
SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO 

E DO IMOBILIÁRIO DE JOAÇABA

Vem aí o II Torneio SITICOM de Futebol 

Filiado à:

Já se encontram 
abertas as inscrições para 
o II Torneio SITICOM de 
Futebol. A diretoria decidiu 
pela realização do torneio 
após o sucesso observado 
na primeira edição.

De acordo com o 
presidente do sindicato, 
Pedro Nogueira, o primeiro 
campeonato contou 
com a participação de 
centenas de trabalhadores e 
trabalhadoras da região. 

“Foi um momento de 
festa e confraternização. 
Agora vem o segundo 
torneio, mais dinâmico, 
festivo e disputado. Tenho 
certeza que a participação 
será ainda maior”, destacou 
Pedro. 

O torneio será disputado 
no dia 17 de outubro em 
Joaçaba. 

Todos os participantes 
deverão retirar na sede do 
sindicato ou solicitar por 

email a ficha de inscrição e o 
regulamento da competição. 
Após o preenchimento os 
participantes terão até o dia 
25 setembro para levar a ficha 
até o sindicato ou enviá-la 

por email.
As empresas que 

por ventura decidirem 
escrever um time, 
devem ter pelo 
menos dois sócios 
no sindicato até o 
mês de setembro, 
trabalhadores do 
ramo da construção 
civil ou do mobiliário 
nas cidades que a 
instituição tenha base. 

As empresas 
pequenas que não 
contenham o número 
de trabalhadores 

suficientes para formar um 
time, poderão se juntar a 
outras empresas do ramo 
que também não possuem 
número suficiente.

Nos dias 25, 26 e 27 de 
setembro, a NCSTSC 
realizará no município de 
Itapema, o V Encontro das 
Mulheres Trabalhadoras de 
Santa Catarina. 
O SITICOM já está com as 
inscrições abertas para as 
mulheres que trabalham na 
área da construção civil e 
do mobiliário de Joaçaba e 
região.
Lembramos que essa é 

uma ótima oportunidade 
já que as despesas com 
hospedagem, alimentação 
e transporte, serão pagas 
pelo sindicato. 
As interessadas podem 
entrar em contato através 
do (49) 3554 0355; ou 
pelo e-mail:  secretaria@
siticomjoacaba.org. 
Contamos com a 
participação de todas.  

Participe do V Encontro das Mulheres Trabalhadoras de SC



Fala Diretor
 Como diretor 
do SITICOM, percebo 
que foram amplas as 
mudanças promovidas 
pela nova direção.  
Lembro que antigamente 
tinha o sindicato, mas 
a gente não percebia 
as ações. Não eram 
realizadas. Não acho 
que o atendimento era 
de acordo com o que os 
trabalhadores merecem 
ao dar sua contribuição 
e nunca foi promovido 
sequer um evento.

Atualmente essa 
nova gestão realizava 
atividades e não serve 
apenas para acerto de 
contas como acontecia 

em anos passados. 
Infelizmente sinto 
que a direção antiga 
nunca havia trabalhado 
pelos trabalhadores da 

construção civil. 
O que mais me motivou 
a fazer parte da direção 
foi poder contribuir 
com a melhora de vida 
dos trabalhadores e 
a confiança que pude 
perceber nas pessoas que 
hoje estão envolvidas no 
sindicato. 

Adriano Almeida Ramos 
- Diretor do SITICOM e 
mestre de obras.

Entre os dias 28 e 30 
de julho, a Secretária 
Geral do SITICOM, 
Vanda Fernandes de 
Borba, participou na 
FETIESC em Itapema, de 
um curso que fez parte 
das programações do 
encontro das mulheres.
O curso que foi uma 
parceria entre FETIESC 
e a Rede Vida Viva, teve 
como tema a saúde do 
trabalhador onde foram 
abordados assuntos 
referentes a promover 
a prevenção através de 
uma conversa com os 
trabalhadores, antes 
que eles adquiram uma 
enfermidade.
Além de representantes 

do Sindicato da 
Construção Civil e 
Mobiliário de Joaçaba 
(SITICOM), participaram 
dirigentes sindicais 
liberados e de base e 
também do Sindicato da 

Saúde de Joinville.
Atualmente a Rede Vida 
é mantida por doações 
e todos os monitores 
realizam os trabalhos de 
forma voluntária. Um 
dos pilares da Rede é 

trabalhar na prevenção 
das doenças e 
acidentes de trabalho e 
não somente remediá-
los após o ocorrido.
“Eu participei deste 
curso justamente 
para trazer esse 
conhecimento para 
o nosso sindicato 
porque a saúde é 
muito importante 
e os trabalhadores 
merecem respeito. A 
prevenção é a base para 

que os trabalhadores 
possam ir para o trabalho 
tranquilos e desempenhar 
suas atividades da melhor 
forma”, destacou Vanda.

O cotidiano sindical e a relação entre vida, saúde e trabalho
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Festa Julina do SITICOM reuniu trabalhadores
No dia 25 de 

julho, centenas 
de trabalhadores 
juntamente com sua 
família, participaram 
da primeira festa julina 
do SITICOM. A festa 
contou com patrocínio 
das empresas Paludo, 
Andrade e com uma 
contribuição especial 
da empresa Pirâmide 
que patrocinou os 

brinquedos infantis. 
A FETICOM-SC  
também contribuiu  
financeiramente para 
os custos da festa.Todos 
foram recepcionados 
com comidas típicas, 
alem de atrações para 
todas as idades: piscina 
de bolinhas, touro 
mecânico, alem da 
tradicional fogueira. 
Todas as atrações foram 

pensadas para que as 
famílias pudessem se 
divertir com o som de 
uma boa música.
De acordo com o 

presidente do sindicato, 
Pedro Nogueira, essa 
confraternização faz 
parte do calendário da 
nova diretoria que busca 
além de orientar os 
trabalhadores sobre seus 
direitos, proporcionar 

momentos de lazer e 
descontração. 
“Esperamos que 

todos possam também 
prestigiar nosso próximo 
evento que será o torneio 
de futebol. Sempre 
buscaremos o melhor 
para os trabalhadores”, 
cita Pedro.



Luciano Osmar da Silva - mestre de obras

Antes da posse da nova gestão do 
sindicato, não tínhamos, qualquer apoio. 
Não recebíamos nenhum tipo de visita 
na obra porque não existia uma diretoria 
ativa. As contas não eram repassadas para 
os trabalhadores e só encontrávamos 
com alguém do sindicato no momento 
de fazer algum acerto. Hoje muitos dos 
trabalhadores já buscam se filiar por 
confiar na nova diretoria. 

Luis Neves Moreira- Carpinteiro

A partir do momento em que a nova 
diretoria assumiu o sindicato, nós 
trabalhadores passamos a ter muito 
mais informações sobre nossos direitos 
dentro da profissão. Não podemos nem 
comparar com a gestão antiga que não 
nos representava. Só tínhamos contato 
com eles no momento do acerto. Hoje 
recebemos visitas constantes nas obras e 
estamos muito mais satisfeitos. 

Associado fala

Membros do SITICOM participaram do curso Saúde 
do Trabalhador na Indústria da Construção

  Entre os 
dias 28 e 30 de julho, o 
diretor do SITICOM, 
Júnior César Nunes, 
juntamente com a Técnica 
em Segurança do 

Trabalho, Rosilene Pires 
e Hugo Ricardo Frasson 
da Construtora Andrade, 
participaram em Joaçaba, 
do curdo: Saúde do 

Trabalhador na Indústria 
da Construção.
O curso que contou com 
carga horária de 22 horas, 
foi voltado para servidores 
concursados das cidades 
da SDR de Joaçaba, da 
regional do município e 
membros do SITICOM.
De acordo com Rosilene, 
o curso teve como foco, 
fiscais da vigilância 
sanitária que a partir da 
teoria adquirida estão 
aptos a fiscalizar as 
construções civis da região.
Ela ressalta que o curso é 
de extrema importância 
na medida em que quanto 
maior a quantidade de 
profissionais certificados 
para executar esse trabalho 
de fiscalização, menor será 
o número de acidentes 
ocorridos em obras, bem 

como a ocorrência de 
doenças ocupacionais, 
gerando maior qualidade 
de vida aos trabalhadores.
A profissional também 
ressalta que de acordo 
com recente pesquisa, o 
maior número de acidentes 
registrados em obras 
sãorelativos a quedas e 
o município de Joaçaba 
encontra-se em primeiro 
lugar com 81% dos casos 
no estado.
Entre a metodologia 
do curso, destacamos 
exposições orais 
dialogada das Normas 
Regulamentadoras nº18 
(Indústria da Construção), 
nº 33 (Espaço Confinado) 
e nº 35 (Trabalho em 
Altura), além de visitas a 
canteiros da cidade com 
preenchimento de check-
list.


