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INICIADA NEGOCIAÇÃO COLETIVA EM CANELINHA
Assembleia dos trabalhadores com sindicato definiu pedido de reajuste aos patrões

Assembleia realizada na ma-
nhã de 30 de janeiro, domingo, 
na subsede do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias 
da Construção e do Mobiliário 
de Brusque e região (SINTRI-
COMB), em Canelinha, deu iní-
cio à negociação coletiva das 
cerâmicas e olarias. 
Os trabalhadores decidiram en-
viar aos empresários  pedido 
de reajuste de 12%, mantendo 
todas as demais cláusulas da 
Convenção Coletiva de Traba-
lho (CCT). A pauta definida foi 
entregue ao sindicato patronal, 
SINCERVALE.

O nosso Jornal Informativo deste 
mês tem como fundo a cor laranja. 
Ela faz alusão ao Fevereiro Laran-
ja, período dedicado a conscienti-
zar as pessoas sobre leucemia e a 
importância da doação de medula 
óssea. 
É preciso ficar atento: anemia, fa-
diga, cansaço, sangramentos sem 
motivo, hematomas na pele, febre, 
infecções, queda na imunidade po-
dem ser indícios da presença da 
doença. Como diagnosticar? 
Através de exames médicos, princi-
palmente com hematologista.

O SINTRICOMB está com a cam-
panha Indique um Sócio e Ganhe 

uma Pizza. Se você conhece alguém 
que gostaria de ter acesso a benefí-
cios como convênios médicos com 
desconto, material escolar gratuito 

no começo do ano, dentista e outros 
mais, diga para procurar o SINTRI-

COMB. Deixe o nome da pessoa com 
nossa equipe e peça para que ela se 
associe. Fale com nossa equipe para 
mais informações: (47) 33512089 e 

(47) 99982-0327.

O governador de Santa Catarina, 
Carlos Moisés, já recebeu o docu-
mento com novo salário mínimo 
regional. Ele é fruto de acordo en-
tre entidades sindicais, como cen-
trais, sindicatos e federações de 
trabalhadores, e as empresariais, 
como a Fiesc. 
O acordo foi fechado no dia 12 de 
janeiro, durante reunião coorde-
nada pelo DIEESE, em Florianópo-

lis, ficando definido reajuste de 
10,50% (INPC do período). 
Moisés enviará projeto de lei 
com os novos valores para a 
Assembleia Legislativa (ALESC), 
que votará a proposta. 
Veja quais são os novos valores:

Faixa 1: R$ 1.416,00
Faixa 2: R$ 1.468,00
Faixa 3: R$ 1.551,00
Faixa 4: R$ 1.621,00 

CAMPANHA FEVEREIRO LARANJA

MÍNIMO REGIONAL: definidos novos valores e proposta já está com o governador

IndIque um sócIo e ganhe a pIzza!



O SINTRICOMB continua fazendo a 
entrega de kits de material escolar. 
Se você, sócio ou Contribuinte Par-
ticipativo, ainda não retirou o seu, 
corra até o sindicato. 
A entrega teve início no dia 17 de 
janeiro e segue até 25 de fevereiro. 
Todos os associados que trabalham 
no setor de construção civil ou mo-

biliário, bem como os da modali-
dade de Contribuinte Participativo 
(que não trabalham no setor ou são 
MEI) têm direito ao benefício. 
Basta ir até o a sede do sindicato, 
em Brusque, ou na na subsede, em 
Canelinha, levando carteirinha de 
sócio e documentos pessoais. 

Trabalhador, você sabia que a Con-
venção Coletiva de Trabalho (CCT) traz 
muitos benefícios que não são garanti-
dos por lei? Isso é possível graça s acor-
do entre patrões e empregados, atra-
vés dos sindicatos que os representam. 
E tem força de lei! 
No caso da construção civil e mobili-
ário de Brusque e região, você sabia 
que cada trabalhador que é casado (a) 
tem direito a um abono no valor de R$ 
95,00? 
Esse benefício só existe graças à ne-
gociação coletiva feita pelo sindicato 
(SINTRICOMB). 
Quer saber mais sobre a CCT do nos-
so setor? Pegue seu celular e aponte o 
leitor para o QR Code abaixo e acesse a 
CCT completa.

Precisando de certificado 
para comprovar que sua 
equipe ou você mesmo (a) 
tem os treinamentos de se-
gurança exigidos pela lei? 
O SINTRICOMB realiza em 
sua sede estes treinamen-
tos, baseados na Normas Re-

gulamentadoras (NRs) 18, 35 e 
06. Para saber mais, entre em 
contato com o setor respon-
sável e agende sua vaga ou da 
sua turma. 
O contato é (47) 98466-1547

Fechamos mais um convênio para nossos 
associados Agora, filiados ao SINTRICOMB 
têm desconto em serviços que precisar rea-
lizar no Hospital Santa Isabel, em Blumenau. 
Para mais informações, entre em 
contato com nossa equipe no telefone 
(47) 33512089 ou pelo WhatsApp (47) 
99982-0327.

Hospital Santa Isabel
Rua Floriano Peixoto, 300, 

Centro, Blumenau - SC
Contato: (47) 3321-1000

ATENDIMENTOS NO SINDICATO DURANTE A PANDEMIA
Diante da situação da pandemia ainda forte, 

alguns serviços no sindicato seguem sendo realizados 
somente com hora agendada. 

São eles: homologação/rescisão, reembolso, médico, dentista. 
Entre em contato antes de se deslocar até o sindicato.

MATERIAL ESCOLAR AINDA 
ESTÁ SENDO ENTREGUE

VOCÊ SABE O QUE É A CCT?

FECHAMOS MAIS UM CONVÊNIO
TEMOS TREINAMENTOS EM NRs


