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CAMPANHA SALARIAL 2011/2012

Helenice e Ingo, na inauguração da subsede de Corupá - 18 de setembro/2010

Ingo foi presidente do Siticom 
por três mandatos consecutivos 
– de 10 de novembro de 1992 a 
28 de fevereiro de 1999. Foi 
substituído em março de 1999 
por Riolando Petry. “Simples, 
humilde e combativo, o 
companheiro Ingo visitava as 
obras e fábricas com absoluta 
espontaneidade, semeando o 
respeito e a admiração dos 
trabalhadores. ‘Seu Ingo’, como 
era chamado, estará sempre 
entre nós”, afirma a atual 
presidente do Siticom, Helenice 
Vieira dos Santos.

Saudoso companheiro

Os trabalhadores e trabalhadoras 
da Construção e do Mobiliário de 
Jaraguá do Sul e Região 
conquistaram 8% de reajuste 
salarial, retroativos a 1º de agosto. 
Pela nova Convenção Coletiva de 
Trabalho, o piso salarial teve reajuste 
ainda superior: de 10% para o setor 
do Mobiliário e Servente de 
Pedreiro, que passaram a receber 
R$ 715,00 (valor anterior era de 
R$ 650,00); e de 8,5% para os 
profissionais Pedreiro e Carpinteiro, 
que tiveram o Piso Salarial majorado 
de R$ 724,00 para R$ 785,00. 
O diretor do Siticom, Biásio Alcides 
Miotto, lembra que o reajuste 
salarial conquistado “não é o que o 
Sindicato quer”, ou seja, ficou 
aquém do valor aprovado na 
Assembleia dos trabalhadores, 
dia 25 de junho. Na ocasião, a 
categoria reivindicou piso salarial 
único, para Mobiliário e Construção,

Reajuste 
é de 8%

de R$ 1.000,00 e, para Pedreiro e 
Carpinteiro, Salário Normativo 

 
o ganho real foi de 1% 

(após 90 dias) de R$ 1.500,00. 
“Considerando que nos últimos anos 

e que esse 
ano chegou a 1,13%, entendo que o 
resultado da negociação ainda foi 
positivo”, avalia a presidente do 
Siticom, Helenice Vieira dos Santos.

Reajuste 
é de 8%

Reajuste salarial*

8%

Mobiliário 
e Servente

R$ 715,0010%
8,5%

Pedreiro e 
Carpinteiro

R$ 785,00

Piso salarial
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em geral

Resultado da Negociação

Patrões intransigentes na negociação
Na hora em que estão frente à 
frente com os representantes dos 
trabalhadores, os patrões 
mostram toda intransigência do 
explorador para negociar 
melhorias. O diretor Biásio Alcides 
Miotto lembra que a comissão dos 
trabalhadores fez o possível para 
negociar as cláusulas sociais da 
Convenção Coletiva: 
“Nossa intenção era garantir mais 
direitos, como fornecimento do 
protetor solar ao trabalhador da 
construção civil, regularização da 
função na Carteira de Trabalho,

Patrões intransigentes na negociação

NEGOCIAÇÃO NO SITICOM: representantes dos Sindicatos patronal e dos Trabalhadores, juntamente com o 

economista do Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-econômicos), José Álvaro Cardoso

8%

10%
8,5%

licença maternidade de seis meses 
- “não há despesa, basta aderir ao 
Programa Empresa Cidadã, do 
governo federal”, reclama Alcides 
-, entre outros pontos, como 
“120% de adicional de hora extra 
praticada aos sábados, domingos 
e feriados, pagamento de férias 
proporcionais ao trabalhador, com 
qualquer tempo de serviço na 
empresa, além da multa de 10% 
em caso de atraso de salário, de 
modo a obrigar os patrões a 
pagarem em dia”, relata o diretor 
do Siticom.

*INPC/inflação foi de 6,87%
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Alvino de Souza, trabalhador da Roweder Anderson da Silva, trabalha na Marmoraria Granblu

Hamilton Souza é trabalhador da Premier ConstrutoraGelson Gilvan dos Santos, Lunelli Instaladora Elétrica

Juceli Carvalho, trabalhadora da Haf & Man

Jane Veloso trabalha na Beluno Ind. MóveisGeraldo Baur, trabalhador da Conembra

Lourenço Beseke, da Móveis SatlerLindarci de Lima, trabalhadora da Elite Móveis Márcia Muller trabalha na Feeling Estofados

Paulo Kozeeschen, trabalhador da Mannes Renato Ap. de França, trabalhador da Mannes Reveno Zastrow é trabalhador da Spezia Sérgio Luiz Franzner trabalha na Codejas

Siticom parabeniza os ganhadores 
dos 15 prêmios sorteados na 
Campanha de Sindicalização/2011. 
O primeiro sorteio aconteceu
dia 19 de agosto, entre os 
trabalhadores sindicalizados e 
que se sindicalizaram nos últimos 
meses. Cada trabalhador(a) 
premiado ganhou um jogo de 
panelas marca  (cinco peças 
em aço inox, com tampa de vidro). 

 Penedo

O próximo sorteio será dia 9 de 
dezembro. Sindicalize-se, fortaleça 
o seu Sindicato e concorra. Roque Soares, da Locadora Mão de Obra Viana

Parabéns aos ganhadores
CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO SORTEIA PRÊMIOS



Siticom realiza dia 28 de setembro, 
na sede (Epitácio Pessoa, 345), o 2º 
Encontro sobre Saúde e Segurança 
da Classe Trabalhadora. O Encontro 
é dirigido aos trabalhadores e 
trabalhadoras afastados por motivo 
de doença ou acidente de trabalho 
e inicia às 13 horas. Logo após a 
abertura acontece a palestra com a 
advogada Milene Paese Nissen, 
especialista na Área Previdenciária 
(Aposentadoria, revisões, pensões, 
auxílio doença, ações acidentárias). 
Às 14h30min está prevista palestra 
com o Fisioterapeuta Paulo Pedro 
Stefanoski, que deve abordar a 
importância da fisioterapia na 
recuperação dos trabalhadores 
acometidos por doença ou acidente 
de trabalho. Após as conclusões e 
encaminhamentos, acontece ainda

Encontro reúne afastados por 
doença ou acidente de trabalho

DIA 28 DE SETEMBRO

Faça sua inscrição até o dia 26 de setembro e participe

o sorteio de prêmios entre os 
presentes ao Encontro, que deve 
encerrar-se às 17 horas. Inscrições 
devem ser feitas no Siticom, até dia 
26 de setembro (fone 3055-0572).

SAÚDE DO TRABALHADOR: advogada Milene 

Nissen será palestrante do Encontro

SITICOM PRESENTE

2ª Marcha dos Catarinenses
Realizada dia 30 de junho de 2011, em Florianópolis, a Marcha “Por 
Trabalho Decente e Políticas Públicas” foi organizada pela Coordenação dos 
Movimentos Sociais. Em Santa Catarina, diariamente os trabalhadores são 
submetidos a condições precárias e insalubres - em especial nos canteiros 
de obras -, longas jornadas de trabalho, assédio moral, exposição ao meio 
ambiente sem proteção. A Marcha luta por Reforma Agrária, pela redução 
da jornada de trabalho sem redução de salário, por saúde pública de 
qualidade, segurança pública e investimentos em saneamento básico, 
contra a privatização da Casan e Celesc, pela criação da Defensoria Pública, 
entre tantas outras lutas. Na foto acima, a delegação do Siticom presente à 
2ª Marcha dos Catarinenses: Valdir José de Lara, Francisco Assis Cláudio, 
Jair Rosa, José Evair Correia, Reveno Zastrow e Ricardo Adriano Gonçalves.

6º Congresso Nacional 
da Conticom
Escola Sul da CUT, em Florianópolis, sediou 
o 6º Congresso Nacional da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores da Construção e 
Madeira da CUT (Conticom) realizado de 18 
a 21 de julho e que reuniu 248 delegados, 
50 Sindicatos e cinco Federações de 14 
estados brasileiros. Delegação jaraguaense 
do Siticom participou dos debates. Maior 
salário, melhores empregos, ampliação de 
direitos e trabalho decente, mais 
investimentos em prevenção e segurança no 
trabalho, pondo fim à epidemia de lesões, 
mutilações e mortes que afetam o setor; 
ampliação dos investimentos em formação e 
qualificação, garantindo mais espaços para a 
mão-de-obra feminina e para a juventude, 
luta pelo fim do fator previdenciário e por 
uma aposentadoria específica para o setor 
da Construção e da Madeira foram assuntos 
centrais dos debates. A nova diretoria da 
Conticom/CUT tomou posse, tendo na 
Presidência o companheiro Cláudio da Silva 
Gomes (Claudinho).

DELEGAÇÃO DO SITICOM: participação nos 

debates durante o Congresso da Conticom

DELEGAÇÃO DA FETRACOM/CUT/SC: 

dirigentes sindicais da Fetracom (Federação dos 
Trabalhadores da Construção, do Mobiliário, 
Madeira e Afins da CUT de SC) representaram os 
trabalhadores e trabalhadoras catarinenses.

Maior central sindical brasileira comemora 
28 anos de lutas e conquistas

A CUT - Central Única dos Trabalhadores – 
foi fundada em 28 de agosto de 1983, na 
cidade de São Bernardo do Campo, em São 
Paulo, durante o 1º Congresso Nacional da 
Classe Trabalhadora (CONCLAT), com 
participação de mais de cinco mil homens e 
mulheres de todas as regiões do país. 
Este período registra, ao mesmo tempo, o 
enfraquecimento da ditadura/reorganização

de inúmeros setores da sociedade civil, que voltam 
aos poucos a se expressar e a se manifestar 
publicamente, dando início ao processo de 
redemocratização. Neste cenário de transforma-
ções políticas, econômicas e culturais surge o “novo 
sindicalismo”, a partir da retomada do processo de 
mobilização da classe trabalhadora. Estas lutas 
deram origem à Central Única dos Trabalhadores, 
um instrumento de luta e de representação real da

classe trabalhadora, um desafio de dar um caráter 
permanente à presença organizada de trabalha-
dores e trabalhadoras na política nacional. A CUT 
é a maior central sindical do Brasil, da América 
Latina e a 5ª maior do mundo, com 3.438 
entidades filiadas, 7,4 milhões de trabalhadoras e 
trabalhadores associados e 22 milhões na base.

O Siticom inaugurou  dia 27 de 
junho 

 terças-feiras à 
tarde, das 13h30 às 17h, na Rua 
Irineu Vilela Veiga, 135, sala 4, ao 
lado da agência do Sine, centro da 
cidade. 

Solenidade de inauguração contou 
com a presença de dirigentes 
sindicais da região, diretores e 
outros trabalhadores e 
trabalhadoras. “Estamos mais perto 
da categoria”, discursou a 
presidente Helenice Vieira dos 
Santos. Guaramirim tem 131 
associados ao Sindicato num 
universo de aproximadamente 
1.500 trabalhadores e 75 empresas 
da construção e mobiliário. 
Atualmente, o Siticom tem cinco 
diretores em Guaramirim: Ildo 
Westphal, Valdecir da Rocha, Janete 
Fenrich Fardoski, Antônio dos 
Santos, Francisca Mara da Luz Silva 
e Ana Terezinha da Silva Oliveira.

a subsede de Guaramirim, 
que está aberta

É a segunda subsede do 
Siticom na região. A primeira foi 
inaugurada no ano passado, em 
Corupá, em prédio próprio. 

SUBSEDE EM GUARAMIRIM: Siticom com 

atuação cada dia mais próxima dos associados

Guaramirim tem 
subsede do Siticom

Encontro reúne afastados por 
doença ou acidente de trabalho

Novo Guia de Convênios do Siticom 
está sendo distribuído a associados 
e associadas. Nas páginas centrais 

você encontra uma Ficha de Filiação 
sindical. Sindicalize-se e aproveite a 

oportunidade de usufruir dos 
descontos em médicos, dentistas, 

laboratórios, lojas de comércio, além 
de fortalecer a luta do seu Sindicato 
por melhores condições de trabalho 

e de vida à classe trabalhadora. 
Seja sócio(a) do Siticom.



Campeã Chave “A”: Equipe Galáticos

Vice-campeã Chave “A”: Equipe Projemóveis

Campeã Chave “B”: Equipe BellArte

Vice-campeã Chave “B”: Equipe Roweder

TORNEIO DO SITICOM: esporte, paz e harmonia, à sombra das árvores, na Recreativa da Menegotti

AUSENTES NAS FOTOS: 

ARTILHEIRO DO TORNEIO: Maicon Marceu Barigio e GOLEIRO MENOS VAZADO: Edilson de Oliveira

Nosso Sindicato colaborou com a apuração dos votos para 
as eleições realizadas nos Sindicatos de Trabalhadores de 
Jaraguá do Sul e Região. A primeira eleição aconteceu dia 
5 de julho, quando foi reeleita a chapa encabeçada pela 
atual presidente, Ana Maria Roeder. Já no dia 12 de julho 
foi reeleita a chapa única para renovação da diretoria do 
STIVestuário, tendo à frente o presidente Gildo Antônio 
Alves. Siticom parabeniza as diretorias, deseja sucesso na 
defesa da classe trabalhadora e coloca-se à disposição 
para auxiliar naquilo que for preciso.

Visitantes ilustres
Alcido José Newmann visitou o Siticom dia 
1º de agosto junto com  a esposa Lídia. 
Aos 77 anos, “seu” Alcido é dos mais 
antigos associados do Sindicato - filiou-se 
durante a presidência do companheiro 
Clemente Mannes, falecido em 5 de 
outubro de 2008. Alcido trabalhou 30 
anos na empresa Neves, depois Momfort - 
Indústria de Ferramentas Água Verde. 
“O Siticom é forte, um Sindicato que 
colabora muito com o trabalhador”, elogia 
o associado, lembrando, com respeito, da 
greve dos trabalhadores da Estofados 
Mannes, por melhor salário.

O Torneio de Futebol Suíço do Siticom reuniu 20 equipes e 
aproximadamente 150 trabalhadores e familiares prestigiaram os jogos, 
na Recreativa da Menegotti, dia 12 de junho. “Tudo transcorreu na mais 
absoluta normalidade, um show de bola”, avalia o diretor do Siticom, 
Jair Rosa, um dos organizadores do Torneio, juntamente com os 
diretores Ricardo Adriano Gonçalves e Marcos Antônio Borges. 
A diretoria do Siticom agradece às equipes participantes e parabeniza os 
vencedores do Torneio (fotos nesta página):

Diretorias reeleitas

DIRETORIA reeleita do SEComércio

DIRETORIA reeleita do STIVestuário

SHOW DE BOLA


