
SINTRICOMB
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque e região - edição 8 -  novembro/dezembro de 2012

INFORMATIVO WWW.SINTRICOMB.COM.BR

O Sintricomb também está no Facebook. Acesse www.facebook.com/sintricomb.dostrabalhadores e fi que bem informado sobre as ações do sindicato

 O 4º do Sintricomb movimentou os espaços 
da Sociedade Esportiva e Recreativa Santos Du-
mont, no Bairro Santa Terezinha, em Brusque, du-
rante o sábado, 24 de novembro. O evento encerrou 
o calendário de atividades e ações desenvolvidas 
pela entidade sindical ao longo de 2012. 
 Mais de duas mil pessoas estiveram presen-
tes no baile. A animação fi cou por conta dos grupos 
Sorriso Lindo, de Curitiba (PR), e Chiquito e Bordo-
neio, de Porto Alegre (RS). Além da música, outra 
atração foi o sorteio de brindes. 

MAIS DE DUAS MIL PESSOAS NO 4º BAILE DO SINTRICOMB

SINTRICOMB PARTICIPA DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DA 
MULHER DA NCSTSC

 O Sintricomb 
participou nos dias 
30/11, 1 e 2/12 do 2º 
Encontro Estadual da 
Mulher, organizado pela 
Nova Central Sindical de 
Santa Catarina (NCSTSC). 
O evento reuniu mulhe-
res sindicalistas de vá-
rias partes do estado e 
foi realizado na Capital, 
Florianópolis. 
 Cinco integran-
tes do Sintricomb estive-
ram presentes. O encon-
tro teve a participação 

Ninguém é vencedor sozinho. Toda conquista é fruto de sonhos e  pro-
jetos executados em conjunto. Estamos comemorando um 2012 repleto 
de realizações e você faz parte dessa caminhada. Obrigado por estar 
conosco. O Sintricomb deseja um Feliz Natal, boas festas e que em 2013 

continuemos juntos, desfrutando da mesma vontade de vencer.
Uma homenagem do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e 

do Mobiliário de Brusque e região (Sintricomb)
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FELIZ NATAL E BOAS FESTAS!

de mais de 150 mulhe-
res. Pelo Sintricomb es-
tiveram as funcionários 
Andréia Barnabé Dias, 
Patricia Buschirolli, Da-
niela Gonçalves e Fabri-
cia Meireles Ogliari, além 
do presidente Izaias Ota-
viano. 
 Esta foi a pri-
meira vez na história do 
sindicato que a entidade 
teve participação, com 
representantes, em um 
evento feminino desta 
natureza.
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 Você já deve ter ouvido 
aquela famosa frase: nada como 
o dever cumprido. Ela é simples, 
mas tem muito signifi cado. E, 
realmente, só quem consegue 
chegar ao fi nal de uma tarefa, de 
um projeto, de uma jornada, com 
a sensação de ter atingido o que 
propôs a si mesmo pode enten-
der o signifi cado dessas palavras. 
 E é essa 
sensação que toma 
conta da família Sin-
tricomb quando che-
gamos ao fi nal de 
mais um ano.  Princi-
palmente este, 2012, 
onde podemos come-
morar o sucesso de 
muitos desafi os que, 
lá atrás, em meados de janeiro, 
tivemos a coragem de propor 
e colocar em execução. A co-
ragem de ousar, de investir no 
novo, de buscar a mudança de 
conceitos, de querer melhorar 
sempre, avançar. Isso tudo foi 
o que nos motivou e direcionou 
nosso trabalho ao longo do ano. 
 Muito nos tem orgulhado 
em ouvir, por inúmeras vezes, e 
da boca de quem, de fato, tem aval 
para opinar, o trabalhador, que 

Nada melhor que a sensação 
do dever cumprido

essa linha de trabalho implantada 
no sindicato está no caminho cer-
to. É graças a ela que podemos, 
neste momento, comemorar.
Como presidente do Sintricomb, 
quero agradecer à equipe do sin-
dicato pela dedicação que tem 
desprendido nesta caminhada. 
Afi nal, nenhum trabalho ou ação 
é vitoriosa se não executada a vá-

rias mãos e mentes. 
 O sucesso é fru-
to disso tudo, de 
dedicação e envol-
vimento. Mas mais 
que isso, agrade-
cer a você, traba-
lhador, pela aten-
ção, pelo carinho, 
pela confi ança e 

pelo interesse em querer ver o 
seu sindicato cada vez melhor. 
 Um Feliz Natal, Feliz Ano 
Novo, repleto de felicidades e mui-
ta paz. Em 2013 nos veremos no-
vamente, para poder traçar novos 
projetos e, ao fi nal dele, comemo-
rar novamente. Grande abraço. 

 
 Izaias Otaviano
presidente do Sintricomb
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DA PRESIDÊNCIA

O Associado Destaque desta edição do Jor-
nal do Sintricomb é Ivonei de Souza, 31 anos 
de idade. Trabalhador da construção civil e 
funcionário da empresa VM Construtora, Ivo-
nei é natural de Capitão Leônidas Marques, 
estado do Paraná. Mora em Brusque há dez 
anos, mesmo período em que é sócio do 
Sintricomb.

Ivonei de SouzaIvonei de Souza

ASSOCIADO DESTAQUE

Um dois maiores benefícios oferecidos pelo 
Sintricomb a seus associados é o material 
escolar. Os kits contemplam os principais 
itens que fazem parte das listas escolares. 
Têm direito ao benefício associados e de-
pendentes com idade de até 16 anos. Para 
retirar os pacotes basta apresentar a carteira 
de sócio e a lista de material ou boletim es-
colar do ano anterior. A entrega do material 
escolar no ano letivo de 2013 começará a 
ser feita em 15 de janeiro.

MATERIAL ESCOLAR
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O Sintricomb comunica a todos os trabalhadores, associados ou 
não, que entrará em férias coletivas a partir do dia 21 de dezem-
bro, retornando às atividades em 8 de janeiro de 2013.

 FÉRIAS DO SINDICATO NO FINAL DE ANO



   Josefa de Macedo Esser, a Dona Cissa. É assim, com 
esse jeito simpático e carinhoso que a auxiliar de servi-
ços gerais do Sintricomb conquistou a admiração dos 
colegas de trabalho. 
   Dona Cissa é a Funcionária Destaque do mês de no-
vembro. Como brinde, ela recebeu uma cesta das mãos 
do presidente Izaias Otaviano durante a reunião dos co-
laboradores.

Dona Cissa, auxiliar de serviços gerais

    FUNCIONÁRIO DESTAQUE

           O presidente da Con-
federação Nacional dos 
Trabalhadores na Indústria 
(CNTI), da Nova Central 
Sindical de Trabalhadores 
nacional (NCST) e ex-mi-
nistro do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), José 
Calixto Ramos, ministrou 
palestras a sindicalistas 
de Brusque na noite 23 de 
outubro.            
      O evento aconteceu 
no auditório do Sintricomb. 

       VISITA ILUSTRE

JOSÉ CALIXTO RAMOS EM BRUSQUE
Calixto Ramos abonou, na 
ocasião, a fi chas de fi lia-
ção de dois sindicatos de 
Brusque, Sintrafi te e Sind-
mestre, além de outros do 
estado de Santa Catarina, 
à Nova Central Sindical.  
 Ele foi recepciona-
do pelo presidente do Sin-
tricomb, Izaias Otaviano, e 
pelo presidente da NCST-
-SC e da Feticom-SC, Al-
tamiro Perdoná.

         acesse o site do sintricomb - www.sintricomb.com.br - e o www.facebook.com/sintricomb.dos trabalhadores e mantenha-se informado

 PAPAI NOEL DO SINTRICOMB VEM AÍ!

O Sintricomb vai realizar, pelo 
segundo ano seguido, a ação Papai 
Noel do Sintricomb. O bom velhinho 
sairá às ruas da cidade levando ba-
las, doces paras as crianças e uma 

mensagem de prosperidade a todos. 
As visitas a alguns bairros aconte-
cerão após o dia 15 de dezembro. 
Fique atento, pois o Papai Noel do 
Sintricomb pode passar na sua rua.

Daniele Tulio, técnica em saúde bucal

   Daniele Tulio, 25 anos, é técnico em saúde bucal. Ela 
é responsável pela recepção no consultório odontológi-
co do Sintricomb, onde atua como auxiliar das dentistas 
do sindicato. 
 Vista pelos colegas como uma pessoa dedicada 
e atenciosa, ela foi escolhida pela equipe como a Fun-
cionária Destaque do mês de dezembro. Ela recebeu de 
brinde uma cesta do presidente Izaias Otaviano.

VISITA ILUSTRE
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No início da cada ano, o 
Sintricomb recebe inúmeras 
reclamações de trabalhado-
res que assinaram a folha de 
pagamento do 13º salário e 
não receberam o dinheiro. 
Trabalhador, fi que atento: 

não assine a folha sem rece-
ber o valor. 

No início da cada ano, o No início da cada ano, o 

ATENÇÃO, TRABALHADOR
    SOBRE O 13º SALÁRIO



 Osnir Borges de Lima tem 53 anos, é casado, pai de 
três � lhos e sócio do Sintricomb há mais de 20 anos. Além, cla-
ro, de integrar a diretoria do sindicato desde 1998. Natural de 
Timbó, no Vale do Itajaí, mora em Brusque há 22 anos. Marce-
neiro aposentado, ele é � gura sempre presente nas dependên-

cias do sindicato. 

QUEM É O DIRETOR?

Osnir Borges de LimaEmpreiteira Heck é a campeã em 2012

Campeã – Empreiteira Heck
Vice – Estrucon Engenharia
3º - Empreiteira Venzon/MTM/Guabisok
4º - VM Construtora
5 º - Brusnova
6º - GS Empreiteira
7º - Onesko/Morisa
8º - Schaadt Construtora

 Com uma vitória por 3 a 0 sobre a Estrucon En-
genharia, a equipe da Empreiteira Heck faturou o título 
do 13º Campeonato de Futebol do Sintricomb. A partida 
decisiva foi realizada na manhã do dia 18 de novembro, 
no complexo esportivo do Sesi, em Brusque. Esta é pri-
meira vez que o time se torna campeão na disputa.   
 O 13º Campeonato do Sintricomb iniciou no dia 
26 de agosto e teve a participação de 18 equipes. A 
classifi cação fi nal fi cou da seguinte forma:

 A equipe CHJ Jardinagem faturou o título do 13º 
Campeonato de Bocha do Sintricomb, disputado na noi-
te da última 1º de novembro. A competição foi realizada 
nas canchas do complexo esportivo do Sesi, em Brus-
que. Na fi nal, a CHJ enfrentou a Formabella.
 Participaram da competição oito equipes: Brus-
nova, Formabella, CHJ Jardinagem, Empreiteira São Lu-
cas, Empreiteira Trainotti, Empreiteira Venzon, Estrucon 
Engenharia e Construtora Onesko.

MHJ Jardinagem fatura o título

FINAL DO FUTEBOL

A segurança no ambiente de trabalho deve ser cons-
tante. Por isso, trabalhador, fi que atento aos itens 
e equipamentos de proteção que vão garantir que 
você trabalhe seguro e tranquilo. Quando tiver fa-
zendo reboco em jaús ou andaimes, o trabalhador 
deverá utilizar, conforme as normas regulamenta-
doras, cinto de segurança com trava-queda ligado 
a uma corda individual  e apropriada para trabalhos 
em altura, além de capacete com jugular para even-
tual queda. Isso fará com que o trabalhador esteja 
seguro e não caia.

SEGURANÇA DO TRABALHO
Use sempre os equipamentos de proteção

MHJ Jardinagem fatura o título

CAMPEONATO DE BOCHA

QUEM É O DIRETOR?QUEM É O DIRETOR?QUEM É O DIRETOR?

SINTRICOMB

A manhã do dia 8 de dezembro foi especial para 29 trabalha-
dores da construção civil de Brusque. Na referida data, eles 
encerraram um curso de formação de mestres de obras, reali-
zado pela empresa Data Treinamentos em parceria com o Sin-
tricomb. A cerimônia de entrega dos diplomas aconteceu no 
auditório do sindicato, seguida por um almoço de confraterni-
zação entre estudantes, professores e a equipe do Sintricomb. 

Mestres de obras e com diplomasMestres de obras e com diplomas

             FORMATURA


