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Começou a negociação coletiva dos setores de construção civil e mobiliário de Brusque e região, que vai definir os reajustes 
salariais das categorias para o período 2022/2023. Duas assembleias realizadas nas cidades de Brusque e Botuverá, e a entrega 
das propostas ao sindicato dos empresários, ocorreram em março. 
Os trabalhadores solicitaram reajuste de 15%, sendo a inflação mais ganho real. A data base para a negociação ser encerrada 
é 1º de maio. Fique atento (a) nas nossas redes sociais e site para saber informações a respeito do andamento da negociação. 

COMEÇA  A  NEGOCIAÇÃO COLETIVA 2022/2023

   SINTRICOMB participa do 
 7º Encontro de Mulheres da NCSTSC

 Associado SINTRICOMB tem acesso 
	 	 			a	muitos	benefícios

Você sabia que quem é filiado (a) ao SINTRICOMB tem acesso a 
muitos benefícios? E não é apenas nos direitos trabalhistas, com 
conquistas na Negociação Coletiva através da Convenção Coleti-
va de Trabalho (CCT). São diversos serviços com descontos e até 
mesmo gratuitos. 
Os descontos são em convênios na área de saúde, odontológica, 
lazer e de beleza.  Quem é associado ainda tem médico clínico 
geral sem custo a mais no sindicato, bem como consultório odon-
tológico com diversos serviços gratuitos ou com preço reduzido. 
Se você ainda não se associou, procure nossa equipe e saiba mais: 
(47) 3351-2089 e WhatsApp (47) 9 9982-0327.  

O SINTRICOMB participou do 7º Encontro Estadual de 
Mulheres Trabalhadoras da NCSTSC. O evento aconteceu 
nos dias 17 e 18 de março, no Recanto Paraíso Aventuras, 
em Rio Negrinho. Palestras sobre temas voltados ao pú-
blico feminino foram realizadas. 
O sindicato foi representado pela diretora Patrícia Cestari, 
que é diretora da NCSTSC, e pela advogada Gabriela Ma-
ria Bissoni. O presidente do SINTRICOMB, Izaias Otaviano,  
é presidente da NCSTSC e, também, esteve no evento.



O mês de abril é usado para 
lembrar da importância 
da prevenção às doenças e, 
principalmente, acidentes de 
trabalho. Por isso, a campa-
nha Abril Verde foi criada. 
Ela surgiu em 2003 para 
marcar as ações em torno do 
tema. Também por ser em 
abril, no dia 28, uma data 
que remete diretamente ao 
assunto: o Dia Mundial em 
Memória das Vítimas de 
Acidentes e Doenças do Tra-
balho. 
A menção é a uma tragédia 
que aconteceu exatamente 
neste dia em 1969. Um gru-

O Brasil é o segundo país no mundo entre 20 com maior 
índice de mortes por acidentes do trabalho. Os números são 
do Ministério Público do Trabalho e datam do ano de 2021. 
Por isso, usar equipamentos de proteçãoé fundamental. 

Brusque criou lei sobre Abril Verde

Em 2015, a Câmara Municipal de Brusque aprovou a lei 
3.943/2015, de autoria do ex-vereador José Isaias Vechi 
(PT). Ela instituiu a campanha de prevenção aos aciden-
tes do trabalho e doenças ocupacionais, denominada “Abril 
Verde”, a partir de ação o Fórum de Entidades Sindicais de 
Trabalhadores de Brusque e região.

O SINTRICOMB dispõe de treinamentos para reforçar a 
atuação segura dos trabalhadores. 
Os treinamentos de NR 18 (organização nos canteiros de 
obras), NR 35 (segurança de serviços em altura) e NR 06 
(aquisição, à distribuição e à utilização de Equipamentos 
de Proteção Individual nas empresas) são oferecidos no 
sindicato. 

A empresa é obrigada a fornecer os equipamentos de pro-
teção individual ao trabalhador para que desempenhe os 
serviços,  sem custo algum. Está na lei! Da mesma forma, 
o trabalhador que não usar o equipamento de proteção in-
dividual fornecido pela empresa está sujeito à penalidade. 
Inclusive demissão por justa causa. 

SINTRICOMB tem cursos e treinamentos de segurança no trabalho

po de 78 pessoas morreu 
quando a mina em que tra-
balhava explodiu. O fato foi 
em Farmington, no estado 
da Virgínia, Estados Unidos. 
Em 2003, a Organização 
Internacional do Trabalho 
(OIT) adotou a data como 
Dia Mundial em Memória 
às Vítimas de Acidentes do 
Trabalho e, em 2005, o Bra-
sil aprovou lei instituindo a 
mesma oficialmente no país.
Outra data importante e que 
está inserida no calendário 
de abril é o dia 7. Nela é co-
memorado o Dia Mundial 
da Saúde. 

Brasil é o 2º com mais acidentes de trabalho

A empresa é obrigada a fornecer EPI

ABRIL VERDE

Quem exerce atividade no ramo da construção civil precisa 
ter estes cursos em dia. 
Por isso, agende sua vaga ou da equipe com o sindicato. O 
contato pode ser feito na Rua Francisco Cervi, 39, Centro 
de Brusque, pelo telefone (47) 3351-2089 ou via WhatsAp 
no número (47) 98466-1547.

Mês voltado à prevenção contra acidentes e doenças do trabalho

Foto registra reunião entre representantes do 
SINTRICOMB e do sindicato patronal (SINDUSCON), 

cujo tema foi vistorias em obras e ações 
de prevenção a acidentes de trabalho.
Desde 2012, os dois sindicatos atuam 
em conjunto através de visitas diárias 

às obras em andamento 
na cidade de Brusque e região.


