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 Até o mês de outubro de 2012, quatro trabalha-
dores perderam as vidas no exercício de suas funções nos 
setores da construção civil e mobiliário da base de atua-
ção do Sintricomb. Três destas mortes ocorreram na cida-
de de Brusque e a outra no município de São João Batista. 
 Porém, levantamento feito pelo sindicato mostra 
que todos realizavam trabalho de forma “autônoma”, sem 
vínculo com alguma empresa ou sendo sócios do sindicato.
 O que comprova que o trabalho de orien-
tação e treinamento encabeçado pelo Sintricomb a 
partir de junho deste ano vem dando certo. A par-
ceria com as empresas devidamente legalizadas tem pro-
piciado preparo e qualificação aos quadros de colabo-
radores das mesmas sobre a importância de se executar 
trabalhos com todo equipamento de segurança necessário. 

Outubro – 11/10/2012 e 16/10/2012

Novembro – 09/11/2012 e 30/11/2012

Dezembro – 14/12/2012

Empresas com trabalhadores treinados no 
sindicato: 12

Trabalhadores treinamentos no sindicato: 
200

Treinamentos nas empresas: 02

Trabalhadores que receberam treinamento 
nas empresas:35

PALESTRAS SOBRE SEGURANÇA NO 
TRABALHO

Total de empresas com palestras realizadas 
a seus trabalhadores: 03 (Estrucon – Rubens 

Stangreda – WDF)

TREINAMENTOS

DATA DOS TREINAMENTOS

PREVENÇÃO QUE 
DÁ RESULTADO

 No último dia 29 de setembro, o Sintricomb reuniu-se com 
trabalhadores da empresa Votorantim, de Vidal Ramos, em assembléia 
geral para deliberar sobre a convenção coletiva 2012/2013. Ficou de-
finido pedido de 12% sobre os valores dos pisos e 10% para quem 
ganha acima dos pisos. 
 Os trabalhadores decidiram também propor que o banco de 
hora seja zerado a cada três meses. A data base da negociação é 1º de 
maio. Ainda na assembléia, o Sintricomb apresentou aos trabalhado-
res a proposta de instalação de uma escola de informática subsidiada 
a mensalidade dos cursos, para sócios, pelo sindicato. Assembleia com trabalhadores em Vidal Ramos

Inicia negociação coletiva com a Votorantim

VIDAL RAMOS
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DA PRESIDÊNCIA

Izaias Otaviano, presidente do Sintricomb

  No último mês, setembro de 2012, a 
construção civil e o mobiliário de Brusque so-
freu mais uma lamentável baixa. A morte de um 
companheiro trabalhador, que realizava a insta-
lação de equipamento de pára-raios em um gal-
pão no Bairro Limoeiro, na divisa com Itajaí, nos 
deixou desolados. Caso que corroborou algumas 

estatísticas de entidades oficiais de que a construção civil figura entre os 
setores da economia em nível nacional que mais registra acidentes fatais.
Segundo os mesmo dados, a região de Brusque está entre as que 
mais possuem vítimas fatais em Santa Catarina na construção civil. 
 No último um ano, houve o registro de quatro mortes em nossa 
área de atuação. Mas o que chama atenção e precisa ser destacado é que 
em todos estes casos os trabalhadores vitimados atuavam de forma chama-
da autônoma, ou por conta própria, como conhecido no dito popular. Não 
passaram por treinamento e foram contratados para executar os referidos 
serviços sem que houvesse, de ambas as partes, sua e de quem os contratou, 
a preocupação com os mínimos fundamentos da segurança no trabalho.
 É visto que a maioria dos acidentes de trabalho têm ocor-
rido com trabalhadores que ou atuam na informalidade ou, como 
já falamos, por conta própria. Raramente as vítimas envolvidas es-
tão devidamente legalizadas, constituídas em uma empresa com 
carteira assinada. Isso tende a uma explicação: as empresas têm, 
juntamente e por ação mais efetiva do Sintricomb, dado maior aten-
ção a questões que remetem à segurança e saúde do trabalhador. 
Prova disso tem sido o interesse dispensado por elas quan-
to aos cursos, palestras e outros tipos de eventos voltados ao as-
sunto e capitaneados pelo sindicato. Os reflexos são visíveis.
E é nesse caminho que precisamos seguir para mudar este índi-
ce que tem assolado nosso setor. É necessária também a preocu-
pação de quem vai contratar uma pessoa para realizar determinada 
tarefa para que atente à responsabilidade que estará assumindo. mui-
tas vezes o preço de se optar por um profissional “autônomo”, sem 
vínculo e, da mesma forma, treinamento, pode sair caro demais.
 O sindicato, enquanto entidade representativa da clas-
se trabalhadora, está fazendo sua parte. Da mesma forma as em-
presas que atuam de forma idônea e dentro da lei também. 
Mas esse é uma preocupação que deve ser tomada por todos.

Uma preocupação de todos

 Diante das indagações dos sócios e in-
tegrantes da categoria, sobre a questão de de-
volução de valores referente as férias e até do 
13 salário, vem a diretoria do Sintricomb es-
clarecer  aos integrantes da categoria, bem 
como  alertar  aos o empregados que  não pre-
cisam  devolver tais  valores ao empregador. 
E no caso de dúvidas, procure o Sintricomb.
Informamos ainda que o inciso XVII do artigo 7 
da Constituição Federal garante  gozo de férias 
anuaís remuneradas, 1/3 ( um terço a mais do que 
o salário comum). No que tange ao décimo tercei-
ro salário, disciplinado na Lei 4090/13-07-1962.
 Disciplina o artigo 129 e seguintes da 
CLT a questão das férias. No momento, o im-
portante é destacar que o artigo 135 determi-
na que o empregado seja avisado  com antece-
dência de 30 dias antes da concessão para que 
o empregado possa planejar suas férias. O ar-
tigo 139,  também da CLT, trata das férias cole-
tivas. Estas  não podem ser inferior a 10 dias 
corridos e o empregador deverá comunicar ao 
sindicato e a DRT o período das férias coleti-
vas com antecedência de, no mínimo, 15 dias. 
 ASSEGURA o direito a gratificação de 
Natal aos trabalhadores a Lei 4990/13-07-1962. A 
gratificação corresponderá a 1/12 avos da remu-
neração devida em dezembro, por mês de serviço, 
do ano correspondente. Portanto, a gratificação 
natalina deverá ser paga 50% (1 parcela nos meses 
de fevereiro a novembro) cfe(art. 2º, Lei 4.749/65 
e art. 7º, VIII, da CF/88);  e a 50% 2º parcela em 
dezembro até dia 20 de  cada ano. Conforme disci-
plinado no correspondente (art. 1º, Lei 4.060/62, 
art. 1º, da Lei 4.749/65 e art. 7º, VIII, da CF/88);
 Portanto, ao receber suas fé-
rias, abono de férias e gratifica-
ção natalina, nada de devolver valores.

ATENÇÃO TRABALHADOR!

ESCLARECIMENTO SOBRE FÉRIAS/
ABONO DE FÉRIAS  E 13º SALÁRIO
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ASSOCIADO DESTAQUE

 O associado des-
taque deste mês é Elson 
Ketz. Ele tem 54 anos, 
é funcionário da empre-
sa Rieg Pré Moldados, 
de Guabiurba, há dez 
anos, mesmo período em 
que é associado do Sin-
tricomb.    
Natural de Guarujá do 
Sul, Santa Catarina, ele é 
casado e tem três filhas. A 
relação com o Sintricomb 
tem sido proveitosa, asse-

gura Elson. Ele utiliza os 
benefícios do sindicato, 
bem como seus depen-
dentes, e só tem elogios 
a fazer sobre a entidade. 
“Acho uma boa, porque 
sempre fomos bem rece-
bidos e atendidos. Inclu-
sive minha mulher está 
fazendo um tratamento 
de saúde agora e tem re-
cebido todo apoio do 
sindicato”, assegura ele.

Baile do Sintricomb será dia 24 de novembro

 O final de ano está se aproximando e com ele a hora 
de encerrar mais um calendário de eventos organizados pelo 
Sintricomb. Como já virou tradição, vem aí o 4º Baile do 
Sintricomb. Será na noite de 24 de novembro, um sábado, a 
partir das 21 horas, no Clube Santos Dumont, em Brusque. As 
atrações também já estão definidas. 
 A animação ficará por conta dos grupos Sorriso Lin-
do, de Curitiba (PR), e Chiquito e Bordoneio, de Porto Alegre 
(RS). Os ingressos poderão ser retirados no sindicato a partir 
do dia 10 de novembro..

ENCERRAMENTO

 Está confirmado para a noite de 24 de outubro o 
worshop sobre segurança de trabalhos em altura,com apre-
sentação da Norma Regulamentadora 35, do Ministério do 
Trabalho. O evento acontecerá no auditório do Sintricomb 
(Rua Francisco Cervi, 39, Centro, Brusque), a partir das 19 
horas. Haverá palestras com Vinicius Macedo, da Empre-
sa Vicsa, e Helinton Luis Ceran Riciatti, da Empresa Bracol. 
 O evento é voltado para Profissionais da 
área de segurança no trabalho, empregadores, mes-
tres de obras e trabalhadores da área da construção ci-
vil em geral. Contato para confirmação no fone  (47) 
3394-4001 ou e-mail adrieIe@corsu.com.br.com.br

Workshop sobre segurança de trabalhos 
em altura

PALESTRAS

Elson Goetz
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QUEM É O DIRETOR?

 Francisco Tomasi tem 62 anos e há 12 deles é asso-
ciado ao sindicato. Membro do conselho fiscal da entidade, é 
natural de Brusque e atua como estofador. Entre as principais 
características que chamam a atenção está a facilidade de se co-
municar com os amigos e colegas. 
 Brincalhão, é uma figura bastante querida e atuante na 
função de diretor do Sintricomb.  Algo que o  faz ser respeitado 
e admirado por todos. Francisco Tomasi é o diretor do mês de 
outubro.

 O funcionário do mês de outubro no Sintri-
comb é Valdomiro da Motta. Ele atua no setor de asses-
soria de imprensa e comunicação do sindicato há qua-
tro anos. Jornalista, é  natural de Palmas, no Paraná, e há 23 
anos reside em Santa Catarina, sendo sete deles em Brusque. 
 Valdomiro é responsável pela comunicação dos 
atos, ações e eventos do sindicato á imprensa, bem como 
de parte da comunicação interna do sindicato. Além de tra-
balhar na assessoria de imprensa do Sintricomb, é repór-
ter e apresentador da Rádio Cidade AM, onde exerce ain-
da a função de editor de jornalismo no site da emissora.

FUNCIONÁRIO DO MÊS

Valdomiro da Motta, assessor de 
imprensa e comunicação

 Inicia no dia 20 de outubro a 13ª edição do Campeo-
nato de Bocha do Sintricomb. As inscrições já podem ser fei-
tas no sindicato. Podem participar trabalhadores e empresá-
rios da construção civil e do mobiliário de Brusque e região. 
 A premiação será de troféu e medalhas aos melho-
res colocados. Os jogos serão realizados no Sesi de Brusque, 
localizado na Rodovia Antonio Heil, no Bairro Santa Terezi-
nha. As equipes podem ser compostas por até seis integrantes.

Campeonato de Bocha do Sintricomb

NA CANCHA

Francisco Tomasi, conselheiro 
fiscal do Sintricomb

 A rodada dia 14 de outubro do 13º Campeo-
nato de Futebol do Sintricomb definiu os oito melho-
res colocados e que vão disputar a fase de quartas-de-fi-
nal da competição. A final do campeonato foi antecipada. 
 Inicialmente estava programada para o dia 17 de 
novembro, mas será realizada na em outro dia, antes desta, 
mas ainda a ser definida. Confira a seguir as equipes que dis-
putarão a fase seguinte e os jogos da fase de quartas-de-final.

Brusnova
VM Construtora
Empreiteira Heck

Empreiteira Venzon/MTM Guabisock
Schaadt Construtora

Morisa/Onesco
GS Construtora

Estrucon

Os classificados para a segunda fase

FUTEBOL


