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 Não é exagero al-
gum dizer que o 13º Cam-
peonato de Futebol do Sin-
tricomb é o maior e melhor 
de todos os tempos. Isso 
ficou comprovado com o 
número de equipes que se 
inscreveram para a edi-
ção 2012: ao todo, 18 times 
iniciaram a competição. 
 A rodada de aber-
tura aconteceu na manhã 
do dia 26 de agosto e a fi-
nal está programada para a 
tarde de 17 de novembro.
Para o presidente do Sin-
tricomb, Izaias Otaviano, a 

O maior e melhor campeonato de futebol de todos os tempos

 O Sintricomb está 
sempre um passo à frente 
das exigências da legis-
lação. Com o objetivo de 
dar suporte à capacitação 
dos trabalhadores, a enti-
dade prepara a realização 
de mais um curso.  
  Desta vez, 
o alvo será Norma Regula-
mentadora 35, do Ministé-
rio do Trabalho, que trata 
da segurança de trabalhos 
em altura. Uma primeira 

Sintricomb realizará curso sobre NR 35
reunião entre técnicos de 
segurança do trabalho e o 
presidente do sindicato, 
Izaias Otaviano, acon-
teceu no mês de agosto 
para deliberar sobre o 
treinamento, que acon-
tecerá no dia 23 de se-
tembro, no do sindicato. 
 O curso é iniciava 
inédita na região. É o Sin-
tricomb mais uma vez lar-
gando na frente na quali-
ficação dos trabalhadores.
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quantidade de equipes presen-
tes nesta edição mostra não 
apenas a evolução e importân-
cia que o campeonato ganhou 
ao longo dos anos, mas que 

os trabalhadores aprovam o 
modelo de trabalho que o sin-
dicato, sua atual presidência 
e diretoria estão realizando. 

“Sem dúvida alguma, pois se 
o trabalho não estivesse sendo 
bem feito , não haveria tamanha 
procura como essa”, destaca ele. 
 Uma das novidades 
do 13º Campeonato de Fu-
tebol do Sintricomb está na 
organização. O sindicato fe-
chou parceria com o Sesi, que 
dispõe de toda estrutura para 
realizar eventos esportivos. O 
local possui espaço para abri-
gar as competições e também 
para que nas famílias dos jo-
gadores possam se distrair en-
quanto as partidas acontecem.
 A tabela com os jo-

gos do campeonato e demais 
informações estão disponí-
veis no site do Sintricomb: 
www.sintricomb.com.br. 
 As equipes parti-
cipantes receberão troféus 
e medalhas. A entrega da 
premiação está programa-
da para a noite de 24 de no-
vembro, durante o 4º Baile 
do Sintricomb, que aconte-
cerá no Clube Santos Du-
mont, em Brusque.  O baile 
encerra também todo o ca-
lendário de eventos anuais 
organizados pelo Sintri-
comb aos trabalhadores.

“Se não estivesse sendo 
bem feito , não haveria 
tamanha procura como 
essa”, Izaias Otaviano, 

presidente
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 A imagem que muitas pessoas têm sobre o foco 
de atuação de um sindicato de trabalhadores é que de 
ele apenas faz se presta a realizar serviços burocráticos, 
de defesa dos direitos da classe e negociação salarial. 
Na realidade, é um papel bem mais amplo que isso. 
 Um sindicato tem que estar preocupado também 
com o lazer, o bem estar e outras necessidades de seus 
representados. E isso é algo que o Sintricomb vem bus-
cando fazer sempre.
Prova disso é o grande número de eventos e ações de 
cunho social que o sindicato tem promovido ou participa-
do de forma direta e indireta. 
 Ações como a distribuição e material escolar, 
feita a cada início de ano, passando por competições es-
portivas, como o campeonato de futebol, em andamento 
– com recorde de equipes nesta edição –, do Dia Nacio-
nal da Construção Social, que aconteceu em agosto e 
reuniu mais de duas mil pessoas no Sesi, o Papai Noel 
do Sintricomb e a próxima novidade, ainda em fase de 
elaboração: um festival da canção da construção civil e 
do mobiliário.
 Tais eventos e ações atestam a atuação e a pre-
ocupação do sindicato com o aspecto social de sua clas-
se e da comunidade como um todo. São apenas alguns 
exemplos de como o sindicato e sua diretoria são cientes 
da necessidade de aplicar bem e corretamente os recur-
sos financeiros que pertencem ao próprio trabalhador.

DA PRESIDÊNCIA

Sintricomb focado na 
atuação social

Izaias Otaviano 
presidente do Sintricomb

 Edson Soares, 43 anos, carpinteiro, é um exemplo 
de trabalhador associado que usufrui dos benefícios que o 
Sintricomb precisa. E por conta disso, ele reconhece a im-
portância de se estar sindicalizado. Natural de Palmital, no 
Paraná, ele vive em Brusque há 17 anos. Casado e sem filhos, 
é associado do Sintricomb há mais de dez anos, afirma. 
 Uma relação que tem sido e bons frutos para ambos. 
Principalmente para ele, que encontra respaldo no sindicato 
sempre que precisa. “Uso bastante dentista, médico. No últi-
mo ano melhorou mais de 50% o sindicato. Antes, para fa-
zer um tratamento de canal, por exemplo, você tinha que ter, 
no mínimo, seis meses de associado. Agora não precisa isso 
tudo”, destaca ele. 
 Funcionário da empresa Brusnova, ele tem parti-
cipado  de forma ativa dos eventos organizados pelo Sintri-
comb. O campeonato de futebol é um deles. E a preocupação 
do sindicato com o lazer de seus associados merece elogios de 
sua parte. “Na nossa área e profissão é difícil de sair. O único 
dia é o domingo e sempre tem um evento ou outro para se 
distrair”, conta ele.

Edson Soares, carpinteiro

ASSOCIADO DESTAQUE

 O Sintricomb está preparando mais uma grande 
novidade para os trabalhadores da categoria. Vem aí o 1º 
Festival da Canção da Construção Civil e do Mobiliário. 
Trata-se de um concurso com interpretação de músicas 
e que acontecerá no mês de outubro. A data e local para 
realização. Haverá premiação para os melhores coloca-
dos. Prepare sua voz para mostrar seu talento musical. 
Em breve, o sindicato divulgará mais informações sobre o 
Festival.

Festival da Canção da Construção Civil

 De janeiro a julho de 2012, o Sintricomb realizou 873 
rescisões de contrato de trabalho no sindicato. Desde o início 
do ano, uma funcionária foi contratada para executar a função, 
que antes estava atrelada à presença de um diretor no sindicato. 
 Fazer a rescisão do contrato de trabalho, ou homolo-
gação, no sindicato da classe é um direito que o trabalhador tem 
e está assegurado pela legislação. A medida dá mais segurança 
e a certeza de que todos os direitos do trabalhador estão sendo 
respeitados pela empresa.

Rescisões devem ser feitas no sindicato
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 Mais de duas mil pessoas participaram do Dia 
Nacional da Construção Social em Brusque. O evento 
aconteceu durante a tarde de sábado, dia 18, no comple-
xo esportivo do Sesi. Realizado pelo Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de 
Brusque e região (Sintricomb), o Sindicato das Indústrias 
da Construção e do Mobiliário de Brusque, Guabiruba, 
Botuverá e Nova Trento (Sinduscon) e pelo Sesi, a ação 
ofereceu diversos tipos de serviços de cidadania de forma 
gratuita.
 Entre eles corte de cabelo, estética facial, orienta-
ções em saúde, doação de animais de estimação, além de 
brincadeiras para crianças, como camas elásticas e pisci-
nas de bolinhas, distribuição de lanches, apresentação de 
uma peça teatral, entre outros. 
 Além da distribuição gratuita de refrigerantes 
e lanches, os participantes também ganharam prêmios. 
Brindes, como ferramentas, bicicletas e outros itens fo-
ram sorteados ao final da ação.

Sucesso de público no Dia Nacional da Construção Social

 No dia 17 de agosto, mais um grupo de trabalhado-
res recebeu treinamento dentro da proposta de capacitação 
do Sintricomb para com a categoria. O curso de operador 
de elevador de carga foi realizado no auditório do sindicato. 
 Ao todo, 15 trabalhadores, de várias empresas, 
receberam as orientações e informações sobre os riscos da 
atividade e formas de precaver. O curso é uma exigência do 
Ministério dom Trabalho e Emprego (MTE). 
 Para a técnica em segurança do trabalho do Sin-
tricomb, Regiane Aparecida Bambinetti Compiani, a preo-
cupação do sindicato não está voltada a apenas à exigência 
legal da qualificação, mas, principalmente, na conscientiza-
ção do trabalhador que executa a tarefa.

TREINAMENTO

Curso capacita operadores de 
elevadores de carga

 Eliandra Sabino Soares, 33 anos, é figura desconhe-
cida, muitas vezes, até entre os colegas de trabalho no Sintri-
comb. Mas se alguém perguntar pela Lia, prontamente todos 
sabem de quem se trata. Funcionária do sindicato há cerca de 
um ano, Lia é conhecida pela presteza, agilidade e organização 
com que desenvolve seu trabalho. 
 Competência que foi vista pela diretoria do Sintri-
comb quando ela exerceu, por algum tempo, função junto a 
uma empresa que oferece cursos e que tinha base de atendi-
mento no prédio do sindicato. Casada e mãe de três filhos, Lia 
é a funcionária destaque do mês de setembro. Como brinde, ela 
recebeu uma cesta de produtos em nome do sindicato.

FUNCIONÁRIO DO MÊS

Lia Sabino, assistente financeiro

Izaias Otaviano (Sintricomb), Ademir Pereira (Sinduscon) e Syntia Sorgatto (Sesi)

Trabalhadores tiveram aula teórica no auditório do Sintricomb

Lia recebeu do presidente Izaias Otaviano uma cesta com produtos
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 Na quarta-feira, dia 5, a diretoria da Fede-
ração dos Trabalhadores nas Indústrias da Cons-
trução e do Mobiliário de Santa Catarina (Feticom-
-SC) realizou mais uma reunião. O encontro, desta vez, 
aconteceu na cidade de Criciúma, no Sul do estado. 
 Na pauta estavam a discussão e planejamento das eções 
da entidade para o restante do ano de 2012.  Entre eles o encon-
tro esportivo, já tradicional, e que será realizado em Lages no 
mês de novembro,, além de um voltado à mulher, entre outros. 
 O presidente do Sintricomb, Izaias Otaviano, que é 
também diretor da Feticom-SC,   também participou da reunião.

FETICOM SC

Federação planeja ações e eventos

 Mais de 150 trabalhadores já participaram dos cursos 
e treinamentos realizados pelo Sintricomb desde o mês de maio 
deste ano, quando a entidade contratou uma técnica em segu-
rança no trabalho. Ao todo, seis turmas receberam certificados 
de participação nos treinamentos e palestras organizados pelo 
sindicato. 
 Situação que mostra o comprometimento da entidade 
para com a qualificação e orientação dos trabalhadores quanto 
ao uso de equipamentos de proteção individual e outros pontos 
que integram a segurança nos ambientes de trabalho. 

Mais de 150 trabalhadores treinados

RESULTADO

 Natural de Ituporanga, Jair Hang tem 54 anos de ida-
de e há 15 deles mora na cidade de Botuverá. Aposentado, é 
casado, tem três filhos e dois netos. O diretor do Sintricomb 
atua como membro do conselho fiscal do sindicato.  
 Sua presença é notada com freqüência no sindicato, 
principalmente às sextas-feiras, quando entra em cena o co-
zinheiro “seu Jair”: ele prepara o almoço semanal que reúne 
todos os funcionários e colaboradores do Sintricomb. Jair está 
na diretoria do sindicato desde 2003. 
 Antes de se aposentar, trabalhou na lavoura e, depois, 
na empresa Madeireira Dalcéjio, em Botuverá. Uma das carac-
terísticas o diretor é o carinho com que trata todos. 

QUEM É O DIRETOR?

Jair Hang, membro do conselho fiscal

 A equipe de colaboradores do Sintricomb recebeu 
dois novos reforços recentemente. Um na área de segurança 
do trabalho e outro no consultório odontológico. O técnico 
em segurança do trabalho Rivanildo Cerqueira dos Santos, 33 
anos, está atuando em parceria com a técnica do Sintricomb, 
Regiane Aparecida Bambinetti Compiani, no que diz respeito 
aos trabalhos de orientação no setor. 
 Ele é funcionário do Sinduscon (sindicato patronal). 
Já no consultório odontológico, a dentista Fernanda Rafaela 
Valle chegou para dar suporte á equipe. Fernanda atende no 
sindicato no período da tarde.

Reforço no quadro de colaboradores

Diretoria da Feticom esteve reunida em Criciúma

Seu Jair é diretor do Sintricomb desde 2003 e atua no conselho fiscal

Fernanda e Rivanildo chegaram para reforçar a equipe que atua no Sintricomb

Treinamentos são realizados no auditório do Sintricomb

EQUIPE


