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Ao longo dos anos, as negociações coletivas feitas pelo 
SINTRICOMB junto ao sindicato patronal (SINDUSCON) 
resultaram em ganhos consideráveis nos reajustes salariais 
para os trabalhadores. 
Este mês, o sindicato lança os editais para assembleias com 
objetivo de iniciar a negociação coletiva 2022-2023. 
A seguir, preparamos um apanhado com os percentuais dos 
últimos dez anos.

Vem aí a negociação coletiva 2022/2023. Fique aten-
to (a) para a divulgação das datas das assembleias 
realizadas pelo sindicato. 
Os comunicados serão feitos nas nossas redes sociais 
(Facebook e Instagram), bem como nas emissoras de 
rádios e jornais da cidade de Brusque e região.

Os trabalhadores das cerâmicas e olarias de 
Canelinha e região já têm definido o percen-
tual de reajuste nos salários.  
Os presidentes do SINTRICOMB, Izaias Otavia-
no, e do SINCERVALE, Dario Grimm, assina-
ram o documento que deu fim à negociação 
válida para o período 2022/2023. 
No QRCode abaixo você acessa a nova CCT, 
que já está valendo!

TRABALHADORES DE CANELINHA JÁ TÊM REAJUSTE SALARIAL

SINTRICOMB ASSEGURA CONQUISTAS SALARIAIS AO LONGO DOS ANOS
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    MARÇO LILÁS

O Março Lilás é uma campanha 
que tem por objetivo tratar de 
ações de prevenção, conscien-
tização e combate ao câncer de 
colo do útero. 
Esse é o terceiro tipo de câncer 
maligno que mais afeta mulhe-
res no Brasil.
A prevenção evita avançod a do-
ença em cerca de 70% dos casos 
de cãncer no colo do útero e 90% 
de verrugas genitais.
Mulher, previna-se!



O Dia Internacional da Mulher é celebra-
da em vários países, inclusive no Brasil, 
em 8 de março. A data traz um simbo-
lismo forte de luta da mulher por seus 
direitos. 
São vários os instantes na história em 
que mulheres se uniram e foram à luta 
reivindicar seus espaços na sociedade. 
Entre estes momentos estão anos como 
1909 (Nova York), 1910 (Conpenhague – 
Dinamarca) e 1917 (Rússia). 

Na década de 70, a Organização das Na-
ções Unidas (ONU) considerou o ano de 
1975 como o Ano Internacional da Mu-
lher. 
Independente do ano, a data serve para 
lembrar da luta da mulher por valoriza-
ção e respeito em um mundo onde o 
machismo ainda vigora. 
O SINTRICOMB faz questão de dar des-
taque a esta data.
Parabéns, mulher, pelo teu dia.

O SINTRICOMB esteve presente na sessão da As-
sembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) que 
aprovou os novos valores o salário mínimo regional 
catarinense. 
A sessão aconteceu no dia 16 de fevereiro e o SINTRI-
COMB participou juntamente com delegações de ou-
tras entidades, como centrais sindicais e federações, 
incluindo a NCSTSC.
O Piso Regional Catarinense está dividido em quatro 
faixas, formadas por todos os setores da economia. 
A construção civil está na primeira faixa.

CONFIRA OS VALORES:

Primeira Faixa: R$ 1.416,00

Segunda Faixa:  R$ 1.468,00

Terceira Faixa:  R$ 1.551,00

Quarta Faixa:    R$ 1.621,00

SINTRICOMB NA VOTAÇÃO DO MÍNIMO REGIONAL

DIA INTERNACIONAL DA MULHER: HORA DE REFLETIR Associada Destaque

Em homagem ao mês da mulher, março, a 
edição do Jornal do SINTRICOMB vai home-
nagear no espaço Associado Destaque uma 
mulher. A Associada Destaque é Sidneia Lo-
pes Gonçalves Parizi. 
Sidneia é natural de Porecatu, cidade do es-
tado do Paraná. Ela tem 45 anos de idade e 
é formada como técnica em segurança no 
trabalho. 
Faz menos de cinco meses que Sidneia che-
gou em Brusque para viver. Antes, morou em 
Curitiba e em São José dos Pinhais.
Bem vinda, Sidneia!

Sidneia Lopes Gonçalves Parizi


