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Telefone 32518900

SINTRICOMB, SINDUSCON E SENAI OFERECEM CURSOS
Uma parceria entre o
Sintricomb, o sindicato pa-
tronal (Sinduscon) e o Senai
vai possibilitar aos trabalha-
dores da construção civil de
se qualificarem profissional-
mente. O acordo prevê a
oferta de cursos de forma-
ção.
As aulas serão realizadas no
caminhão do Senai, que será
disponibilizado com todo
suporte técnico, como com-
putadores e itens para aulas
práticas, e que ficará à dis-
posição até o término dos

SINTRICOMB
Rua Francisco Cervi, 39, Centro,
entre a Schlosser e o Bandeirante
– Telefone 33512089

SINDUSCON
Rua Pedro Werner, 180, 4º andar,
no prédio do Centro Empresarial
de Brusque – Telefone 33550557

cursos.
Reuniões realizadas entre as
três entidades acertaram que
os três primeiros cursos a se-
rem oferecidos são de ELE-
TRICISTA INSTALADOR
PREDIAL, PINTOR DE
OBRAS e PEDREIRO DE
ALVENARIA.
Informações sobre local de
inscrições, custo e mais de-
talhes  podem ser o btidas
no Senai, no Sinduscon e no
Sintricomb.
Os cursos terão duração de
160 horas.

No dia 10 de fevereiro, a diretoria do Sintricomb realizou
a primeira reunião do ano. Na ocasião, o presidente Izaias
Otaviano apresentou um balanço com as ações desenvol-
vidas em seus primeiros quatro meses de gestão à frente do
sindicato.
Entre elas a troca da empresa prestadora dos serviços de
telefonia e internet, aquisição e instalação de televisores
para dar mais comodidade aos associados e trabalhadores
que aguardam atendimento, confecção de novo site do sin-
dicato, contratação de funcionários para agilizar o atendi-
mento, entre outras.

Já estão definidas as datas para as assembléias com traba-
lhadores a fim de discutir a proposta salarial a ser apresen-
tada aos patrões na convenção coletiva 2012/2013.   Con-
fira abaixo as datas e locais das assembléias:

BRUSQUE E GUABIRUBA
Na sede do sindicato, sexta-feira, dia 9, às 18h em primei-
ra chamada e às 18h30min em segunda chamada – sede do
sindicato, rua Francsico Cervi, 39, Centro.

BOTUVERÁ
No bar Raulino Graf, sábado, dia 10, às 9h30min em pri-
meira chamada e às 10h em segunda chamada.

VIDAL RAMOS
No sábado, dia 10, às 14h em primeira chamada e às
14h30min em segunda chamada

CANELINHA, NOV A TRENTO E SÃO JOÃO
BATISTA

No domingo, dia 11, às 10h em primeira chamada e às
10h30min em segunda chamada, na subsede de Canelinha,
rua Professor Geraldo Thomas, Centro.

ASSEMBLEIAS PARA DISCUTIR
PROPOSTA SALARIAL

DIRETORIA ANALISA PRIMEIROS
MESES DO NOVO PRESIDENTE
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EDIT ORIAL

Cursos vão qualificar o trabalhador

Amigo trabalhador da construção civil e do mo-
biliário, o ano de 2012 promete ser tomado por
muitas e boas novidades no que tange à atuação
do Sintricomb em favor de sua categoria.  E uma
destas novidades já está ganhando forma e deve
mobilizar um grande número de trabalhadores
interessados em se tornar um diferencial em sua
área de atuação. De que forma? Através da qua-

lificação profissional.
O mercado de trabalho tem se tornado cada vez mais exigente no que diz
respeito à qualificação da mão de obra, independente do setor. Não é dife-
rente na construção civil e no mobiliário, sempre conhecidos pela pouca
formação escolar de seus trabalhadores. O Sintricomb firmou uma impor-
tante parceria com o sindicato patronal (Sinduscon) e o Senai de Brusque.
Dessa união nasceu a idéia de oferecer alguns cursos de profissionalização
aos trabalhadores do setor, com vistas a melhorar a qualidade da mão de
obra
Algumas reuniões entre as três partes já aconteceram e se definiu por três
tipos de cursos em uma primeira etapa. Cursos estes que você pode confe-
rir em matéria publicada nesta edição do Jornal do Sintricomb
As informações sobre datas, local de inscrições e realização das aulas se-
rão divulgadas à medida que as definições forem sendo concretizadas, seja
através de folhetos, nos sindicatos dos trabalhadores e dos patrões, na im-
prensa ou mídia local, e no site do Sintricomb: www.sintricomb.com.br.
Uma idéia que está lançada e depende agora do apoio de você, trabalha-
dor, quem é quem deve ser o mais interessado no assunto.

Izaias Otaviano
presidente do Sintricomb

O Informativo do Sintricomb é uma
publicação do Sindicato dos Trabalha-
dores nas Indústrias da Construção e
do Mobiliário de Brusque e região.

DIRET ORIA EFETIVA

Izaias Otaviano (presidente), Dari
Mota Sutil (secretário-geral), Elizeu
Schmitz (tesoureiro)

DIRET ORIA SUPLENTE

Reinaldo Vanelli, Almir Galassini,
Augusto Hoeffelmann, Padro Jair
Simas, Maciel José de Brito, Pedro
Machado Bonfim, Lírio Introvini
Milani

CONSELHO FISCAL

Francisco Tomasei, Jair Hang, Elio
Alves Pinheiro, Osni Borges de Lima
(suplente), Claudinei de Souza (su-
plente), Plásio Dalçóquio (suplente)

REPRESENTANTES JUNTO
À FETICOM

Izaias Otaviano, Augusto
Hoeffelamnn (suplente), Elizeu
Schmitz (suplente)

JORNALISTA
RESPONSÁVEL

Valdomiro da Motta. SC 03666 JP. Con-
tato através do e-mail
imprensa@sintricomb.com.br ou pelo
telefone 47 91919675.

Eram 16 horas do dia 3 de fevereiro, uma sexta-feira, quando entrou no
ar o novo site do Sintricomb. O endereço continua o mesmo,
www.sintricomb.com.br, mas o formato e o conteúdo estão totalmente
diferentes.
Mais dinâmico e com o objetivo de possibilitar fácil navegação a quem
a visita, a página foi completamente refeita, dando destaque para noti-
ciário acerca dos fatos que interessam a categoria da construção civil e
do mobiliário de Brusque e das outras seis cidades que fazem parte da
base territorial da entidade. Na página estão disponíveis em forma de
reportagens todos os fatos referentes ao sindicato.
Entre eles espaço com agenda dos eventos programados, arquivo de
fotografias, benefícios atualizados, informações jurídicas, lista de di-
retores e colaboradores, dicas de sites úteis e que possam ser interes-
santes ao trabalhador, associado destaque, entre outros.  O endereço é
www.sintricomb.com.br.

SINTRICOMB ESTÁ DE SITE NOVO

Mais de 500 kits com material escolar foram
entregues este ano pelo Sintricomb a seus as-
sociados. A distribuição teve início no dia 16
de janeiro e encerrou em 16 de fevereiro.
Ao todo, foram investidos em torno de R$ 17
mil na aquisição dos kits. “É uma maneira de
ajudar os trabalhadores, pois as listas escola-
res costumam ser um peso a mais no orça-
mento familiar neste início de ano” comenta
o presidente do Sintricomb, Izaias Otaviano.

ENTREGA DE MATERIAL
ESCOLAR ESTÁ

ENCERRADA

EXPEDIENTE
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No dia 7 de fevereiro, o presidente da Federação dos Tra-
balhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário
de Santa Catarina (Feticom-SC) e da Nova central Sindi-
cal de Trabalhadores de Santa Catarina (NCSTSC),
Altamiro Perdoná, esteve na sede do Sintricomb.
Acompanhado pelo tesoureiro da Feticom, Carlos Alberto
Baldissera, ele participou de uma reunião com o presi-
dente do Sintricomb, Izaias Otaviano, e o diretor Dari Mota
Sutil, além dos presidentes do Sitrab, Rogério Reis, e do
Sintiplasqui, Ednaldo Pedro Antonio.
O objetivo da visita foi de passar orientações sobre o de-
senvolvimento de cursos e palestras, bem como assinar a
filiação do Sitrab, Sindicato dos Motoristas de Brusque e
região, à Nova Central Sindical

PRESIDENTE DA FETICOM E NSCST-
SC VISITA SINDICATO S

Emoção foi o que não faltou na realização do 1º Papai Noel
Solidário do Sintricomb. A ação foi realizada nos dias 16,
17, 19 e 20 de dezembro em vários bairros e comunidades
de Brusque.
Mais de 500 quilos de balas foram distribuídos ás crianças
e adultos em cada local por onde a carreata passou. O dire-
tor Elizeu Schmitz coordenou a ação e ficou empolgado
com a repercussão que o ato teve junto às regiões visitadas.
“As crianças escutavam a musiquinha e já saíam de casa”,
comemorou.
As fotos dos lugares onde o Papai Noel passou estão no
site do sindicato (www.sintricomb.com.br) no link Fotos. A
idéia é de repetir a ação em 2012.

PRIMEIRO PAPAI NOEL DO
SINTRICOMB É SUCESSO!

Os trabalhadores que dese-
jarem levar suas questões
para apreciação da Comis-
são de Conciliação Prévia
devem ficar atentos às da-
tas das reuniões.
Os encontros acontecem às
sextas-feiras, a cada quinze
dias, no Sintricomb.
A comissão busca resolver
pendências trabalhistas, in-
centivando acordo entre pa-
trões e empregados diante

COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA

de algum conflito, sem que
seja necessário encaminha-
mento à Justiça do Traba-
lho.
Um advogado representan-
do o trabalhador e outro o
patrão mediam a negocia-
ção.  As reuniões da comis-
são acontecem das
8h30min às 11h30min.
Para solicitar uma audiên-
cia, a parte interessada, po-
dendo ser empregado ou

patrão, deve procurar o
Sintricomb e levar consigo
documentação pessoal, car-
teira de trabalho (no caso do
empregado), nome e ende-
reço para envio de corres-
pondência da outra parte.
 A reclamação é analisada
pela assessoria jurídica da
entidade, que encaminhará
o assunto para a Comissão.
Abaixo as datas das novas
reuniões da Comissão.

Mês Dias
Março 2, 16 e 30
Abril 13 e 27
Maio 11 e 25
Junho 15 e 29
Julho 13 e 27
Agosto 10 e 24
Setembro 14 e 28
Outubro 5 e 26
Novembro 9 e 23
Dezembro 7, 14 e 21

PRÓXIMAS REUNIÕES
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ESPAÇO ODONTOLÓGICO

O cuidado com a saúde oral constitui um componente
importante na melhora da qualidade de vida do adolescente.
A dentição na adolescência passa por um grande processo de trans-
formação. Na adolescência precoce (dos 10 aos 14 anos), 12 den-
tes primários dão lugar à erupção dos dentes permanentes. Com o
aparecimento do 2º molar permanente (aos 12 anos) completa-se
a dentição permanente. Variações de 1 ano ou mais podem não
ter nenhuma significação clínica. Os 3os molares ou “dentes do
ciso” erupcionam na adolescência tardia, entre os 18 e 20 anos.

As principais doenças orais que ocorrem na adolescência
são cáries e doença periodontal sendo que as mesmas são de ori-
gem infecciosa e atingem 95% da população. A cárie dental é
uma doença que destrói os tecidos duros do dente e tem causas
múltiplas, entre as quais: a placa bacteriana cariogênica, a quan-
tidade e a qualidade de saliva, a dieta, fatores biológicos do indi-
víduo e outros relacionados à idade, à conduta e o acesso aos
cuidados de saúde.  A união entre esses fatores determinará a
presença ou não de doença e sua gravidade.
 A doença periodontal atinge os tecidos de suporte dentário.
A placa bacteriana grudada à superfície dentária gera inflamação
dos tecidos moles (bochecha e gengiva) que rodeiam o dente ge-
rando a chamada gengivite. Se não houver medidas adequadas a
doença pode avançar, em casos de indivíduos suscetíveis, che-
gando a conseqüente perda do dente que fica sem suporte ósseo,
neste caso chama-se de periodontite. Ambas as doenças aumen-
tam a incidência na adolescência, pois as modificações hormonais,
a dieta e os hábitos intestinais inadequados e outros fatores que
modificam o meio interno e o ambiente externo do indivíduo fa-
zendo com que os adolescentes sejam um grupo de risco para a
saúde oral.

As visitas regulares ao dentista e os programas preventi-
vos tem muita importância neste período pela presença na cavi-
dade bucal de dentes que nasceram a pouco tempo. Um fator agra-
vante dos problemas gengivais são os aparelhos ortodônticos
porque facilitam a retenção de restos alimentares e a adesão da
placa bacteriana. Outra patologia que se apresenta em adolescen-
tes é a “gengivite ulceronecrotizante aguda” (GUNA). Infecção
aguda atribuída a uma menor resistência do paciente por estresse.
Um sintoma típico é a dor intensa e a halitose (mau hálito) em
determinados momentos pode provocar febre e “íngua”.

Recomenda-se ao paciente  higiene oral adequada e pro-
curar um dentista. Outras doenças bucais sem a presença de bac-
térias como má oclusão, disfunções da articulação
temporomandibular e fraturas dentárias por traumatismo são muito
freqüentes neste período etário.Desta forma a base para uma boa
saúde bucal do adolescente é a correta higiene dos dentes, uso
freqüente de flúor (pasta de dente e bochechos) e uso do fio den-
tal, regularmente. Além de visitas ao dentista pelo menos 2 vezes
ao ano.

Colaboração da equipe do consultório odontológico do
Sintricomb. Dentistas Esvetilae A Raitz Pessoa, Sônia
Schindler, Larissa Caon Loeff, Patricia Cristina Zunino
e da auxiliar ténico Daniele Túlio

Saúde oral na adolescência

M. Shirley García de Valente

RIR FAZ BEM!

- Num banheiro público do centro da cidade, ninguém
usava papel higiênico: Todo mundo se limpava com
notas de R$ 1, 00.
Um belo dia, Joaquim estava apertadíssimo e teve de
usar esse banheiro público. Fez o que tinha que fazer e,
na hora de se limpar, viu que só tinha uma nota de R$ 50,
00.
Sem problema: Joaquim limpou-se com a nota de
cinquenta, catou R$ 49, 00 do cesto de lixo e foi embora.

O sujeito chega para
um amigo advogado e diz:
- Quanto você cobra para
me responder duas pergun-
tas?
- Quinhentos reais! Qual é
a segunda?

**************

O que significa uma Kombi com um argentino caindo
num penhasco?
R: Significa desperdício, a Kombi poderia estar cheia

**************

O filho pergunta para o pai:
-Papai, o senhor está com desinteria, deveria comer
bastante banana que é bom.
O pai sem saber de nada, retruca:
-Mas eu nao tenho nada nao, eu estou normal.
O filho responde com inocência:
-Mas Papai, ontem eu ouvi a Mamãe falando para o
senhor no quarto: Endurece logo essa merda

**************

**************


