
Aconteceu no dia 25 de novembro, de forma virtual, a eleição da nova 
diretoria da Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST) do Brasil. 
A posse foi em 30 de novembro.
A entidade nacional terá como presidente Oswaldo Augusto de Barros 
e o mandato será de cinco anos. 
O presidente do SINTRICOMB, Izaias Otaviano, foi eleito na mesma 
chapa como um dos vice-presidentes, ocupando cargo e posição de 
destaque na Diretoria Executiva

Presidente do SINTRICOMB é eleito 
vice-presidente da NCST nacional Os trabalhadores associados ao SINTRICOMB podem con-

tar com um grande reforço no orçamento no começo do ano. 
A entrega de material escolar está garantida para 2022! 
Os kits serão distribuídos a partir dE 17 de janeiro.
Não esqueça de levar junto no sindicato na hora de retirar 
o kit a Carteirinha de Sócio e a última folha de pagamento. 
Elas comprovam que o trabalhador está associado ao sindi-
cato e pode retirar o benefício.
Todos os associados e Contribuintes Participativos têm di-
reito ao benefício.

Material escolar garantido

Palestra segurança no trabalho
O Associado Destaque 
deste mês é Adair Pa-
dilha. Ele trabalha na 
empresa Pedrini  e é 
associado desde 2018. 
Adair foi o sorteado de 
novembro na promoção 
Aniversariante Premia-
do, que tem o objetivo 
de premiar um traba-
lhador sócio daquele 
período. 
O Adair ganhou um va-
le-compras de mercado 
no valor de R$ 300,00. 
Parabéns!

Associado destaque do mês

O SINTRICOMB realizou no dia 25/11, no Senai, em Brusque, um palestra 
sobre segurança no trabalho. A ministrante foi a técnica em segurança do 
trabalho do sindicato, Kátia Regina Estevão Martins, dentro da SIPAT.

     COMUNICADO DE FÉRIAS
O SINTRICOMB informa que encerra suas atividades de atendi-
mento ao público em 2021 no dia 17 de dezembro, às 12:00, 

retornando em 10 de janeiro de 2021, às 08:00. Nesse período, 
o sindicato estará fechado.
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A diretoria da Nova Central Sindical de Trabalhadores do Estado de San-
ta Catarina (NCSTSC) se reuniu pela primeira vez no dia 29 de novem-
bro. 
O encontro aconteceu na sede recreativa do SINTRICOMB, o Recanto 
Claraíba, em Nova Trento. 
Na oportunidade, o grupo discutiu as ações a serem executadas no pró-
ximo ano, em 2022. 
A NCSTSC é presidida pelo presidente do SINTRICOMB, Izaias Otavia-
no.

Diretoria da Nova Central Sindical 
de Santa Catarina se reúne

Final de ano é comum as empresas 
concederem férias coletivas a seus 
trabalhadores. 
O que você precisa ficar atento (a) é 
de que elas devem começar no má-
ximo dois dias antes do feriado ou do 
descanso remunerado (sábado ou 
domingo). 
O Artigo 134 da CLT, §3º - § 3o  diz 
que “é vedado o início das férias no 
período de dois dias que antecede 
feriado ou dia de repouso semanal 
remunerado”.
Se tiver algum dúvida, entre em con-
tato com o sindicato. 

Dica de direito – férias de fim de ano

O SINTRICOMB deseja a todos os trabalhadores, traba-
lhadoras, amigos e familiares um feliz e abençoado Natal. 

Desejamos que o novo ano seja repleto de alegrias,  
conquistas e vitórias. 

Que tenhamos muita fé, força e união para enfrentarmos 
os desafios que surgirem. Feliz Natal e próspero 2022!

PROMOÇÕES E AÇÕES 
DO SINDICATO

      Aniversariante Premiado

No Aniversariante Premiado, todo mês tem ganhador. 
O sindicato sorteia entre seus sócios alguém que faz 
aniversário nquele período e a pessoa ganha um super 
presente. 
Tem, desde vale compras no valor de R$ 300, vale-com-
bustível, kit festas e muito mais.
Para participar, basta ser associado ao SINTRICOMB.
Quer saber mais? Fale com nossa equipe no (47) 
33512089 e no WhatsApp (47) 9 99820327.

    Indique um Sócio e Ganhe!

Você sabia que pode indicar alguém para se filiar ao 
SINTRICOMB e ainda ganhar um brinde com isso? É 
a promoção Indique Um Sócio e Ganhe! Nela, qualquer 
pessoa pode indicar um amigo, um conhecido ou al-
guém que queira se associar e usufruir dos beneficios 
de um sindicato. 
Basta entrar em contato com nossa equipe, deixar o 
nome completo da pessoa e dizer para ela ir ao sindicato 
de associar. Se ela se associar, você ganha!
Para mais informações, fale com nossa equipe no (47) 
33512089 ou no WhatsApp (47) 9 99820327.

   Fim de Ano Premiado

Já pensou terminar o ano com dinheirinho extra no 
bolso? Se você é associado ou associada ao SINTRI-
COMB, corre  esse risco.
Na ação Fim de Ano Premiado, todos os associados ao 
sindicato participam do sorteio de R$ 1.000,00 em di-
nheiro. 
O ganhador ou ganhadora será conhecido (a) no dia 15 
de dezembro. 
Basta estar associado ao sindicato e com as mensalida-
des em dia. 
Para mais informações, fale com nossa equipe no (47) 
33512089 e no (47) 999820327.


