
O sindicato dos Trabalhadores Me-
talúrgicos de Brusque (Sintimm-
meb) realizou no dia 26 de maio 

Assembleia Geral Extraordinária para 
discutir a contra proposta do sindicato 
patronal referente a Convenção Coleti-
va de Trabalho 2019/2020.

Na assembleia realizada anteriormente, 
no dia 19 de maio, a proposta apresen-
tada pelos patrões, que incluía reajuste 
do piso da categoria e plano de saúde 
abaixo da infl ação e limitação do 
acesso ao pagamento de 50% de re-
embolso de medicamento com receita 
médica às esposas dependentes, havia 
sido rejeitada pelos metalúrgicos.

Após as novas negociações e exigên-
cias, os trabalhadores aprovaram o rea-
juste salarial em 5,5% (infl ação - INPC- 
Índice Geral de Preços ao Consumidor 

nos últimos dozes meses, de 5,07%, 
mais 0,43% de ganho real), reajuste 
do plano de saúde, continuidade do 
acesso às esposas ao benefício do 
reembolso ao medicamento e aumento 
do piso da categoria para R$ 1.430,00.

Cláusulas Sociais

As demais cláusulas sociais já haviam 
sido aprovadas na assembleia do dia 
19 de maio. Entre elas, está o direito às 
trabalhadoras metalúrgicas a mais 90 
dias de estabilidade no emprego, além 
dos quatro meses de licença materni-
dade previstos em lei. Os trabalhadores 
da categoria têm, ainda, carga horária 
reduzida de 44 horas semanais para 
43,5h, sem redução de salário, prêmio 
assiduidade semestral de R$285,00, 
podendo chegar a R$570 no ano, 
rescisões de contrato de trabalho 

realizadas no sindicato, que garante 
lisura nos pagamentos dos direitos dos 
trabalhadores, entre outros benefícios 
e garantias.

“A força dos trabalhadores propiciou 
que conseguíssemos manter conquis-
tas históricas e, dessa forma, contribuir 
para que a classe se benefi cie com 
acesso à saúde de qualidade, garantias 
trabalhistas e as cláusulas econômicas. 
Entendemos que, diante da realidade 
econômica brasileira e do custo de 
vida da nossa sociedade, ainda não é 
o ideal. Porém, a participação dos tra-
balhadores nos mostra que é possível 
construir uma unidade da classe me-
talúrgica e continuar lutando por uma 
categoria forte, independente, buscan-
do conquistar ainda mais direitos”, co-
mentou o presidente do Sintimmmeb, 
Eduardo de Souza.

BENEFÍCIOS ESSENCIAIS
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020



A diretoria eleita para a gestão 2019-2024 do Sindi-
cato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Brusque 
tomou posse, ofi cialmente, no dia 30 de abril. O 

presidente, Eduardo de Souza, assume a função com a 
missão de ampliar os benefícios e manter as garantias da 
categoria, por meio da Convenção Coletiva de Trabalho da 
classe. Nesta gestão, um dos objetivos é enxugar custos 
não prioritários e otimizar a utilização dos recursos, sem-
pre em prol dos associados. Uma das ações já realizadas 
foi diminuir o número de diretores efetivos. A diretoria 
também já promoveu, no início do ano, a ampliação do 
horário de atendimento e a integração de setores para 
melhorar os atendimentos aos associados na secretaria e 
plano de saúde, redução da fi la de espera do departamen-
to odontológico e melhorar o acesso e a utilização dos 
sócios à sede recreativa, em Guabiruba.

“São cerca de 5 mil trabalhadores e trabalhadoras metalúr-
gicos. Pouco mais de 12 mil vidas, entre associados e fami-
liares dependentes. Esse é o tamanho da responsabilidade, 
não só minha, mas de toda a diretoria. Mas essa responsa-
bilidade não me intimida nem um pouco. Essa missão me 
motiva ainda mais pra realizar uma gestão não menos que 
excelente. Tudo que foi feito em todos esses anos só nos 
mostra que é possível, sim, ampliar e conquistar ainda mais: 
melhores salários, melhores condições de trabalho, bene-
fícios sociais, garantias trabalhistas. Assumo a presidência 
com um grande senso de responsabilidade, mas ao mesmo 
tempo com uma alegria muito grande e o orgulho que car-
rego em ser um trabalhador metalúrgico. E nós, eu e toda 
diretoria, vamos fazer jus à bela história dos Metalúrgicos de 
Brusque!”, comentou  presidente eleito do sindicato, Eduar-
do de Souza. 

MUDANÇA NA GESTÃO DO SINDICATO

DIRETORIA ELEITA TRABALHA NA MELHORIA 
DOS SERVIÇOS OFERECIDOS E NA GARANTIA DOS 
DIREITOS TRABALHISTAS DOS METALÚRGICOS


