
A ELEIÇÃO EM NÚMEROS

 1.797 trabalhadores aptos a votar

 997 votantes

 956 disseram SIM à chapa

 33 votos em branco

 08 votos nulos

96% de aprovação

Com 96% dos votos a favor, 
foi eleita a chapa que concor-
ria à eleição da diretoria do 
Sintricomb no último 
dia 9 de fevereiro. 
A coleta de votos foi realizada 
em Brusque e nos municípios 
que integram a base territo-
rial da entidade. 

INFORMATIVO SINTRICOMB

Estavam aptos a votar os tra-
balhadores associados ao Sin-
tricomb há mais de seis me-
ses e com mensalidades em 
dia.

www.sintricomb.com.br

OBRIGADO, TRABALHADOR, PELA CONFIANÇA DEPOSITADA!



Conheça quem são os diretores eleitos

Izaias Otaviano
Presidente

“A organização da eleição do dia 9 de 
fevereiro foi uma das maiores que já 
realizamos aqui no Sintricomb. Fize-
mos a eleição dessa vez com 14 urnas, 
corremos todos os bairros da cidade de 
Brusque, nas empresas em que conse-
guimos chegar. Foi uma eleição muito 
difícil de se realizar, tendo 
em vista a grande base que 
temos. Porém, no final do 
dia, ficamos muito conten-
tes com o resultado.
A avaliação que fazemos é que nosso 
trabalho está sendo aprovado. Uma di-
retoria de sindicato que consegue junto 
a seus trabalhadores aprovação de 96% 
entende que o trabalho está sendo exe-
cutado de uma maneira correta. Claro 
que tudo o que você faz tem que me-
lhorar sempre. 
O nosso objetivo é melhorar no man-
dato que inicia em breve, trazendo o 
trabalhador para dentro da entidade. 

Para que ele assuma a responsabilida-
de do custeio e manutenção a entida-
de, porque o trabalhador associado é o 
grande dono de todo esse patrimônio. 
Como dono, o trabalhador que tem que 
manter a entidade funcionando. Quan-
do você começa a pegar dinheiro ou 

alguma coisa do patrão a 
entidade perde a represen-
tatividade. 
Viemos realizando traba-
lho nesses últimos cinco 

anos dessa forma, mantendo o sindi-
cato funcionando de maneira transpa-
rente e com o financiamento total dos 
trabalhadores associados e daquele que 
não são associados, pois o sindicato 
não trabalha somente com os associa-
dos.
Por isso queremos trazer cada vez mais 
o trabalhador para perto do sindicato, 
para que possamos ampliar o leque de 
benefícios e serviços oferecidos a ele.”

Izaias Otaviano
presidente reeleito
 do SINTRICOMB

Dari Mota Sutil
Vice-presidente

Patricia Cestari
Secretária-Geral

Elizeu Schmitz
Tesoureiro

Ivonei de Souza
Diretor de Segurança 

no Trabalho

Bruna Chaves Day
Diretora de Assuntos 

Para a Mulher

Augusto Hoefelmann
Diretor de Formação Sindical

Pedro M. Bonfim
Suplente

Maciel José de Brito
Suplente

Claudio Dias
Suplente

Vilson Meyer
Suplente

Marcelo R. Freire
Suplente

Moacir Montibeller
Suplente

Marcos A. dos Santos
Suplente

Jair Hang
Conselho Fiscal

Élio Alves Pinheiro
Conselho Fiscal

Osnir Borges de Lima
Conselho Fiscal

Lírio Introvini Milani
Conselho Fiscal - suplente

Claudinei de Souza
Conselho Fiscal - suplente

Darci Pereira
Conselho Fiscal - suplente

José Adailton da Silva
Representante junto à Feticom

Edson Soares
Representante junto à Feticom

(suplente)

Plásio Delsóquio
Representante junto à Feticom

(suplente)

Trazer o trabalhador para mais perto do sindicato

Informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque e região (SINTRICOMB) - Base Territorial: Brusque, Guabiruba, Botuverá, Vidal Ramos, Nova Trento, 
Canelinha, São João Batista, Imbuía, Major Gercino e Leoberto Leal. Contato: (47) 3351-2089. E-mail: secretaria@sintricomb.com.br/sticombr@terra.com.br.


