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 A preocupação dos 
sindicatos com a qualifica-
ção profissional não se re-
sume apenas aos trabalha-
dores associados. Em uma 
iniciativa inédita em Santa 
Catarina, o Sintricomb se-
diou no último dia 23 de 
fevereiro um curso sobre 
atendimento e redação. 
 Ministrado pela 
empresa Academia do Triun-
fo, com o professor Aluísio 
Diogo da Luz, o curso foi 
iniciativa da Nova Central 
Sindical de Trabalhadores 
de Santa Catarina (NCST-
-SC), em parceria com o Fó-
rum das Entidades Sindicais 
da Classe Trabalhadora de 
Brusque e região. Ato todo, 
55 pessoas, todos funcioná-
rios de sindicatos, partici-
param do treinamento. Foi 
um dia de muito aprendi-
zado e novas descobertas.

      INICIATIVA INÉDITA

Funcionários de sindicatos recebem treinamento

Participantes: Sintricomb, Sintrivest, Sindmestre, Sintimmmeb, Sintrafite, Sintipasqui e Siticom de Rio Negrinho

 As negociações cole-
tivas da construção civil e do 
mobiliário de Brusque e re-
gião vão começar. As assem-
bleias com trabalhadores do 
setor, organizadas pelo Sintri-
comb, já têm datas marcadas. 

Assembleias com trabalhadores já têm datas definidas

 É importante a maior 
participação dos trabalhado-
res neste momento. Confira, 
na tabela, as datas e locais 
de cada reunião na sede, em 
Brusque, e nas subsedes de 
Canelinha e Vidal Ramos.

      NEGOCIAÇÃO COLETIVA 2013/2014

      BRUSQUE E GUABIRUBA 
Na sede, Rua Francisco Cervi, 39, Centro, dia 22 de março, 
às 18 horas e primeira chamada e às 18h30min em segunda 

chamada, com qualquer número de presentes.

                            BOTUVERÁ 
Na Rua Beira Rio, no Pesque e Pague Raulino Graf, dia 23 
de março, sábado, às 10 horas em primeira chamada e às 
10h30min em segunda chamada, com qualquer número de 

presentes
                            VIDAL RAMOS 

Na subsede do sindicato, Avenida Jorge Lacerda, 697, Centro, 
dia 23 de março, sábado, às 14 horas, em primeira chamada e 
às 14h30 min, em segunda chamada, com qualquer número 

de presentes.
CANELINHA, SÃO JOÃO BATISTA E NOVA TRENTO 

CONFIRA AS DATAS E HORÁRIOS DAS ASSEMBLEIAS

Na subsede do sindicato, Rua Professor Geraldo Thomaz, 38, 
Centro, em Canelinha, dia 24 de março, às 10 horas em pri-
meira chamada e às 10h30min em segunda chamada, com 

qualquer número de presentes.

Assembleia da negociação coletiva 2012/2013, na sede, em Brusque



DA PRESIDÊNCIA

 Estamos entrando no 
período de negociação cole-
tiva 2013/2014. As reuniões 
com trabalhadores para dis-
cutir quais propostas vão ser 
encaminhadas à classe patro-
nal já estão marcadas, confor-
me você pode conferir 
nesta edição do Infor-
mativo do Sintricomb. 
As assembleias são 
um momento impor-
tante e que simboliza 
o compromisso do trabalha-
dor para com seus direitos.
 E é com esse pensa-
mento que nós convidamos e 
convocamos desde já a classe 
para participar deste momen-
to tão importante. Porque so-
mente o trabalhador pode de-
finir os rumos de sua atividade. 
Trabalhador que não participa 
acaba tendo que aceitar as de-
cisões tomadas por outros, por 
quem está lá onde ele não se 
encontra, mas deveria estar.
 O período de nego-
ciações coletivas é um ponto 
fundamental para debater e 

discutir as propostas que afetam 
diretamente cada um de nós. É 
como se fosse o momento em 
que o próprio trabalhador ti-
vesse em mãos a possibilidade 
de fazer as regras de seu setor, 
quanto às condições da ativida-

de que exerce, seja 
no aspecto salarial 
ou de ambiente e 
benefícios. Claro, 
tudo devidamen-
te amparado e re-

grado pela legislação.
 Por isso, mais uma vez 
fica aqui o reforço para que 
você, amigo trabalhador, tome 
a iniciativa de participar das 
reuniões e assembleias que sua 
classe, no caso da nossa a cons-
trução civil e mobiliário, para 
que não deixe outros decidirem 
por você. Afinal, não é o sindi-
cato ou os diretores dele que 
decidem os rumos da categoria, 
mas, sim, o próprio trabalhador. 
Sua participação é fundamental.

Participar é assegurar o direito

     EXPEDIENTE
O Informativo do Sintricomb é uma publi-
cação do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção e do Mobiliário de 
Brusque e região. Base territorial: Brusque, 
Guabiruba, Botuverá, Vidal Ramos, Nova 
Trento, Canelinha e São João Batista.

Contato: (47) 33512089 ou via e-mail no 
imprensa@sintricomb.com.br. 

Textos e fotos: Assessoria de imprensa Sintri-
comb
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Izaias Otaviano, presidente

Não é o sindicato ou 
os diretores dele que 
decidem os rumos da 
categoria, mas, sim, o 
próprio trabalhador
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 O diretor desta edição 
do Informativo do Sintricomb 
é Élio Alves Pinheiro. Natu-
ral de Ortigueira, Paraná, ele 
mora em Brusque há 23 anos. 
 Atualmente traba-
lha como vigia em uma em-
presa de material de cons-
trução. Seu Élio, como é 
conhecido pelos colegas, tem 
dois filhos e atua como membro 
do conselho fiscal do Sintricomb.

      QUEM É O DIRETOR?

Élio Alves Pinheiro 
conselheiro fiscal

 Regiane Aparecida Bambi-
netti Compiani é técnica em segu-
rança do trabalho. Todo o processo 
de orientações sobre equipamentos 
de segurança nos locais de trabalho 
e ações que envolvem a saúde dos 
trabalhadores passam por ela. Re-
giane é a funcionária em destaque 
nesta edição do Informativo do Sin-

tricomb.

  FUNCIONÁRIO DESTAQUE

Regiane A. Bambinetti Compiani - 
técnica em segurança do trabalho

 O Sintricomb vai dar início ao proces-
so de negociação com o patronato, buscando 
garantir todas as cláusulas da atual Conven-
ção Coletiva e ampliar ainda mais as conquis-
tas para os trabalhadores do setor. A pauta 
de reivindicações 2013/2014 traz as principais 
reivindicações econômicas, sociais e sindicais.  
 Um exemplo é a cláusula de rea-
juste  salarial acima da inflação e  entre ou-
tras. Este é o momento de somar forças e 
participar para alcançar nossos objetivos. 
As cláusulas de reivindicações estarão sendo 
apresentadas nas assembléias, na base ter-
ritorial do sindicato, nos dias 22 de março, 
na sede de Brusque, dia 23, Botuverá e Vidal 
Ramos, e dia 24, na subsede de Canelinha.  
 É com a presença dos sócios e trabalha-
dores  que  buscamos   garantir todas as cláusulas 
da atual convenção coletiva e ampliar ainda mais 
as conquistas para os trabalhadores do setor. 

           ASSESSORIA JURÍDICA

Assebleias e reajuste salarial

FIQUE BEM INFORMADO SOBRE O SINTRICOMB
SITE: www.sintricomb.com.br

FACEBOOK: sintricom.dostrabalhadores



   O SINTRICOMB PELO ESTADO

 QUALIFICAÇÃO

 O presidente do 
Sintricomb, Izaias Otaviano, 
participou e representou o 
sindicato no Seminário Sobre 
Negociação Coletiva, organi-
zado pela Federação dos Tra-
balhadores nas Indústrias da 
Construção e do Mobiliário 
de Santa Catarina (Feticom-
-SC). O evento aconteceu 

no Hotel Planalto, em Lages, 
entre os dias 18 a 20 de feve-
reiro. O seminário reuniu um 
grande número de sindicalis-
tas de Santa Catarina. As pa-
lestras ficaram por conta de  
Altamiro Perdoná (Feticom-
-SC), Geraldo Ranthum (Fe-
traconspar), José Álvaro (Die-
ese) e Mazinho (Contricom).

Seminário de negociação coletiva em Lages

 O Sintricomb esteve 
presente neste início de ano 
em duas eleições para dire-
torias de sindicatos do setor 
em Santa Catarina. A primeira 
delas foi em Canoinhas, no dia 
17 de janeiro, e a segunda em 

Mafra, no dia 24. 
 O presidente Izaias 
Otaviano representou o Sin-
tricomb e participou direta-
mente da comissão respon-
sável por organizar os pleitos 
nos dois sindicatos.

Sintricomb participa das eleições nos siticons 
de  Canoinhas e Mafra

 Somente no mês de feve-
reiro, o Sintricomb fechou duas im-
portantes parcerias para realização 
de cursos e treinamentos nas depen-
dências das entidade. uma delas será 
para a qualificação de trabalhado-
res sobre a Norma Regulamentadora 
35, que trata de trabalhos em altura. 
 Já a outra é com o Senai, para 
a oferta de cursos de eletricista predial 
sem custo algum para quem o fizer.  

 Sobre a NR 35, a parceria é com 
a empresa NR Treinamentos, que vai reali-
zar, no dia 13 de março, o primeiro treina-
mento. Este será voltado a trabalhadores 
de pré-moldados. Já a parceria com o Se-
nai será na disponibilização de uma sala 
para que a entidade monte um de seus la-
boratórios. Com isso, o espaço vai abrigar 
aulas de eletricista predial.  
 As inscrições serão aber-
tas em breve e feitas no Senai.

Sindicato fecha parcerias para cursos e treinamentos

 O primeiro Workshop sobre se-
gurança no trabalho do ano e realizado nas 
dependências do Sintricomb reuniu traba-
lhadores, empresários do setor e convida-
dos especiais na noite de quinta-feira, 7 de 
fevereiro. 
 O evento teve a organização das 
empresas Corsul e Hércules, com apoio do 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
da Construção e do Mobiliário de Brusque 
e região (Sintricomb) e do Sindicato das 
Indústrias da Construção e do Mobiliário 
de Brusque (Sinduscon). 
 Uma palestra ministrada pelo téc-
nico em segurança do trabalho da empresa 
Hércules, Carlos Souza, abordou assuntos 
relacionados à Norma Regulamentadora 
35, que trata da segurança de serviços re-
alizados acima de dois metros. 

Workshop sobre NR 35
 PALESTRA

Foto maior registra a parceria com a empresa NR Treinamentos e a menor com o Senai

Seminário reniu sindicalistas de várias partes do estado em Lages

Comissão organizadora que coordenou a eleição no Siticom de Mafra
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 Mais de 800 kits de material escolar foram entregues 
aos trabalhadores associados do Sintricomb e seus dependen-
tes este ano. O benefício começou a ser distribuído no dia 14 
de janeiro e encerrou em 15 de fevereiro. Em 2013, em com-
paração com o ano passado, houve incremento na quantidade 
de pacotes distribuídos.
 De acordo com o presidente do Sintricomb, Izaias Oa-
taviano, o investimento feito pelo sindicato, considerando cus-
to com pessoal, organização e aquisição dos kits, superou os 
R$ 28 mil. “Esse é um benefício muito importante e o sindicato 
sabe que auxilia muito as famílias”, comenta ele.

 ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR

Mais de 800 kits com material escolar são 
entregues aos associados e dependentes

Itens contemplam maior parte do que pedem as listas escolares

 ASSOCIADO DESTAQUE

 O associado destaque desta edição do Informativo do 
Sitricomb é Marcos Aurélio Montibeller dos Santos, 30 anos 
de idade. Natural de Itambé, na Bahia, ele mora em Brusque 
há 17 anos. Casado e pai de dois filhos, o trabalhador atua na 
construção civil desde 2002, mesmo período em que é sócio 
do sindicato. 
 Mestre-de-obras, ele se orgulha muito da atividade 
que exerce. Atualmente, Marcos é funcionário da empresa 
Otti Construtora. Da relação com o Sintricomb, ele só tem a 
elogiar. “Evoluiu bastante o sindicato. Além dos benefícios 
médicos, há muitos cursos, palestras e treinamentos sobre 
segurança no trabalho, que são bons para nós”, comenta ele.

Marcos Aurélio Montibeller dos Santos
  mestre de obras

Nãoutilizar equipamento de proteção de que-
da algum

Utilização inadequada de EPI

Utilização de equipamento cuja vida útil en-
contra-se expirada

Falta de comunicação/treinamento

Seleção de ancoragens inadequadas

Esperar que a queda corra para, assim, tomar 
as medidas necessárias

Seis principais erros recorrentes na proteção do trabalho 
em altura 

   DICA DE SEGURANÇA NO TRABALHO

 Existem três componentes principais 
de um sistema pessoal de proteção de queda 
que devem ser utilizados de forma conjugada 
para oferecer a máxima proteção ao trabalha-
dor: ancoragem/dispositivo de ancoragem, cin-
turões e dispositivos de conexão. É importante 
ressaltar que, individualmente, estes compo-
nentes não oferecem proteção contra uma que-
da.
 No entanto, foram identificados seis 
principais erros recorren tes na proteção do 
trabalho em altura que comprometem o siste-
ma pessoal de proteção de queda. Estes erros 
são: TREINAMENTOS

420 trabalhadores de 
19 empresas

Números de 2012

Cursos e palestras

Marcos é mestre-de-obras e associado do Sintricomb há muito tempo

 NOVO CURSO

O Sintricomb informa que vai ser aberta 
uma nova turma do curso de operador de 
elevadores de carga. As inscrições estão 

abertas e podem ser feitas na sede do 
sindicato, com Daniela. A qualificação é 
exigência do Ministério do Trabalho. O 
curdo será realizado nas dependências 
do Sintricomb, no dia 22 de março, um 
sábado, das 8h ao meio-dia e das 13h às 
17h. Não perca a chance de obter esta 

qualificação. Mais informações podem ser 
obtidas no sindicato, através do telefone 47 

33512089.

Operador de elevadores de 
carga 

SINTRICOMB

Fonte: honeywell produtos e segurança - 
newsletter brasil

Números de 2013
108 trabalhadores de 

05 empresas
Cursos e palestras


