
SINTRICOMB

Em evento realizado na 
manhã do dia 1º de maio, 
o Sintricomb inaugurou 
o auditório do sindicato. 
O espaço está localizado 
no terceiro andar no pré-
dio da entidade. Nele 
serão realizados cursos, 
treinamentos e palestras. 
O auditório tem lugar 
para 50 pessoas senta-
das, dispõe de ar condi-
cionado e equipamentos 
de som, além de toda es-
trutura necessária para a 
realização dos eventos. 
A inauguração contou com 
a presença de convidados 
especiais, como diretores 
do sindicato e familiares, 
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Os presidentes do Sin-
tricomb, Izaias Otaviano, 
e do Sinduscon, Ademir 
José Pereira, assinaram na 
manhã do dia 1º de maio, 
aproveitando as comemo-
rações do Dia do Trabal-

Encarregado e mestre de obras

R$ 1.150 ou R$ 5,23 por hora

Profissional

R$ 960 ou R$ 4,37 por hora

Meio oficial

R$ 770 ou R$ 3,50 por hora

Servente 

R$ 760 ou R$ 3,46 por hora 

Assinada a Convenção Coletiva 2012/2013

o prefeito Paulo Eccel, 
sindicalistas da cidade, o 
presidente da Feticom e 
da Nova Central de Santa 
Catarina, Altamiro Per-
doná, o ex-superintendente 
do Ministério do Trabalho 
em Santa Catarina, Carlos 
Arthur, e da imprensa 
local. Duas palestras 
marcaram o evento. 
Elas foram ministradas pelo 
jornalista Anderson Vieira e 
pelo técnico em segurança 
no trabalho e auditor fiscal 
do MTE, Roberto Capone. 
Paralelo ao ato, também foi 
inaugurado o salão de festas 
do Sintricomb, com coquetel 
oferecido aos convidados.

hador, a Convenção Cole-
tiva de Trabalho 2012/2013 
da construção civil e do 
mobiliário de Brusque. 
O ato aconteceu no auditório 
do Sintricomb. A Conven-
ção Coletiva 2012/2013 está 

disponível no site do Sin-
tricomb (www.sintricomb.
com.br) e em breve será 
também entregue aos trab-
alhadores as empresas e nas 
obras em formato de cartil-
ha, um pequeno livro com 

todas as regras existentes 
na convenção.  A negocia-
ção deste ano fechou com 
12% de reajuste para quem 
recebe o piso e 7% para 
quem ganha acima do piso.

NOVOS VALORES DOS PISOS



Corpo de Bombeiros   193

Polícia Militar   190

Samu   192

Delegacia de Polícia Civil  33510123

Delegacia Regional de Polícia Civil 33511823

IGP   33552905

Hospital de Azambuja  33510066

Hospital de Dom Joaquim  33510035

Hospital Evangélico  32550100

Policlínica (SUS)  33510866

Prefeitura   32511833

Câmara de Vereadores  33512891

Fórum   32511500

Ministério Público em Brusque 33511465

OAB   33514883

Rodoviária (Reunidas)  33511999

Rodoviária (Catarinense)  33514696

Rodoviária (Santa Terezinha)  33510299

Terminal urbano  33511314

Sine   33508831

Ministério do Trabalho  33512260

Farmácia dos Trabalhadores  33551693 

TELEFONES ÚTEIS

 A diretoria do Sintricomb segue com seu projeto de implan-
tar uma nova filosofia de gestão à frente do sindicato. Ações que vão desde 
a estruturação da entidade em termos de equipamentos e espaços novos 
para melhor atender ao nosso associado, a treinamentos de colaboradores 
e até trabalhadores para que melhor executem suas atividades no dia a dia.
 Desde que assumi como presidente, após aprovação da classe em 
assembleias, tenho buscado trabalhar junto com os demais diretores nas de-
cisões e projetos do sindicato. Muita coisa já foi feita, apesar do pouco 
tempo ainda desta nova gestão. Reestruturamos os espaços na sede e nas 
subsedes para dar mais conforto e comodidade a quem busca o sindicato. 
Reforço no quadro de colaboradores, a fim de dividir as tarefas e fazer com 
que o fluxo de trabalho tenha mais agilidade e eficiência. As reuniões entre 
os diretores, que anteriormente eram realizadas a cada dois meses, passaram 
a ser mensais. Da mesma forma, reuniões internas com funcionários ocor-
rem com datas definidas e têm por objetivo discutir o andamento dos ser-
viços prestados e buscar melhorar cada vez mais o atendimento ao associado. 
 No mês de maio, paralela às comemorações do Dia do Trabalhador, re-
alizamos um antigo sonho que é a inauguração do auditório do sindicato. Com 
isso, vamos poder oferecer um espaço para a realização de cursos, treinamentos 
e palestras aos colaboradores e trabalhadores que fazem parte da categoria. Além 
deste, temos também um salão de festas, local apropriado para a realização de 
eventos comemorativos de pequeno porte. Estreitamos ainda mais a relação com 
o sindicato patronal (Siduscon), o que nos tem permitido colher frutos vitoriosos. 
 Pode-se destacar dessa parceria a realização de cursos de qualifi-
cação profissional, os quais também têm o apoio do Senai, e a agilidade no 
fechamento da convenção coletiva 2012/2013. Estamos dando início à es-
truturação de uma sala para oferecer cursos de informática. Enfim, são algu-
mas das muitas bandeiras levantadas e que estão se transformando em algo 
concreto. E tudo com um único objetivo: servir bem aos nossos trabalha-
dores da construção civil e do mobiliário de Brusque e região. Principalmente 
para os nossos associados, que acreditam e apostam no sucesso do sindicato.

Izaias Otaviano, presidente
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EDITORIAL

Oito meses de muita transformação



 O Sintricomb está preparando mais uma 
novidade para os trabalhadores. Uma parce-
ria com uma empresa  vai disponibilizar cur-
sos de informática aos associados e demais tra-
balhadores em geral. As aulas acontecerão 
em uma sala no primeiro andar do sindicato. 
Podem se inscrever trabalha-
dores e comunidade em geral. 
 Os associados ao Sintricomb terão preço 
diferenciado no valor dos cursos. As vagas são 
limitadas e as inscrições serão feitas a partir do 
dia 1º de junho, no sindicato. Serão oferecidos 
cursos desde iniciantes, com digitação, processa-
mento de dados, internet e antivírus, até conteúdo 
avançado, como programação de computadores. 
 A carga será de duas horas por semana, com 
duração, dependendo do tipo de curso, que pode variar 
entre sete meses e um ano. O valor dos cursos poderá ser 
parcelado. Mais informações em breve no sindicato.

Sindicato vai oferecer cursos de informática




