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Filiado à

NÃO MATARÁS
Negligência patronal: betoneira não tinha aterramento

A nova diretoria do Siticom realizou dia XX de fevereiro, na sede do Sindicato, o 
Seminário de Planejamento das ações para o ano de 2011. A coordenação do 
Seminário ficou a cargo do presidente da Conticom (Confederação Nacional dos 
Sindicatos de Trabalhadores da Construção e da Madeira filiados à CUT), Vilmar 
Kanzler, e do Secretário de Formação da Regional Norte da CUT, Vilmar Osowski.

Diretoria do Siticom realiza planejamento
Seminário foi coordenado por Vilmar Kanzler e Vilmar Osowski, que aparecem com a camiseta vermelha, em primeiro plano

Depois de muita pressão por parte das entidades sindicais de 
trabalhadores os deputados estaduais aprovaram, por unanimidade, o 
reajuste superior a 7% nos valores do piso estadual de salário. O projeto 
de lei que institui o reajuste foi aprovado pela Assembleia Legislativa no 
dia 1º de março e a lei deve ser sancionada em breve pelo governador do 
Estado. O reajuste é retroativo a 1º de janeiro de 2011 e vale para as 
quatro faixas salariais previstas na Lei 459/2009.

Aprovado reajuste do Piso Estadual de Salário
Pagamento dos novos valores é retroativo a 1º de janeiro de 2011. 

Lei será sancionada nos próximos dias em mais uma vitória dos trabalhadores

Confira os novos valores do Piso Estadual de Salário

Supremo Tribunal Federal confirma 
constitucionalidade da “Lei do Piso”

R$ 587,00

R$ 616,00

R$ 647,00

R$ 679,00

Faixas salariais do Piso Estadual
De Para Reajuste

7,33%

7,14%

7,42%

7,51%

R$ 630,00

R$ 660,00

R$ 695,00

R$ 730,00Representantes de centrais e federações de trabalhadores, entre eles, o presidente da CUT/SC, Neodi Giachini (4º da esquerda 
para direita) e d entregam ao governador do estado o acordo sobre o reajuste do Piso estaduala federação patronal (Fiesc) 

O reajuste nos valores do piso 
estadual foi resultado de um acordo 
entre as centrais sindicais de 
trabalhadores e a federação patronal 
(Fiesc). Acordo foi assinado em 31 de 
janeiro, na sede da Fiesc, em Floria-
nópolis. Paralelo a isso, o Supremo 
Tribunal Federal julgou improcedente 
a Ação Direta de Inconstitucionalida-
de (ADI), movida pelas entidades

patronais de SC contra a Lei 459/09, 
que institui o Piso Estadual de 
Salário. Apenas o ministro Marco 
Aurélio Mello votou contra a Lei do 
Piso. Houve apenas uma modificação 
no texto: foi retirado o parágrafo 
único do artigo 2º da Lei, que previa 
participação do Estado na 
negociação do reajuste nos valores 
do Piso Salarial Estadual.

“Não matarás”. Aprendemos esse 
mandamento desde criança, na 
formação moral e cristã. Ou seja, o 
respeito a nossa vida e a dos 
nossos semelhantes, mandamento 
que vale também para os patrões. 
Responsabilidade e prevenção são 
exemplos que evitam tragédias e 
mortes, mas que faltaram na obra 
do Residencial Allegro, bairro 
Estrada Nova, em Jaraguá do Sul, 
onde morreu o servente de 
pedreiro, Luiz Henrique Cordeiro. 
No dia 27 de janeiro, Luiz Henrique 
manuseava uma betoneira que não 
possuía aterramento, quando 
sofreu a descarga elétrica. 

A obra foi 
financiada pelo 
programa 
Minha Casa 
Minha Vida e 
a empresa 
responsável é a 
Splendore Incorporadora. Para o 
Sindicato, o jovem operário perdeu 
a vida por causa da negligência do 
patrão, “simplesmente por  falta de 
um investimento que não 
ultrapassa o valor de R$ 100,00. 
Após vários contatos com empresa 
infelizmente o patrão continua 
indiferente”, critica a presidente do 
Siticom, Helenice Vieira dos Santos.
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Atual diretoria do Siticom foi empossada dia 10 de dezembro. O evento foi prestigiado por lideranças do 
movimento sindical e popular do norte de Santa Catarina e da região. Veja abaixo relação dos diretores:

O vice-presidente do Siticom, Ricardo Adriano 
Gonçalves, 33 anos, atende os trabalhadores da 
categoria na sede do Sindicato. “É uma

Ricardo tem espírito 
de liderança e um papel de destaque na atual 
diretoria. 

socieda-
de

pelo Senac (1.440 horas/aula).

 oportunidade 
de adquirir novos conhecimentos que somam no 
currículo da vida”, define o líder de produção na 
Estofados Mannes, desde 1995. 

Está sindicalizado desde 1999 e ingressou no 
Sindicato em 2007. “Estou em uma entidade sindical 
reco-nhecida no estado e no país”, resume o diretor 
do Siticom, que considera o movimento sindical uma 
potência: “Sempre tem algum sindicalista na linha de 
frente dos grandes momentos do Brasil”, diz. Para ele, 
“Sindicato é uma ponte” que auxilia não apenas os 
trabalhadores, mas toda comunidade: “Estamos 
envolvidos em questões que dizem respeito à 

 como um todo”. Como forma de contribuir na ação 
sindical, Ricardo está fazendo o Curso Técnico em 
Segurança do Trabalho, 

Novos tempos para o Sindicato

Vice-presidente atende na sede

Diretores liberados do Siticom: Jair, Alcides, Ricardo e presidente Helenice

Infelizmente, chefes inescrupulosos 
tentam obrigar os trabalhadores a 
assinarem comunicado de suspensão e 
advertência pelos companheiros de 
trabalho. Nenhum(a) trabalhador(a) 
deve assinar documento da empresa, 
em nome de outro(a) colega de 
trabalho. Não caia nessa porque, em 
caso de justa causa, o trabalhador 
demitido poderá exigir o depoimento 
do colega na Justiça. “Não faça ao 
outro aquilo que não quer que façam a 
você”, aconselha a presidente do 
Siticom, Helenice Vieira dos Santos.

Abre o 
Olho

Ninguém é obrigado
a assinar pelo outro

Elcio José Largura
José de Almeida
Sandra Mª Fernandes Kuzminski
Marcos Buczeski
José Anderlei de Lima Vieira
Ciro Mathias
José Sales dos Santos
Elio João Sene
Leonilda Lima Zaianc
Jairo Ribeiro
Reginaldo Garcia dos Santos
Rosália Urbanski
Geovani Vicente de Lima
Elio Braz da Rosa
José Ivandir Ribeiro da Silva

Siticom sorteia prêmios aos
trabalhadores sindicalizados

Trabalhador autônomo
Mannes
Elite Indústria de Móveis
Orbes Espumas e Colchões
Gutierres Móveis e Decorações
Waldemiro Drews
Mão de Obra Lemke
Codejas
Marfim Ind. Com. Ferramentas
Roweder Serviços
FMM Engenharia
Feeling Estofados
Antares Estrut. Pré-Fabricadas
Emme Pré-Fabricado
Seculus Empr. Imobiliários

Uma churrasqueira
Dois Jogos de lençóis
Um ventilador de torre
Um grill
Um espremedor de frutas
Um cobre leito (colcha)
Um cobre leito (colcha)
Uma panela elétrica
Um ventilador
Um jogo de porcelana
Uma cafeteira
Uma batedeira
Um jogo de panela
Uma piscina
Um jogo de panela

O Siticom parabeniza os(as) trabalhadores(as) contemplados 
com prêmios no sorteio da Campanha de Sindicalização 

realizado em 20 de dezembro do ano passado. Faça a sua 
parte: Sindicalize-se! Veja abaixo a relação dos premiados, 

empresas onde trabalham e prêmios que receberam:

Empresa PrêmioNome

“Não faça ao outro 
aquilo que não quer 
que façam a você”

Siticom sorteia prêmios aos
trabalhadores sindicalizados

O dirigente sindical Valcir Braga 
Rodrigues é o presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores de Alimentação. 
Eleições aconteceram dia 11 de março, 
com chapa única. Diretores do Siticom 
auxiliaram na coleta e apuração dos 
votos. O Sindicato parabeniza a nova 
diretoria eleita e também o trabalho 
desenvolvido pelo presidente, 
Sérgio Eccel, no atual mandato.

Sindicato de Alimentação
tem nova diretoria eleita

Acabo de assumir, juntamente com 
outros valorosos companheiros e 
companheiras da diretoria, o maior 
desafio de minha vida: representar a 
categoria da Construção e do 
Mobiliário de Jaraguá do Sul e Região. 
Agradeço a Deus cada momento que 
tenho vivido nos últimos meses e os 
próximos que ainda virão. Tenha a 
certeza de que penso na valorização 
da classe trabalhadora em todos os 
minutos da minha vida. Valorização 
significa um salário digno, que possa 
suprir necessidades básicas de saúde, 
lazer, educação, moradia, etc, dos 
trabalhadores, trabalhadoras e seus 
familiares. Que o trabalho seja 
desempenhado com a segurança de 
equipamentos adequados e sem risco 
de morte. Para que os nossos sonhos 
se realizem precisamos estar unidos 
no mesmo ideal de luta por justiça, 
paz e realização humana. Cada 
companheiro e companheira em seu 
local de trabalho, sendo fiscal de si 
mesmo (a), pode auxiliar muito no 
trabalho do Sindicato para defender a 
categoria com a competência e 
respeito que merece.

Diretoria do Siticom tem o compromisso de defender os 
interesses dos trabalhadores e trabalhadoras da 
Construção e do Mobiliário de Jaraguá do Sul e Região

Helenice Vieira dos Santos
Presidente do Siticom

Precisamos 
estar unidos

Helenice, ao lado da diretora da CUT/SC, Liliana 
Piske, e do presidente da Conticom, Vilmar Kanzler

Helenice Vieira dos  Santos
Ricardo Adriano Gonçalves

Odair Deola
Biásio Alcides Miotto

Jair Rosa
Marcos Antônio Borges

Ildo Westphal
Valdecir da Rocha

Ana Terezinha Silva Oliveira
Clei Marciano Deola

Francisca Mara da Luz Silva
Valdir José de Lara
José Evair Correa

Odacir Denk
Janete Pauli Fenrich Fardoski

Francisco Assis Cláudio

Célio de Souza Moreira
Rosani Krehnke Petry
Elias Israel Formonte

Jonas Jenenias Bosse
Bruno Pires da Fonseca

Maria Terezinha Albrecht

João Augusto Becker
Antônio dos Santos

Estofados Jardim
Mannes
Artemóveis Gielow
Wood Work
Elite Móveis
Berton Móveis

Belluno
Antares
Móveis Tironi
Móveis Kagenor
Elite Móveis
Empreiteira Viana
Roweder
Bel’Arte
Mannes
Cerâmica Krutzsch

Estofados Jardim
Estofados Feeling
Mannes

Domus Móveis
Móveis Jae
Ferram. Água Verde

Feeling
Conembra

DIRETORIA EFETIVA

DIRETORIA SUPLENTE

CONSELHO FISCAL - Efetivo

CONSELHO FISCAL - Suplente

REPRESENTANTES JUNTO À FEDERAÇÃO - Efetivo


