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ELEITA NOVA DIRETORIA DO SINTRICOMB

O presidente reeleito, Izaias Otaviano, comemorou não 
apenas o resultado da eleição, mas o grande número de 

trabalhadores que participou depositando seu voto. “Essa é 
uma votação considerável e mostra que o trabalhador está 

aprovando o trabalho que estamos fazendo”, disse ao término 
da apuração. A posse da nova diretoria está marcada para o 

dia 22 de novembro.

Urnas intinerantes foram deslocadas às empresas e locais de 
obras para facilitar ao trabalhador de participar da eleição

OS NÚMEROS DA ELEIÇÃO

Foram 1.146 votos depositados, em um 
total de 1.860 aptos. Destes, 1.105 a favor 

da chapa, única inscrita para a disputa 

O Sintricomb elegeu sua 
nova diretoria. O grupo 
comandará a entidade 
pelos próximos cinco 
anos (2013-2018). A 
eleição aconteceu no 
dia 5 de setembro. A 

chapa foi composta com 
os integrantes da dire-
toria com mandato em 

andamento, mais outros 
cinco nomes novos. En-
tre estes, três mulheres, 
fato inédito na história 

do sindicato.

A coordenação do pleito foi da Federação dos 
Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do 

Mobiliário de Santa Catarina (Feticom-SC).

Sindicalistas de várias partes do estado colaboraram na 
eleição, auxiliando na organização e na contagem dos votos
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III CONGRESSO ESTADUAL DA NOVA CENTRAL

 O Sintricomb viveu 
um momento histórico no dia 
5 de setembro de 2013. Nesta 
data aconteceu a eleição da 
diretoria que vai estar à fren-
te do sindicato nos próximos 
cinco anos, de 2013 a 2018. 
O envolvimento 
dos companhei-
ros sindicalistas 
nos auxiliando no 
pleito, a transpa-
rência no proces-
so e o resultado 
em números de 
t ra b a l h a d o r e s 
que aprovaram 
a chapa confirmam a im-
portância deste momento 
na trajetória do Sintricomb.
 Os 1.105 votos favo-
ráveis à chapa são um retrato 
do apoio que os trabalhado-
res associados ao sindicato 
têm dado ao nosso trabalho. 
Mostram a seriedade e com-
prometimento com que se 
tem levado a direção da en-
tidade, nunca esquecendo 
que isso é fruto do empenho 
de todos os que fazem parte 
do processo. Porque quando 
uma ação ou projeto deixam 
a desejar, isso é fruto do mau 
trabalho desenvolvido por 
aqueles que estão envolvidos. 
 Da mesma forma, o 
sucesso também é resulta-
do deste empenho. No caso 
do Sintricomb, os 1.105 vo-
tos, em um total de 1.145, 

favoráveis, comprovam que 
estamos no caminho certo.
E neste momento, não me 
resta outra coisa, na condição 
de presidente do Sintricomb, 
a não ser agradecer a cada 
trabalhador que depositou 

esta confiança. 
 Muito fize-
mos nestes últi-
mos cinco anos, 
sem desmerecer 
o trabalho que já 
vinha sendo rea-
lizado pela antiga 
presidência, sob 
o comando do 

saudoso amigo Renato Lun-
gen.  Mas é preciso, da mesma 
forma, enaltecer a trajetória 
de desenvolvimento e avan-
ço que o sindicato ganhou, 
principalmente, nos últimos 
dois anos. E esse proces-
so está apenas começando.
 Diante disso, só nos 
resta trabalhar com a mesma 
seriedade e comprometimen-
to para avançarmos positiva-
mente cada vez mais. Come-
moremos os bons resultados 
que obtivemos até agora, mas 
vamos manter o alerta para a 
melhoria frequente dos servi-
ços prestados pelo sindicato. 
Muito obrigado, amigo tra-
balhador. Vamos para mais 
cinco anos de muito trabalho.

Eleição da diretoria: 
um momento histórico

Os 1.105 votos 
favoráveis à chapa 
são um retrato do 
apoio que os tra-
balhadores asso-

ciados ao sindicato 
têm dado ao nosso 

trabalho 

 PERITO DO TRABALHO

Regiane Aparecida Bambinetti Compiani, técnica 
de segurança do Trabalho do Sintricomb, participou 
de um curso de perito judicial do trabalho. As aulas 
aconteceram nos dias 24, 25 e 26 de setembro, em 
Curitiba (PR), no Instituto de Engenharia do Paraná, 

através da Associação Paranaense dos Engenheiros de 
Segurança. Com a capacitação, Regiane poderá emitir 

laudos a pedido da Justiça do Trabalho, pareceres 
técnicos, acompanhamentos de pericias na parte de 
periculosidade e insalubridade. Regiane fez o curso e 

teve apoio do Sintricomb.

O Sintricomb informa que a próxima turma do curso de NR 35 (segurança de trabalhos 
em altura) terá aula no dia 20 de novembro, no auditório do sindicato, das 8h às 12h e 
das 13h30min às 17h. Outra turma terá aula no dia 8 de dezembro. Mais informações 

sobre cursos podem ser obtidas pelo telefone (47) 33512089, com Daniela.

O 14º Campeonato de Futebol do Sintricomb teve 
este ano a inscrição de 16 equipes. As partidas 

acontecem no centro esportivo do Sesi, em Brusque. 
O mau tempo acabou prejudicando o andamento 

programado das rodadas. Porém, o Sintricomb infor-
ma aos participantes que os jogos serão finalizados 
dentro do previsto. A decisão está marcada para 17 

de novembro.

O Sintricomb parti-
cipou nos dias 16 e 
17 de outubro do III 

Congresso Estadual da 
Nova Central Sindical de 
Trabalhadores de Santa 

Catarina (NCSTSC). 
O evento aconteceu 
em Florianópolis e 

teve como objetivos a 
eleição e posse da nova 

diretoria da entida-
de, cujo mandato se 

estende de novembro 
de 2013 a novembro de 
2017. O Sintricomb tem 
dois nomes, o presiden-

te Izaias Otaviano e o 
diretor Elizeu Schmitz, 

no quadro de diretores. 

TREINAMENTOS E SEGURANÇA NO TRABALHO

CAMPEONATO DE FUTEBOL

Na foto, Regiane, última da direita, durante o curso em Curitiba

Disputas aconteceram no centro esportivo do Sesi, em Brusque

Presidentes da NCST nacional e estadual na foto com sindicalistas 

Treinamentos são realizados com frequência no Sintricomb e em diversas áreas da segurança

O Sintricomb fechou a negocição 
coletiva de trabalho com a empresa 
Votorantim, de Vidal Ramos, cidade 
que pertence à base de atuação da 
entidade. Ficou definido reajuste 

salarial será de 9% nos pisos e o valor 
correspondente ao INPC para quem 

recebe acima dos pisos. O auxílio 
farmácia passa para R$ 100, enquan-
to que o de educação para R$ 132 e o 

de alimentação para R$ 240.

VIDAL RAMOS

A advogada Rosana Letzov, asses-
sora jurídica do Sintricomb, rece-
beu homenagem da OAB como 

uma das inscrições mais antigas na 
subseção Brusque. Parabéns!

DE OLHO NOS DEPUTADOS
O Sintricomb sediou no dia 24 de 

agosto um encontro de sindicalistas 
com o deputado federal Pedro Uczai. 
O objetivo do evento foi de saber do 
parlamentar como andam projetos 

de interesse da classe trabalhadora e 
que tramitam no Congresso Nacional. 
Participaram do evento representan-
tes dos sindicatos de trabalhadores 

de Brusque e região.

Deputado e sindicalistas no Sintricomb

Uma parceria entre o Sin-
tricomb e a Escola Thaifer 
está possibilitando cursos 
de informática e qualifi-
cação profissional com 

até 70% de descontos aos 
associados do sindicato. 

A escola está instalada na 
sede do sindicato. Além 
dos já conhecidos cursos 
de informática básica e 

avançada, a escola oferece, 
também, o de designer de 

interiores. Para se inscrever 
ou ter mais informações 
basta ir até o sindicato.

CURSOS COM 70% DE DESCONTO

Escola está instalada em uma das salas na sede do sindicato

Assembleia aconteceu em Vidal Ramos

SINTRICOMB NA FAIRTEC

A foto registra a participação do 
Sintricomb na 2ª Feira de Tecnologia 

da Indústria da Construção (Fair-
tec) 2013, realizada pelo sindicato 

patronal (Sinduscon) em Brusque. O 
Sintricomb expõe ações de segurança 

no trabalho e o Sesmt.

Equipe Sintricomb no stand do evento

HOMENAGEM
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O Sintricomb participou do 3º 
Encontro de Mulheres Traba-

lhadoras da Nova central Sindi-
cal de Santa Catarina. O evento 
aconteceu nos dias 30 e 31 de 
agosto e 1º de setembro, em 

Florianópolis. Representaram a 
entidade as funcionárias Greici 
Dalcastagner, Andreia Barna-
be Dias, Regiane Aparecida 
Bambinetti Compiani, Rosa-
na Letzov, Fabricia Meireles 
Ogliari e a futura diretora do 
sindicato, Eloisa Rengel,além 

do presidente Izaias Otavia-
no e o assessor de imprensa 

Valdomiro da Motta.

O associado destaque desta edição do 
Jornal do Sintricomb é Wilian Delamari 
Paulo Camilo, de 26 anos, Funcionário 
da empresa Pretti, onde trabalha como 
armador. Wilian é sócio do Sintricomb 

há seis anos.

A funcionária destaque desta edição do Jor-
nal do Sintricomb é Esvetilane A Raitz Pessoa. 
Ela é dentista e integra a equipe do consultó-
rio odontológico do sindicato. Esvetilane foi 
escolhida a funcionária do mês de setembro 

do Sintricomb. 

Aconteceu no dia 17 de agosto o terceiro Dia Nacional da Constru-
ção Social em Brusque. O evento reuniu mais de 2,6 mil pessoas nas 
dependências do Centro Esportivo do Sesi. Diversas atrações foram 
oferecidas aos visitantes. A realização foi do Sintricomb, Sinduscon 
e do Sesi, sob a coordenação da Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC). O Sintricomb participou com diversas atrações. 
Entre elas a equipe do consultório odontológico, orientações sobre 

segurança no trabalho e direito trabalhista.

O Sintricomb prestigiou e colaborou com o evento 
Fórum Juvenil dos Clubes Soroptimistas de Brusque, 

realizado na tarde de quarta-feira, dia 21 de agosto, na 
Sociedade Bandeirantes. Trata-se de um debate entre 

jovens estudantes das escolas nas redes pública e priva-
das do município, em que dois saíram vencedores. Eles 
ganharam, cada um, tablet. Um destes foi doado pelo 

Sintricomb como forma de incentivo aos jovens.

SINTRICOMB PRESENTE NO III ENCONTRO DE MULHERES DA NOVA CENTRAL

ASSOCIADO DESTAQUE FUNCIONÁRIA DO MÊS QUEM É O DIRETOR?

Conheça o diretor Pedro Machado 
Bomfim. Natural de Guarapuava (PR), 
ele tem 52 anos, é casado, pai de dois 
filhos e trabalha como carpinteiro na 
empresa Obra Certta. Pedro está na 
diretoria do Sintricomb desde 2008.

DIA NACIONAL DA CONSTRUÇÃO SOCIAL APOIO AO CLUBE SOROPTIMISTA 

Equipe do Sintricomb com o superintendente do Ministério do Trabalho

Wilian é o associado destaque desta edição Esvetilane foi eleita funcionária destaque do mês Pedro é diretor do Sintricomb desde 2008

Na foto menor estão os dirigentes do Sintricomb, Sesi e do Sinduscon Presidente do Sintricomb entrega brindes aos vencedores


