Centro de Esporte 
Adaptado, destinado a prática de 
modalidades esportivas possíveis às 
pessoas portadoras de necessidades 
especiais. Maria Helena é autora da 
idéia de construção do Centro de 
Esporte Adpatado. “Quero que outras 
pessoas possam superar as 
dificuldades, assim como estou 
superando”, afirma.

Os associados ao Siticom estão 
convocados a participarem da 
Assembleia Geral que acontece 
dia 27 de novembro, na sede 
(Francisco Fischer, 60). 
Objetivo da Assembleia é para 
aprovar a Previsão Orçamentária 
para 2011 e a Suplementação do 
Orçamento de 2010. Compareça!

Nadadora paraatleta representa Guaramirim em compatições

Maria Helena precisa de patrocínio para continuar competindo

ASSEMBLEIA
PREVISÃO 

ORÇAMENTÁRIA
Dia 27 de novembro

8 horas - na sede
Epitácio Pessoa, 345

ASSEMBLEIA
PREVISÃO 

ORÇAMENTÁRIA

CDH renova diretoria
A advogada Sônia Sudbrack é a nova 
coordenadora do Centro de Direitos 
Humanos de Jaraguá do Sul. Eleição, 
seguida de posse, aconteceu no dia 25 
de setembro. Sônia foi uma das 
fundadoras da entidade. Entre as 
propostas de trabalho, propõe parceria 
com instituições de ensino superior 
através da presença de estagiários no 
Centro e assim ampliar o atendimento; 
captação de recursos através de 
convênio com a Celesc e divulgação, 
por meio de cartilhas, de tipos de 
violação de direitos e dicas de como 
agir na defesa dos direitos humanos.


