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Workshop sobre segurança no trabalho foi um sucesso

 A noite de terça-
-feira, 24 de julho, foi espe-
cial. Isso porque nela acon-
teceu o 1º Workshop Sobre 
Segurança no Trabalho. O 
evento uniu os sindicatos 
patronal e dos trabalhado-
res, além de duas empresas, 
Brusffer Ferragens e Brus-
fogo. Realizado no auditó-

 Uma das muitas novidades que o Jornal do Sintri-
comb implanta a partir desta edição é a homenagem também 
a um associado da entidade. Todo mês, vamos mostrar um 
pouco de cada um dos mais de dois mil trabalhadores associa-
dos ao sindicato. Quem inaugura o espaço é Onildo Cestari.
Aos 57 anos, ele é eletricista de profissão. 
 Há cinco anos está associado ao Sitricomb. Uma 
parceria que tem lhe rendido bons frutos e elogios aos ser-
viços prestados pelo sindicato. “É muito bom o atendimen-
to. Os benefícios são muito bons”, comenta ele, que diz utili-
zar bastante o consultório odontológico e a assessoria jurídica. 
Cestari conta que tem visto uma grande evolução no Si-
tricomb em termos de estrutura e prestação dos serviços. 
 “Eu estava comentando outro dia que a evolução é grande. 
Dá para dar nota 10. A modificação foi grande. Antes havia salas fe-
chadas e hoje estão todas abertas e atendendo. Foi muito bom”, conta.

ASSOCIADO DESTAQUE Onildo Cestari, eletricista e associado há cinco anos

rio do sindicato, o Workshop 
surpreendeu pela quantidade 
de pessoas que participaram. 
Voltado principalmente para 
os empregadores, houve tam-
bém a participação de traba-
lhadores. Estandes das duas 
empresas parcerias mostram 
um pouco dos produtos que 
elas oferecem ao consumidor. 

 O ponto alto foi a pa-
lestra ministrada pelo auditor 
fiscal do Ministério do Traba-
lho e professor universitário 
Ricardo José Engel. Ele falou 
sobre responsabilidade civil e 
criminal quando da ocorrên-
cia de acidentes nos ambientes 
de trabalho. A palestra durou 
quase duas horas, mas con-

seguiu prender a atenção de 
cada um dos presentes até 
o fim. Após o Workshop, os 
participantes tiveram um 
momento de confraterniza-
ção em um coffe breack (café) 
oferecido pelo Sintricomb. 
Todos receberam certifica-
dos por assistirem à palestra.
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O movimento sindical em alerta

 O movimento sindical no Brasil tem sido responsável por uma 
gama de vitórias que os trabalhadores conseguiram através dos anos. Isso 
tudo graças ao fortalecimento que as entidades conseguiram neste mes-
mo período, por meio de protestos, manifestos em praça pública e diversas 
formas de chamar a atenção da sociedade para questões especificas a cada 
setor ou que afetavam ela como um todo. Muitos dos direitos que o traba-
lhador hoje goza e que são assegurados em lei surgiram a partir da organi-
zação do movimento sindical. Mas há um perigo muito grande rondan-
do o movimento e colocando em risco todos estes avanços e conquistas. 
 Nos últimos anos tem havido outro tipo de movimento, só que 
em desfavor da classe. Este, busca enfraquecer a atuação das entida-
des sindicais, retirando delas ou tentando amarrar seus “braços e mãos”, 
algo que nem dos tempos de ditadura se via. Não podemos colocar todos 
no mesmo nível. É preciso separar o joio do trigo. A quem interessa des-
mantelar o movimento sindical? A quem interessa enfraquecer a atuação 
das entidades que representam, juntas, milhões de pessoas Brasil à fora? 
 Para se ter uma idéia, o Sintricomb, um sindicato apenas, tem quase 
3 mil associados e representa, no todo, mais de 7 mil trabalhadores nas sete 
cidades que integram sua base territorial.se somadas as pessoas envolvidas 
indiretamente, essa representação passa de 20 mil pessoas. Tomando como 
exemplo o Fórum Sindical de Trabalhadores, entidade criada em 2011 e reú-
ne, atualmente, doze sindicatos da cidade, esse número ultrapassa as 100 mil 
pessoas nas áreas de atuação de todos eles. Isso somente em uma pequena 
região do estado. Agora, imaginem todas as entidades espalhadas pelo país.
 E é preocupado com essa situação que os sindicatos de Brusque, e o 
Sintricomb está unto nisso, vão realizar no dia 16 de agosto, no auditório do Sin-
trafite, o Seminário Estadual Sobre Custeio das Entidades Sindicais. O evento 
vai reunir um grande número de sindicatos de Santa Catarina, liderados pelas 
principais centrais sindicais, em torno de um debate sobre esta ingerência ex-
terna. Não podemos ficar de braços cruzados vendo forças alheias iniciarem um 
processo de desestruturação e enfraquecimento do sindicalismo existente em 
prol dos trabalhadores.  Ou então tudo o que já conquistamos até hoje foi em vão.
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 Acontecerá no dia 18 de agos-
to, sábado, das 13h30min às 18 horas, no 
Sesi de Brusque, a segunda edição do Dia 
Nacional da Construção Social. O even-
to tem a organização do Sintricomb, do 
sindicato patronal (Sinduscon) e do Sesi. 
 No local haverá distribuição de brin-
des, sorteio de prêmios, cachorro-quente, re-
frigerante, pipoca, algodão doce, serviços de 
saúde, orientações jurídicas, pintura facial, 
entre outros serviços. Tudo gratuitamente. A 
participação é aberta a trabalhadores e familia-
res. O acesso será limitado a duas mil pessoas. 
 Convites devem ser retirados nas 
sedes do Sintricomb (rua Francisco Cervi, 
39, Centro) e Sinduscon (rua Pedro Werner, 
prédio do Centro Empresarial, 4º andar).

CONFRATERNIZAÇÃO

Dia Nacional da Construção 
Social 

Izaias Otaviano
presidente do Sintricomb
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 A partir de agosto, o Sintricomb vai prestar uma ho-
menagem ao funcionário que se destacar durante o mês. A 
proposta visa estimular e reconhecer o bom desempenho dos 
colaboradores do sindicato no atendimento ao associado e de-
mais trabalhadores, buscando, também, demonstrar a valoriza-
ção que a entidade tem para com seu quadro de funcionários.
Nesta primeira edição, a homenageada é Patricia Buschirolli, 
26 anos, que ocupa a função de secretária. É ela quem recepcio-
na a maioria dos que procuram o sindicato, trabalhando na li-
nha de frente do atendimento. Patricia está no Sintricomb des-
de fevereiro de 2011. Antes, trabalhava na empresa ZEN S/A. 
 Patricia foi escolhida a funcionária do mês 
e como ganhou de presente uma cesta com produtos.

FUNCIONÁRIO DO MÊS

Patricia Buschirolli, secretária e recepcionista

 O Fórum de Entidades Sindicais de Trabalha-
dores de Brusque e região, criado em 2011 e que congre-
ga doze entidades da classe sindical, representantes dos tra-
balhadores de Brusque e região, realizar no dia 16 de agosto, 
quinta-feira, o Seminário Estadual Sobre Custeio do Movi-
mento Sindical. O local será o auditório do Sindicato dos Trabalha-
dores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de Brusque (Sintrafite).
 Com início marcado para às 9h30min, o evento terá pales-
tras, debates e a criação do Fórum Estadual dos Trabalhadores. Várias 
centrais sindicais de trabalhadores, como UGT, Nova Central Sindi-
cal e Força Sindical estarão presentes com seus sindicatos filiados. 
A expectativa da organização é de reunir em torno de 300 pessoas.
O objetivo do Seminário é de discutir as freqüentes investidas que o Mi-
nistério Público tem realizado na gestão dos sindicatos, com a intenção 
de retirar dos mesmos direitos assegurados, principalmente nas Con-
venções Coletivas, e que auxiliam as entidades a manter seus serviços.

ESTADUAL Seminário vai reunir sindicatos e centrais em Brusque

SEGURANÇA DO TRABALHO

Trabalhadores participam de cursos no auditório
 A preocupação com 
o treinamento e o repasse de 
informações sobre seguran-
ça nos ambientes de trabalho 
tem sido uma constante para 
o Sintricomb.   
Desde o mês de maio, uma 
técnica em segurança do tra-
balho foi contratada para 
visitar as obras e, nelas, 
orientar tanto trabalhadores 
quanto patrões sobre o assunto.
Várias turmas já receberam 
treinamento sobre seguran-
ça nos locais de trabalho. 
 As aulas aconte-
cem nas próprias empresas, 
quando o número é de até 
dez trabalhadores, ou no 

auditório do Sintricomb, 
quando houver um núme-
ro grande de trabalhadores. 
As aulas são ministradas 
pela técnica em segurança 
Regiane Aparecida Bambi-
netti Compiani. Exercícios 
práticos, como a maneira 
correta de colocar o cinto de 
segurança para executar ser-
viços em altura, são os pontos 
principais dos treinamentos. 
As empresas interessadas 
em dispor do serviço de 
treinamento a seus fun-
cionários podem contatar 
o Sintricomb. Não há cus-
to algum e os participan-
tes recebem certificado.

Comissão reunida para discutir realização do Semi-
nário sobre Custeio de Sindicatos

Aulas acontecem n auditório do Sintricomb
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 A diretoria do Sintricomb é formada por 20 in-
tegrantes. Mas você, trabalhador, conhece todos os mem-
bros que dirigem o seu sindicato? Com a intenção de 
apresentar ao associado e aos demais trabalhadores quem 
são os diretores do sindicato, o Jornal do Sintricomb vai 
apresentar em cada edição o perfil de um dos dirigentes. 
 Nesta do mês de agosto, você vai co-
nhecer um pouco do homem responsá-
vel pela tesouraria do sindicato: Elizeu Schmitz.
Natural de Francisco Beltrão (PR), Elizeu Schmitz tem 
57 anos e mora em Brusque há 24 anos. Mesmo perí-
odo em que atua no movimento sindical. Aliás, a his-
tória do Sintricomb se confunde com a de Elizeu. 
 Ele foi o grande responsável pelo sindica-
to reiniciar suas atividades na década de 1980, de-
pois de anos sem atuação. Casado, pai de dois filhos 
e com cinco netos, ele se dedica ao sindicalismo des-
de 1988. Acompanhou muitas das mudanças ocor-
ridas na entidade ao longo de mais de duas décadas. 
 “Estamos há praticamente 25 anos nos de-
dicando. Se o sindicato é o que é hoje, é por cau-
sa dessa dedicação de todos”, comenta ele.

QUEM É O DIRETOR?

Elizeu Schmitz, tesoureiro

 Está quase tudo pronto para o início do 13º Cam-
peonato de Futebol Suíço do Sintricomb. A competição 
reunirá trabalhadores e empresários do setor de constru-
ção civil e do mobiliário de Brusque e região a parti do 
dia 26 de agosto. O local dos jogos ainda não foi definido. 
 O congresso técnico para discutir as regras 
da competição está marcado para às 18 horas do dia 
17 de agosto e a primeira rodada  acontece no dia 26. 
Podem participar trabalhadores e patrões dos setores 
de construção civil e do mobiliário de Brusque e região. 
 As regras sobre a competição serão elaboradas du-
rante o congresso técnico. Mais informações no sindica-
to (rua Francisco Cervi, 39, Centro, Brusque, entre a em-
presa Schlosser e o Clube Bandeirante, fone 33512089).

Vem aí o 13º Campeonato de Futebol

FUTEBOL

REPRESENTANDO

 O presidente do Sintricomb, Izaias Otaviano, par-
ticipou da palestra de avaliação das convenções coletivas de 
trabalho 2012/2013 e do Seminário de Atualização Sindical. 
O primeiro aconteceu na sexta-feira, dia 27, em Lages, e o 
segundo em Florianópolis, na quinta, dia 26, e sexta, 27. 
 Entre os palestrantes nos dois eventos esta-
vam o presidente da Nova Central Sindical de Tra-
balhadores (NCST), José Calixto Ramos, o pre-
sidente da Fetraconspar, Geraldo Ramthum, e o 
presidente da Feticom e da NCST-SC, Altamiro Perdoná.

Sintricomb e dois eventos estaduais


