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CAMPANHA SALARIAL 2015

Última parcela do reajuste tem que ser paga
Convenção Coletiva prevê complemento de 3% aos salários da categoria
No quinto dia útil de
fevereiro os trabalhadores
e as trabalhadoras da
Construção e do
Mobiliário de Jaraguá do
Sul e Região recebem a
última parcela do reajuste
de salário, conforme
determina a Convenção
Coletiva de Trabalho.
O reajuste que está sendo
pago agora é de 3%.
A Convenção foi assinada
com reajuste total de 10%

a serem pagos em duas
parcelas: a primeira, de
7%, em 1° de agosto de
2015, e a segunda em
1º de janeiro deste ano.
A presidente do Siticom,
Helenice Vieira dos
Santos, lembra que a
Convenção Coletiva de
Trabalho tem força de lei
e que se não for cumprida
o Sindicato deve ser
procurado para acionar a
Justiça. Exija seu direito!
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Ex-trabalhadores da Walos Empreiteira
têm dinheiro a receber na Justiça
No dia 20 de julho de 1989 o Sindicato entrou na
Justiça – Ação Trabalhista nº 1220 –, cobrando
da empresa Walos Transportes Empreiteira Ltda
o pagamento de diferenças salariais, adicional
de periculosidade, insalubridade e horas extras.
O Siticom ganhou a causa. Os trabalhadores,
relacionados ao lado, têm valores a receber e
devem comparecer à sede do Sindicato para
obterem mais informações:

Campanha de Sindicalização
premia mais dois trabalhadores

Elizângela, na foto, ao lado do vice-presidente
Marcos Borges, recebe a bicicleta que ganhou
no sorteio, realizado em dezembro de 2015

José Einchinger, na foto, ao lado da presidente
Helenice, aconselha os trabalhadores a
fortalecerem o seu Sindicato. Sindicalize-se!

Os associados Elizângela Silva
Potrickos, trabalhadora da
Estofados Tironi, e José
Einchinger foram os
ganhadores do 5° Sorteio de
bicicletas realizado pelo
Siticom, em 2015, como parte
da Campanha de
Sindicalização. O sorteio foi no
dia 11 de dezembro, na sede
da entidade. A Campanha de

Sindicalização é permanente e
tem o objetivo de chamar os
trabalhadores para o Sindicato,
para que participem e se
mobilizem. José Einchinger é
estofador, trabalha na
Estofados Krause há 26 anos, se
sente contente com o que faz e
valorizado em sua atividade.
Ele aconselha os trabalhadores
a participarem do Sindicato.

A importância de ser sindicalizado
Para ter um Sindicato forte é preciso participar, lutar junto.
Quanto mais trabalhadores se sindicalizarem, mais fortalecido
fica o Sindicato. Trabalhador sindicalizado também tem
benefícios sociais.

Vale a pena ser sindicalizado – participe e confira.

Trabalhadores que devem comparecer no Siticom:
Ademar Kresltzscahmer
Bento Cunha
Esmael Siqueira
Hercílio de Souza
Jair Alves
João Batista Bernardino
José Ribeiro Gomes
Laurício da Silva

Leocádio José F. da Silva
Leonardo Gonçalves da Luz
Luci João Damásio
Luis Vasdevino
Marcos Aurélio de Souza Batista
Pedro Vieira
Rogério Pedro Gomes
Vânio Cardoso Lisboa

Entrega de material escolar
O material escolar é mais um
benefício dos trabalhadores
sindicalizados. Todos os anos
o Sindicato entrega os kits
contendo material escolar
básico para os sindicalizados
que têm filhos em idade
escolar. Representa, sem
dúvida, uma grande economia
para o trabalhador.
O estofador e modelista Fábio
Lemes, trabalhador da

Estofados Figueira, é
sindicalizado há dois anos e
veio buscar o material escolar
para os filhos Gustavo, 7,
Nicolas, 12, ambos estudantes
da Escola Waldemar Schmitz,
e Vítor, 16 anos, que estuda
no Colégio Homago. "Essa
ajuda é muito válida,
90% do material escolar está
assegurado pelo Sindicato",
agradece o trabalhador.

Tesoureiro do Sindicato, Urubatã Alves de Souza, ao lado de Nicolas e o seu pai, o associado
Fábio Lemes, que agradece muito a contribuição do Sindicato na educação dos filhos

Sábados, às 7h30min e às quar tas às 20h
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