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O Sintricomb está com novo presidente desde o iniício de
outubro. Depois de 22 anos à frente do sindicato, Renato
José Lungen se afastou por conta de problemas de saúde.
Em seu lugar assumiu como presidente Izaias Otaviano,
que até então era vice-presidente.
Izaias é natural de Minas Gerais, onde nasceu em 10 de
outubro de 1968. Em 1986 veio para Santa Catarina. Ini-
ciou no movimento sindical em 1998, como secretário de
formação sindical do Sintricomb. Em 2003, chegou à fun-
ção de secretário-geral, cargo exercido até 2008, quando
chegou a vice-presidente com a reeleição da atual iretoria.
Antes de entrar para o sindicalismo, Izaias era encarrega-
do de produção em uma empresa da construção civil.

SINTRICOMB TEM NOVO PRESIDENTE

No dia 26 de novembro, a partir das 20 horas, no
Clube Santos Dumont, bairro Santa Terezinha, acon-
tecerá o 3º Baile do Sintricomb. A animação ficará
por conta dos grupos Balanço do Tchê e Sorriso Lin-
do.
A participação será limitada a 1.500 pessoas e os
ingressos serão entregues no sindicato a partir dos
dia 3 de novembro. O baile é aberto a todo trabalha-
dor da construção civil, associado ou não ao sindi-
cato. Para retirar o ingresso é necessária a apresen-
tação da carteira de trabalho e folha de pagamento
para comprovar que é trabalhador da categoria.

VEM AÍ O 3º BAILE DO SINTRICOMBESPAÇO ODONTOLÓGICO

A equipe que trabalha
no consultório
odontológico do sindi-
cato vai trazer dicas e
orientações sobre
higiente e saúde bucal.
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Izaias foi confirmado como presidente pela diretoria

Trabalhador associado
ao Sintricomb tem
muitos benefícios.
Confira na o quanto
pode ser bom e vanta-
joso se associar ao sin-
dicato. Página 2

ASSOCIADO TEM MUIT OS
BENEFÍCIOS

NÃO ASSINE A FOLHA
SEM RECEBER FÉRIAS E
13º SALÁRIO. Página 3



 A Carteira de Trabalho hoje é o maior bene-
fício que um pai de família pode ter. No meu
entendimento, todo trabalhador que está se-
gurado pelo INSS, ele está segurando sua fa-
mília também. Por isso peço a todos os tra-
balhadores que tenham consciência da im-

portância desse documento assinado.
Porque todo pai de família que sai cedo para trabalhar, ele quer
voltar  para casa. E se porventura isso não acontecer, por causa de
um acidente ou qualquer outro fato, ele vai ter seu direito garantido
a partir do 15º dia. Faço um apelo a todos que trabalham na área da
construção civil em geral, móveis, marcenaria, todos os setores do
grupo 3, que é de nossa categoria, que não deixe de assinar a cartei-
ra, não trabalhem sem carteira assinada.
No momento que você está trabalhando sem carteira assinada, só
quem está ganhando é seu patrão. Ele está deixando de recolher teu
Fundo de Garantia, está deixando de respeitar seu 13º salário, féri-
as, 1/3 de férias e todos os direitos que a lei permite e dá direito.
Fica o apelo aqui da presidência do sindicato ao trabalhador para
que não trabalhe sem carteira assinada, porque os prejuízos podem
ser enormes.
Sem contar que no futuro ele não vai dispor de aposentadoria, não
terá tempo de contribuição. Muito me entristece quando atendo um
trabalhador e constato que ele tem 40 ou 50 anos de idade e três,
quatro anos apenas de carteira assinada. Sabemos que esse traba-
lhador vai ter muita dificuldade na hora de se aposentar.
 Repetindo novamente, deixo meu apelo para que as pessoas pen-
sem nisso quando forem trabalhar. Pense na sua velhice, na sua fa-
mília e pense também que todo trabalhador um dia vai precisar de
uma aposentadoria.

Importância da carteira assinada

Izaias Otaviano,  presidente do Sintricomb
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O trabalhador associado ao Sintricomb
e que precisar fazer algum exame pelo
Sistema Único de Saúde (SUS) agora
pode fazer o pedido diretamente no sin-
dicato.
O Sintricomb firmou convênio com a
prefeitura de Brusque e possui cota men-
sal de exames para serem oferecidos aos
associados.
É só comparecer no sindicato e levar
consigo a documentação de sócio
(carteirinha ou folha de pagamento com
desconto da mensalidade) e o Cartão Na-
cional do SUS. Mas atenção: só estão
disponíveis por enquanto exames de
mamografia e Raio-X.

Exames marcados no sindicato

Os associados do Sintricomb passaram
a contar desde o mês de outubro com
um grande benefício. A diretoria am-
pliou a idade limite para os dependen-
tes terem direito aos benefícios ofere-
cidos pelo sindicato.
Antes, só tinham direito os filhos e de-
pendentes dos associados que tivessem
até 14 anos de idade. A partir de agora,
esse limite aumentou em dois anos.
Ou seja, terão direito aos benefícios os
filhos e dependentes com idade de até
16 anos.Pisos salariais da categoria

CONSTRUÇÃO CIVIL

Mestres – R$ 1.025 por mês ou R$ 4,65 por hora

Profissional – R$ 860 por mês ou R$ 3,90 por hora

Meio-oficial – R$ 700 por mês ou R$ 3,18 por hora

Servente – R$ 680 por mês ou R$ 3,09 por hora

CERÂMICAS E OLARIAS

Profissional – R$ 935 por mês ou R$ 4,35 por hora

Servente – R$ 690 por mês ou R$ 3,13 por hora

Dependente pode ter até 16 anos

O Sintricomb possui uma série de bene-
fícios à disposição do trabalhador asso-
ciado. Benefícios que vão desde descon-
tos em farmácias, consultas particulares,
exames médicos, entre outros. O sindi-
cato faz o reembolso de parte valores
gastos em consultas ou na compra de me-
dicamentos.
Reembolsos que vão de 30% a 50% do
valor gasto. Basta que o associado soli-
cite, antes, a autorização no sindicato e
leve consigo, na volta, a nota fiscal
acompanhada da autorização.

Sintricomb oferece vários
benefícios aos associados
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O Sintricomb conta com os serviços
de mais um diretor. Trata-se de Dari
Mota Sutil, que assumiu como secre-
tário-geral do sindicato. Dari era fun-
cionário da empresa Rieg Pré-Mol-
dados, de Guabiruba, onde trabalha-
va como encarregado de equipe. Na-
tural de Anita Garibaldi, ele tem 43
anos e está na diretoria do Sintricomb
desde 2003, chegando a secretário-
geral em 2008.

Todo início de ano o Sintricomb recebe reclamações de trabalhadores que disseram ter assina-
do a folha de pagamento do 13º salário e férias no final do ano  e não terem recebido os valores.
Ou seja, confiaram na boa intenção mostrada pelo patrão e ficaram no prejuízo. O Sintricomb
faz o alerta para que o trabalhador não assine qualquer folha de pagamento sem receber os
valores. Principalmente no 13º e as férias. Folha assinada é prova de que o empregado recebeu
o valor. Portanto, atenção: não assine folha para receber depois.

NÃO ASSINE A FOLHA SEM RECEBER O 13º SALÁRIO  E AS FÉRIAS

Aconteceu no dia 24
de agosto, na sede da
Feticom, em
Florianópolis, a pos-
se da nova diretoria
da entidade para o
mandato que vai até
2016.
O presidente do
Sintricomb, Izaias
Otaviano, foi
empossado na oca-
sião como um dos di-
retores da Feticom.
Participaram da ceri-
mônia sindicalistas
de várias partes do
Brasil.

SINTRICOMB REPRESENTADO NA FETICOM

Além de presidente
do Sintricomb e dire-
tor da Feticom, Izaias
é também um dos

Doze equipes disputam o títu-
lo do 12º Campeonato de Fu-
tebol do Sintricomb. São elas:

Campeonato de Futebol

Empreiteira São Lucas

Empreiteira Venzon
Empreiteira Heck
Empreiteira Trainotti

Empreiteira Vanatt

Brunova A
Brusnova B
Macuco Aganove
Tubos Pereira
IB Estaqueamento
Rieg Pré-Moldados

A final será no dia 26 de novem-
bro, na Sociedade Fazendinha.

Empreiteira Libardo

O diretor Elizeu Schmitz
está de volta à cidade de
Brusque, após estruturar
a subsede do Sintricomb
em Vidal Ramos. Agora,
Elizeu concentra as aten-
ções na função da tesou-
raria do sindicato, com a
parte financeira da enti-
dade. Cobranças e reem-
bolsos estão entre as atri-
buições que voltam a ser
desempenhadas por ele.
Com isso, o atendimen-
to na subsede de Vidal
Ramos está sendo feito
em meio período apenas,
de segunda a sexta-feira,
à tarde. As rescisões são

feitas com agendamento prévio. O tra-
balho de Elizeu na sede de Brusque
está voltado, principalmente, na ques-
tão das cobranças às empresas, visto
que tem crescido a inadimplência de
muitas que descontam valores do sa-
lário do trabalhador e deveriam repas-
sar ao sindicato, mas não o fazem.

TRABALHO INTENSIFICADO NA TESOURARIAREFORÇO NO SINDICATO

vice-presidentes da
Nova Central de Traba-
lhadores de Santa
Catarina (NCST-SC).
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Se necessário for, uma consulta por motivo de dor, recomenda-se o segundo trimestre. Em caso de
anestesias, radiografias, medicações uma conversa entre médico obstetra e dentista se fará necessária,
gerando assim um maior conforto para ambos, paciente e profissional. Então ,lembre-se: cuidando da sua
gestação, estarás cuidado do seu bebê também. A equipe odontológica do Sintricomb está aberta a dúvi-
das e sugestões. Entre em contato conosco. Agende uma consulta gratuitamente no sindicato.

ESPAÇO ODONTOLÓGICO
A partir de agora no Jornal do Sintricomb, da-
remos início a uma série de matérias que vão
esclarecer dúvidas sobre saúde bucal. Nesta
primeira edição, conversaremos sobre saúde
bucal da mamãe.

Gestante e saúde bucal

Antes de engravidar, a mulher precisa se
preparar. O ideal é fazer todos os exames ne-
cessários, inclusive a consulta odontológica. A
gravidez é uma fase de mudanças na sáude da
mulher.  A futura mamãe deverá tomar cuida-
dos redobrados com a higiene dos dentes, pois
as principas causas dos problemas bucais na
gestação estão diretamente relacionadas com a
placa bacteriana, como veremos mais adiante.

Outro ponto relevante é que o cuidado pes-
soal irá interferir diretamente na saúde e na den-
tição do bebê em formação. Nota-se que os den-
tinhos de leite já estarão se formando por volta
da 6ª semana de gestação. E os permanentes te-
rão inicio na 12ª semana até a 24ª semana
intrauterina.

Perguntas bastante freqüentes no consultório odontológico

Sim. Como o risco a cáries e in-
flamação gengival estarão aumentados,
o dentista ajudará na prevenção destes
problemas através de profilaxias (lim-
pezas), aplicação de fluor, remoção de
irritante locais (restaurações em exces-
sos, dentes fraturados) e orientação de
higiene oral da futura mamãe e bebê.

Não necessariamente. O que
ocorre é o aumento do risco à cárie,
devido à maior incidência de vômi-
tos que difucltam a higiene, mudan-
ça nos hábitos alimentares, fatos que
somados provocam um
desequilíbrio no meio bucal, geran-
do uma maior propensão à carie.

Novamente a causa é o
acúmulo da placa bacteriana. Porém,
durante a gestação há uma predispo-
sição a desenvolver a gengivite por
causa das alterações hormonais, que
levam o organismo a responder de
forma exagerada à presença desses
microorganismos presentes na placa.

Para brincar, encontre os 7 erros que existem entre
os desenhos abixo. Marque com uma caneta ou lápis
para não perder a conta. Boa diversão!

jogo dos 7 erros

VAMOS BRINCAR?
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Gestante pode ir ao dentista? A gestante tem mais cáries? E gengivite ocorre?

Dentistas Esvetilaine A  Raitz
Pssoa (D) e Sonia Schindler

Dentista Larissa Caon Loeffe
e a auxiliar Danielle Cristine
Tulio


