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Em busca de dignidade para a classe trabalhadora

Você convive com trabalho decente?
A OIT (Organização Internacional do
Trabalho) instituiu, em 1999, o
conceito de trabalho decente,
considerando que a justiça social é
essencial para garantir a paz universal,
Diretores do Siticom Odair, Ricardo, Helenice, Rosani e Jair na
Conferência Regional Norte sobre Trabalho Decente, em Joinville
mas não suficiente para assegurar
O mestre de obras, aposentado,
equidade, emprego e a erradicação da
Mário
Rasnich é um exemplo de
pobreza. Diante disso, decidiu-se,
trabalhador. Aos 61 anos de idade
durante o governo Lula, pelo combate
ainda trabalha na construção civil e
a precarização e a deterioração dos
Em 2012 o governo federal vai realizar a
se diz contente com a vida que leva e
instrumentos
de proteção e inclusão e
1° Conferência Nacional de Emprego e
com o que construiu até agora: criou
resgate do valor social do trabalho.
Trabalho Decente, em Brasília.
os quatro filhos e deu tudo o que
No intuito de universalizar o conceito
Esta Conferência é resultado de uma
pode para eles, inclusive estudo
de trabalho decente foram realizadas
campanha iniciada em 2006 com o
superior. Mário se considera
durante este ano as conferências
lançamento da Agenda Nacional do
privilegiado, porque são poucos os
regionais
e
estaduais.
Na
conferência
Trabalho Decente e deve culminar em
trabalhadores que conseguem
sustentar a família com dignidade.
propostas concretas para implantação de da região Norte de Santa Catarina,
realizada
dia
27
de
setembro,
em
Mas não foi fácil: “Cheguei a
modelo econômico e social que priorize o
trabalhar das 6h da manhã às 11 da
Joinville, foram levantadas propostas a
ser humano através do enfrentamento e
noite”, comenta Mário. Segundo ele,
combate a pobreza e desigualdade social, serem levadas à Conferência Estadual
é
a melhoria do salário que pode dar
(de 31 de outubro a 1°de novembro,
desemprego, informalidade, falta de
dignidade aos trabalhadores.
em Florianópolis). Os diretores do
proteção social, desigualdade de gênero,
“O salário é baixo, isso em todas as
Siticom, Helenice Vieira dos Santos e
raça e etnia e melhoria das condições de
categorias”, resume o mestre, que
segurança e saúde nos locais de trabalho. Ricardo Adriano Gonçalves,
até
agora não sabia sobre o projeto
juntamente com três dirigentes do
A CUT (Central Única dos Trabalhadores)
do governo federal de erradicar a
se engajou nessa luta por emprego e
Sindicato dos Trabalhadores
pobreza e promover o trabalho
trabalho decente e tem incentivado os
Metalúrgicos, foram eleitos delegados
decente em todo o País.
sindicatos filiados a promoverem ações
representantes dos trabalhadores da
que colaborem com a implantação dessa
microrregião para a Conferência
meta nacional, que é a erradicação da
Estadual. De Jaraguá do Sul e Região,
extrema pobreza no Brasil. O Siticom tem participaram da Regional Norte
realizado atividades e lutado com todas as dirigentes sindicais de Alimentação,
forças no sentido de promover o trabalho do Comércio, dos Metalúrgicos,
e emprego decente. Temos feito
dos Servidores Públicos Municipais.
denúncias ao Ministério Público exigindo Pelo Siticom, estiveram na Conferência
providências no que se refere às
Regional os diretores Odair Deola,
condições no ambiente de trabalho,
Ricardo Adriano Gonçalves, Rosani
promovido palestras e seminários sobre a Krehnke Petry, Jair Rosa e a presidente
Mestre de obras Mário Rasnich aposentou-se na profissão
saúde do trabalhador, aposentadoria e
Helenice Vieira dos Santos.
auxílio doença. Temos insistido na
obrigatoriedade do uso de equipamentos
de proteção e também na melhoria do
Em Jaraguá do Sul a greve dos Correios (foto abaixo) teve a adesão de 70% dos funcionários.
salário dos trabalhadores, que todos
O dirigente sindical Ricardo de Vieira e Silva afirma que a paralisação é por conta dos salários baixos e,
sabemos não corresponder às reais
sobretudo, por falta de condições de trabalho: falta de material, falta de pessoal, bicicletas inadequadas e
necessidades da classe trabalhadora.
total ausência de diálogo com a gerência. “Somos 70 pessoas para apenas quatro banheiros, além de
Sem sombra de dúvida esta Conferência
refeitório pequeno”, cita Ricardo, que é carteiro há 10 anos. Segundo ele, é impossível tomar banho no
representa o mais amplo processo de
diálogo social em torno dos temas ligados local de trabalho depois de um dia inteiro ao sol
ou chuva entregando correspondências.
ao mundo do trabalho, uma grande
O Sindicato convoca as
“O nosso suor vira lama”, conta o dirigente sindical.
oportunidade de ampliar a luta em prol
trabalhadoras e trabalhadores
associados para comparecerem
dos trabalhadores e trabalhadoras com o
à Assembleia Ordinária que
fim único de subsidiar e elaborar uma
acontece dia 26 de novembro,
política nacional justa de emprego e
a partir das 8h30min, na sede
trabalho decente, que é o desejo e o
(Epitácio Pessoa, 345). Vamos
anseio da classe trabalhadora,
analisar e aprovar a Previsão
independente de categoria.

Salário melhor ajuda a
resolver o problema

Ampliar a luta

Greve dos Correios tem apoio do Siticom

Helenice Vieira dos Santos
Presidente do Siticom

Orçamentária para 2012 e a
Suplementação do Orçamento
de 2011. Compareça!

Propostas da CUT
por Emprego e
Trabalho Decente
* Ampliação e fortalecimento da proteção social
aos trabalhadores e seus familiares,
especialmente para grupos sociais mais
vulneráveis e migrantes;
* Consolidar as Renast (Rede Nacional de
Atenção à Saúde do Trabalhador);
* Implementação de políticas de inclusão de
trabalhadores com deficiência no mercado de
trabalho;
* Capacitação de representantes de fóruns,
comissões, conselhos e gestores públicos
responsáveis pela elaboração de políticas
públicas;
* Estender aos trabalhadores terceirizados o
mesmo patamar de garantias trabalhistas,
sociais e previdenciárias do conjunto de
trabalhadores;
* Proibir a terceirização na atividade final;
* Erradicação do trabalho infantil e escravo;
* Direcionamento de investimentos públicos e
privados e estímulos fiscais e financeiros a
setores estratégicos para geração de emprego e
promoção do desenvolvimento sustentável por
meio de empresas sustentáveis, economia
solidária e agricultura familiar;
* Fortalecimento do sistema público de
emprego, trabalho e renda por meio da
integração das políticas de qualificação
profissional, da intermediação da mão de obra
e de seguro desemprego e da ampliação das
políticas de qualificação profissional e
intermediação da mão de obra especialmente
para jovens, mulheres e população negra;
* Fortalecimento e ampliação dos mecanismos
e instâncias de diálogo social, em especial os
instrumentos de negociação coletiva;
* Promoção de agendas de trabalho decente
em regiões, estados e municípios.

ASSEMBLEIA
PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA
Dia 26 de novembro
8h30min - na sede
Epitácio Pessoa, 345

PROMOÇÃO DO SITICOM

2º Encontro sobre
Saúde e Segurança
O Siticom promoveu dia 28 de
setembro duas palestras: sobre a
Previdência Social, ministrada pela
advogada Milene Paese Nissen, e
sobre a visão holística da doença e
dos doentes do trabalho, ministrada
pelo terapeuta Paulo Pedro
Stefanoski. A intenção é dar suporte
aos trabalhadores que estão
recebendo Auxílio-doença e serão
chamados pelo INSS para nova
perícia. O seminário foi dirigido aos
trabalhadores que estão afastados do
trabalho por motivo de doença ou
acidente. “Fazemos o possível para
dar suporte aos trabalhadores nesse
aspecto delicado que é a questão da
saúde”, afirma a presidente Helenice
Vieira dos Santos. De acordo com ela,
a iniciativa do Siticom integra uma
das principais bandeiras de luta da
CUT, que é a implantação do trabalho
decente e saúde do trabalhador.
O número de trabalhadores com
problema de saúde adquiridos no
trabalho é grande em Jaraguá do Sul
e Região e tende a aumentar.

Participe do Torneio de Futsal
Esta é mais uma promoção do Siticom para o lazer e integração.
Inscrições podem ser feitas até o dia 31 de outubro. Participe!
Reúna a equipe e participe do Torneio de Futsal do Siticom que acontece dia 6
de novembro, na Recreativa da Menegotti. Cada equipe poderá inscrever até 10
atletas, sendo que 50% da equipe deve ser formada por associados ao Siticom.
Inscrições são gratuitas, limitadas a 20 equipes, e podem ser feitas até dia 31 de
outubro. O Congresso Técnico será realizado dia 3 de novembro, no Sindicato, às
19 horas. O Torneio premiará, com troféu e dinheiro, campeões, vices e terceiros
colocados nas chaves “A” e”B” - demais equipes receberão Troféu Participação.
Preencha, abaixo, a Ficha de Inscrição da sua equipe e entregue-a ao Sindicato.
Esporte é integração e saúde. Participe do Torneio de Futsal do Siticom. Haverá
completo serviço de bar e cozinha no local. Veja ao lado os valores da premiação:

Chave A

Campeã
Vice-campeã
3ª colocada

R$ 350,00 + troféu
R$ 300,00 + troféu
R$ 250,00 + troféu
Chave B

Campeã
Vice-campeã
3ª colocada

R$ 300,00 + troféu
R$ 250,00 + troféu
R$ 200,00 + troféu

Torneio de Futsal do Siticom - Dia 6 de novembro de 2011

RG nº

Nº Cadastro
do Associado

Fone contato
do trabalhador:

Participantes do 2º Encontro sobre Saúde e Segurança

SI
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Dia 9 de dezembro
de 2011 acontece
o segundo sorteio
de prêmios da
Campanha de
Sindicalização/2011
promovida pelo
Siticom. No total,
serão sorteados mais 15 prêmios.
O sorteio será às 16 horas, na sede do
Sindicato (Epitácio Pessoa, 345), pelo
número do cadastro de associado(a).
Lembre-se: a conquista de uma vida
melhor para a classe trabalhadora
passa pelo fortalecimento de sua
entidade de classe. O Sindicato é o
instrumento de luta e organização
dos trabalhadores e trabalhadoras.
Mostre que você é consciente,
valorize e fortaleça o seu Sindicato.
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