
ADVOGADO 
NO SINDICATO

 

FIQUE ATENTO!

VEM AÍ, O I CAMPEONATO 
DE FUTEBOL DO SITICOM

DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO

INSCREVA SEU TIME - UM 
TIME POR EMPRESA - 
RETIRANDO A FICHA  

NO SINDICATO. 

A partir de agora, os trabalhadores 
da construção civil e da madeira 
contam com assistência jurídica no 
seu sindicato. Todas as quartas-
-feiras, das 08h às 17h, haverá um 
advogado à disposição para tirar as 
dúvidas nas questões trabalhistas e 
previdenciárias. 

Homologações de terça a quinta 
das 8:30 as 17:30 

Você pode tornar as ações de seu sindi-
cato cada vez mais fortes, somando for-
ças pela luta em defesa da valorização e 
união de nossa categoria. É fácil se filiar 
ao SITICOM Joaçaba. Basta preencher 
a ficha de filiação no Sindicato ou im-
primir cópia através de nosso site. Você 
pode se inscrever a qualquer momento e 
também contribuir com nossa campanha 
enviando a ficha de filiação aos colegas. 
Contribua para tornar o SITICOM Joaça-
ba cada vez mais representativo.

Pensando no fortalecimento das relações entre 
os trabalhadores e seus representantes, o 
sindicato busca novas adesões, novos filiados, 
novas ideias. A participação do trabalhador é 
fundamental para a reconstrução deste espaço 
de debates e do futuro da classe trabalhadora.

Nesse sentido, a diretoria da SITICOM reuniu-
-se com o presidente da  FETICOM / SC, Alta-
miro Perdoná, em Herval do Oeste, quando foi 
exposta  a realidade que vive o trabalhador em 
Joaçaba e região. Na ocasião. Perdoná garan-
te que a Federação será parceira nessa fase 
de reconstrução.

Em outra ocasião, Pedro Nogueira, diretor 
do sindicato, conversou com trabalhadores e 
ouviu as dúvidas em relação às funções do 
sindicato, e às demandas do setor. Pedro apre-
sentou também as novidades que estão vindo 
por aí:

“Para setembro, já está programado o primei-
ro campeonato de futebol do sindicato, onde 
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cada empresa poderá inscrever o seu time. Isso 
vai gerar a necessidade de outros eventos que 
virão na sequencia”, conta.

E tem mais. Todas as quartas-feiras, das 8h às 
17h, já tem um advogado à disposição do traba-
lhador, no sindicato, para esclarecer as dúvidas 
trabalhistas e previdenciárias e para fazer as 
recisões.  

A cada dois meses, sairá um informativo que 
será usado como meio de comunicação eficaz, 
trazendo os comunicados do sindicato e outras 
informações importantes para o dia-a-dia na 
obra.

Ao mesmo tempo, o sindicato continuará a 
visitar as obras para conversar com os trabalha-
dores, iniciando campanha de filiação e esclare-
cimento. 

Os trabalhadores mostraram-se satisfeitos com 
esta aproximação. 

Reunião da Diretoria do SITICON, em 
Herval d´Oeste

Pedro Nogueira conversa com traba-
lhadores em Joaçaba



CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL E NA MADEIRA
estipula as condições de trabalho no período de 1 de maio de 2014 a 30 de abril de 2015

A Convenção Coletiva de Trabalho 
abrange Trabalhadores das Serrarias, 
Carpintarias, Tanoarias, Madeiras 
Compensadas e Laminadas, Aglome-
radas e Chapas de Fibras de Madeira 

e construçao civil

Base territorial do Sindicato dos Tra-
balhadores nas Indústrias da Cons-
trução e do Mobiliário de Joaçaba 
- Água Doce, Catanduvas, Erval Ve-
lho, Herval d'Oeste, Ibicaré, Jaborá, 

Joaçaba,Luzerna, Treze Tílias e Vargem Bonita.

FICA ESTABELECIDO O SALÁRIO 
NORMATIVO NO VALOR DE R$ 
873,00 mensais. Os salários serão 
reajustados mediante a aplicação do 
índice de 5,82% sobre os salários do 
mês de maio de 2013. 

As horas extras prestadas serão 
remuneradas com adicional de 50% 
sobre o valor das horas normais e, 
serão incluídas sempre, no calculo de 
13º salário, férias e repouso semanal.

As empresas anotarão na Carteira 
de Trabalho, a função exercida pelo 
empregado, conforme a Classificação 
Brasileira de Ocupações.

Na rescisão por Justa Causa, a empre-
sa deverá comunicar ao empregado, 
por escrito, as infrações que motiva-
ram a rescisão contratual, sob pena de 

não poder usá-las em juízo.

A partir de 180 dias de trabalho, todo 
empregado que rescindir seu contrato, 
por qualquer causa, deverá ter homo-
logada pelo Sindicato de Classe, a 
rescisão.

Para os empregados que tenham mais 
de 05 anos de serviço ininterruptos, na 
mesma empresa, e tenham mais de 45 
anos de idade, o AVISO PRÉVIO, a ser 

concedido pela empresa, sem justa causa, será de 
60 dias.

Fica garantido o emprego à gestante, 
até 60 dias após o termino da estabi-
lidade. Não se aplica nos seguintes 
casos: Rescisão do Contrato por Justa 
Causa; Acordo entre as partes; Pedido 
de demissão; Rescisão ou termino do 

contrato de experiência por prazo determinado.

Ao empregado admitido para a função 
de outro, dispensado sem justa causa, 
será garantido salário igual ao empre-
gado de menor salário na função, sem 
contar as vantagens pessoais.

As empresas concederão a seus 
empregados estudantes, licença remu-
nerada pelo tempo necessário a pres-
tação de exames escolares, uma vez 
matriculados em escolas oficiais ou 

reconhecidas pelo órgão competente, sendo obri-
gado o aviso aos empregadores, por escrito, com 
antecedência mínima de 72 horas e comprovação 
do exame realizado, inclusive vestibular.

O Empregado que rescindir espon-
taneamente o contrato de trabalho 
independente de contar menos de 01 
ano de serviço, terá direito à indeniza-
ção do período de férias proporcionais, 

acima de 14 dias de trabalho.

As empresas fornecerão, gratuitamen-
te, para uso exclusivo em serviço, a 
seus empregados, equipamentos de 
proteção pessoal, uniformes, aventais 
e calçados.

Extinção completa de trabalho aos 
sábados. Poderá prorrogar em até 02 
horas diárias em dias anteriores, sem 
pagamento adicional para completar 
as 44 horas semanais. 

Extinção parcial de trabalho aos sába-
dos.Poderá prorrogar em até 02 horas 
diárias, em dias anteriores, sem paga-
mento adicional para completar as 44 
horas semanais;

As horas prorrogadas para a compen-
sação da jornada dos sábados, não 
poderão ser incorporadas aos salários 
a titulo de horas extras;

As horas prestadas acima das 44 
(quarenta e quatro) semanais serão 
consideradas extras e deverão ser 
remuneradas

Fica assegurada a estabilidade de 
emprego ao trabalhador com mais de 
05 anos de serviços ininterruptos na 
mesma empresa, com idade igual ou 
superior a 45 anos, desde que falte 

01 ano para completar o período aquisitivo de sua 
aposentadoria, seja ela especial ou por tempo de 
serviço, ressalvando-se a rescisão contratual por 
justa causa, pedido de demissão do empregado, 
acordo entre as partes, transferência da empresa 
para outra cidade ou estado e encerramento das 
atividades.

As empresas concederão, obrigatoria-
mente, licença remunerada aos empre-
gados, dirigentes sindicais, membros 
de diretoria, assim compreendidos 
aqueles que exercem atividades de 
secretaria, tesouraria ou suplente de 
diretor, quando estes participarem de 

encontros, congressos, simpósios e conferencias, 
no interesse e representando a classe profissio-
nal. A licença será de até 10 (dez) dias anuais e, a 
solicitação a empresa, deverá ser feita com ante-
cedência mínima de 03 dias.

As empresas aceitarão atestados 
médicos para justificar as faltas ao 
serviço pelos empregados, quando 
estes forem fornecidos pela Previdên-
cia Social ou pelo Sindicato de Classe, 
bem como os fornecidos por médicos 

as empresas.


