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Estamos mais uma vez às 
vésperas de nossa data-base
 (1º de agosto) e temos que nos 
preparar para negociar com a 
classe patronal um bom reajuste 
de salário para a nossa categoria. 
A campanha salarial começa no 
dia 25 de junho, data da 
Assembleia Geral que vai definir 
nossas principais reivindicações. 
Algumas de nossas bandeiras de 
luta são históricas, como salário 
digno, ambiente adequado de 
trabalho, fim do assédio moral e 
redução de jornada sem redução 
de salário. Outras, no entanto, 
estão sendo incorporadas aos 
poucos na extensa lista de 
necessidades dos trabalhadores e 
trabalhadoras, como é o caso da 
luta por trabalho decente, 
reivindicação que integra todo o 
movimento sindical ligado à CUT e 
a OIT (Organização Internacional 
do Trabalho). A luta por trabalho 
decente é um conceito 
relativamente novo, mas que trata 
de questões antigas relacionadas 
ao dia-a-dia dos trabalhadores e 
trabalhadoras, como a segurança, 
a dignidade, a liberdade e as 
oportunidades no ambiente de 
trabalho. Cabe a nós, dirigentes 
sindicais e trabalhadores da base 
unirem as forças no sentido de 
transformar em realidade o que 
existe apenas em nossos sonhos.

CAMPANHA SALARIAL 2011/2012
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Ilustração: Trabalho Decente na Estratégia da CUT

Estamos em
data-base

A DIRETORIA

Não perca a chance de participar, decidir e ganhar prêmios
O Siticom convoca trabalhadores e 
trabalhadoras da categoria para 
participarem da Assembleia Geral 
que dá início à Campanha Salarial 
2011/2012. A Assembleia acontece 
dia 25 de junho, às 8h30min, na 
sede (Epitácio Pessoa, 345). 
Não perca a chance de participar, 
decidir e ainda ganhar prêmios. 

Precisamos aprovar a pauta de 
reivindicações a ser negociada 
com patrões visando a renovação 
da Convenção Coletiva de 
Trabalho. Durante a Assembleia 
ainda vamos aprovar o valor da 
Contribuição Assistencial a ser 
descontada de todos 
trabalhadores e trabalhadoras da 

categoria, associados ou não, 
em favor da manutenção dos 
serviços prestados pelo Sindicato. 
Será garantido ao(à) trabalhador(a) 
não associado(a) o direito de 
oposição ao desconto da 
Contribuição, desde que se 
manifeste na Assembleia do dia 25 
de junho de 2011 e por escrito, ou 

nos períodos de 27 de junho e 
1º de julho de 2011 e 4 a 8  de julho 
de 2011, no horário das 8h às 12 
horas e das 13h30min às 17h30min, 
na sede, sendo vedada representação 
por procuração. Após a Assembleia 
haverá confraternização e sorteio de 
brindes entre os trabalhadores e 
trabalhadoras presentes. Participe!
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 Preencha a Ficha abaixo, entregue-a no Sindicato ou ligue 3055-0572 para que um dirigente sindical pegue na sua empresa

                          Nome: ........................................................................................................................................
                          Data Nascimento: ...... de ......................... de ......... Cidade: ..................................Estado: .........
                          Endereço: ............................................................................................. Fone: ............................
Bairro: ........................................... CEP: .............................. Cidade: ............................................Estado: ...........
Ponto de Referência do endereço: ......................................................................e-mail: ..........................................
Estado Civil: ........................ Escolaridade:........................... Nº Carteira de Trabalho: ........................Série: ............
Empresa onde trabalha: .........................................................................................................................................
Data admissão na empresa: .............. de .................................... de ............... Função: .........................................
Dependentes menores de 18 anos (esposa que não trabalhe fora)
1: ................................................................................................Data Nascimento:...............................................
2: ................................................................................................Data Nascimento:...............................................
3: ................................................................................................Data Nascimento:...............................................
4: ................................................................................................Data Nascimento:...............................................

Jaraguá do Sul, ......... de ................................ de ............. Assinatura do(a) associado(a)

Sindicato dos Trabalhadores da Construção e do Mobiliário
Rua Epitácio Pessoa, 345. Jaraguá do Sul/SC - Fone/Fax: 3055-0572. www.siticom.org.br / e-mail:siticom@netuno.com.br

Pela presente, autorizo o desconto da mensalidade sindical, em folha de pagamento, de acordo com a legislação em vigor, 
bem como as deliberações de Assembléias do STI da Construção e do Mobiliário de Jaraguá do Sul e Região.

Assinatura do(a) associado(a)
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A história do Sindicato está ligada à luta 
pelo direito ao trabalho decente, com 

salário digno e em condições adequadas. 
Desde sempre, o Sindicato mobiliza a 

classe trabalhadora para defender seus 
próprios interesses, contra a exploração dos 

patrões. Por isso que o Sindicato é tão 
importante na vida do trabalhador. Se você 

não é sindicalizado, é chegada a hora. 
Convide seu colega de trabalho e venha 

para o Sindicato!

Prêmios serão sorteados pelo 
número do cadastro do(a) associado(a).

R$ 5.000,00  
em  prêmios 

O Siticom promove dois sorteios de 
prêmios entre os trabalhadores associados 

e os novos . Os sorteios 
acontecem dias 19 de agosto e 9 de 
dezembro de 2011

sindicalizados

, às 16 horas, no 
Sindicato (Epitácio Pessoa, 345). 
Serão 15 prêmios em cada dia, 

um total de R$ 5.000,00. Participe!

Diretor Jair Rosa realiza os últimos preparativos para a 
inauguração da subsede, localizada à rua Irineu Vilela, 
135, sala 4, no centro de Guaramirim

A subsede do Siticom de Guaramirim, localizada à rua Irineu Vilela 
Veiga, sala 4 (ao lado do Sine, centro) será inaugurada no dia 27 de 
junho e o atendimento aos trabalhadores da categoria inicia em 28 de 
junho. A ampliação do atendimento é decorrente do crescimento do 
número de trabalhadores da base, em Guaramirim, que não mais 
precisarão se deslocar até o centro de Jaraguá do Sul para resolverem 
problemas de ordem sindical. 
Em princípio, a subsede funcionará apenas um dia por semana, sempre 
às terças-feiras, das 13h30min às 17 horas.

Siticom também em Guaramirim

Em breve os associados ao Siticom 
receberão o novo Guia de Convênios. 
Nele, os trabalhadores e trabalhadoras 
vão encontrar toda a lista de 
profissionais da saúde e serviços que 
mantêm convênio com o Sindicato com 
nome, endereço, telefone e percentual 
de desconto oferecido. Aguarde!

Em breve, o novo
Guia de Convênios

Trabalho decente é 
mais que justiça social
O conceito de trabalho 
decente foi criado pela OIT 
(Organização Internacional 
do Trabalho) e é definido 
como trabalho 
adequadamente 
remunerado, exercido em 
condições de liberdade, 
igualdade e segurança, 
capaz de garantir vida digna 
aos trabalhadores e 
trabalhadoras. 
A meta é melhorar as 
condições de vida de todas 
as pessoas da sociedade.

Oportunidades de trabalho produtivo 

Trabalho para todos que queiram trabalhar e que possam, 
efetivamente, alcançar um nível de bem estar aceitável.

Trabalho em condições de liberdade
Direito de escolher o trabalho a ser exercido e de participar 
das organizações sindicais.

Trabalho em condições de equidade
Oportunidades iguais, sem discriminação e tempo para a família.

Trabalho em condições de segurança
Direito a saúde e proteção social.

Trabalho em condições de dignidade
Que todos os trabalhadores sejam tratados com respeito e possam 
participar das decisões relativas às condições de trabalho.

Trabalho decente é 
mais que justiça social


