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Reajuste do

FGTS

questionado na Justiçc, a
Entenda porque há ações na Justiça que exigem o recalculo da taxa que ajusta o Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS). O Sindicato dos Metalúrgicos de
Brusque acompanha o caso Página 6
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Amigos de Baré

fatura campeonato

fim de ano e um

2014 de muito sucesso ! !

Equipe venceu o Terceirão 2013 Zen na ﬁnal por 24x20 e
ﬁcou com a taça de campeão da 5ª edição da Bocha do
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Sintimmmeb

Material com

desconto

Associados e dependentes do Sintimmmeb poderão adquirir
material escolar pela metade do preço a partir do mês de
dezembro

A

partir do dia 2 de dezembro de 2013 o Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Brusque – Sintimmmeb – passa a disponibilizar material
escolar com desconto para associados e dependentes.
É obrigatória a apresentação da lista
de materiais para comprovar os itens
pedidos pela unidade de ensino. O
valor dos materiais tem desconto de
50% no valor de origem. Ou seja, se
uma cartolina custou ao sindicato R$

Palavra do Presidente
José Isaías Vechi

No ano de 2013 tivemos acontecimentos
importantes para o sindicato dos metalúrgicos e dos trabalhadores associados.
Conseguimos aprovar um aumento
salarial para nossa classe acima da
inflação e manter todos os benefícios que
conquistamos com muita luta, como o
pagamento do plano de saúde, 50% dos
medicamentos, dentre outros.
Além disso, fomos às ruas protestar e exigir do Governo e dos políticos agilidade
na pauta trabalhista, pedindo o fim do
fator previdenciário, não a PL 4330, que
amplia a terceirização e limita os direitos
do trabalhador e a diminuição para 40
horas semanais, sem redução de salário.
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0,20, o associado pagará a metade do
preço – R$0,10. Entre os itens estão
cadernos, apontador, borracha, canetas, canetinha hidrocor, cartolina,
cola escolar, compasso, fita adesiva,
giz de cera, tinta guache, lápis de
cor, massa de modelar, papel almaço
e A4 branco, régua, tesoura, dentre
outros.
A despesa da compra de material
escolar pode se tornar um peso na
renda familiar devido a quantidade e
valor dos artigos de uso dos estudantes durante o ano letivo. Por isso, o
A luta, porém, não acabou e está só no
começo. Neste ano que entraremos,
vamos seguir batalhando, primeiro aqui
em âmbito regional na briga por um
salário mais justo e por melhores condições e também em nível nacional, com
pressão junto ao Congresso Nacional
por nossos direitos e no que é melhor
para o trabalhador brasileiro.
Independente de partido, idealismo ou
classe, que todos possam estar engajados,
unindo forças, para conseguirmos um
bem comum. O desejo da diretoria do
sindicato é que todos os guerreiros trabalhadores tenham um excelente fim de
ano e que em 2014 possamos continuar
juntos trabalhando pelo que desejamos e
acreditamos ser o melhor pra todos.

Sintimmmeb, há alguns anos, presta
esse serviço aos associados.
“Dessa forma, por meio desse subsídio (desconto), podemos amenizar
as despesas dos pais com a compra
de material para seus filhos e até
para o trabalhador que estuda”, salienta o presidente do Sintimmmeb
José Isaías Vechi.
Os associados deverão comparecer
na sede administrativa, na Rua João
Bauer, nº 75, Centro e estar munidos
da carteira de sócio no horário entre
as 8 e 11h30 e das 13h30 às 17h30,
de segunda à sexta-feira. A sala de
material escolar do sindicato dos
metalúrgicos fica no segundo piso,
na sala 217.
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Encontro reune
diretores

sindicais de todo Brasil
Secretários de Formação
Sindical se reuniram em
São Paulo para deﬁnir
metas até 2017, além
de treinamento e cursos
para gestores sindicais

O

presidente Sintimmmeb,
José Isaías Vechi, esteve
entre os dias 21 e 23 de
outubro em São Paulo para integrar
o Encontro Nacional dos Secretários
de Formação e Educação Sindical.
Os objetivos do encontro foram
compartilhar conhecimento e multiplicar as muitas maneiras de atualizar e treinar os demais dirigentes
sindicais espalhados pelos sindicatos
do país, fortalecer a Central e ocupar

espaços políticos, para que a classe
sindical tenha maior representatividade.
Vechi é atual secretário de Formação
e Educação Sindical da Força Sindical de Santa Catarina e relatou aos
demais representantes estaduais sua
experiência na liderança do Sintimmmeb.
“O último Congresso Nacional da
Força Sindical definiu que 10% da
arrecadação da Central seria para
qualificação e formação de dirigentes
sindicais. Criamos propostas a serem
encaminhadas à diretoria nacional
e às diretorias estaduais para que,
em conjunto, formássemos um
plano e metas de atuação nessa área
até 2017. São cursos de liderança
sindical, de convenção coletiva de

trabalho, dentre outros”, disse. Além
de Vechi, outros gestores sindicais
também expuseram seus planos e
atividades em cargos no Legislativo e
Executivo de suas respectivas regiões
de atuação.
“Vamos qualificar tanto na função de
gestor sindical como na política. E é
no meio político que vamos fazer valer nossos direitos. Não adianta levar
ao Congresso as pautas trabalhistas
- 40 horas semanais, fim do fator
previdenciário e não ao projeto de lei
de terceirização de serviços público
e privado - que, sem representatividade política, acabaremos perdendo
essas bandeiras.Entendemos que é
somente tendo a classe sindical forte
politicamente para aprovarmos o
que for melhor para o trabalhador
brasileiro”, explicou Vechi.
CRÉDITO: FORÇA SINDICAL
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Amigos de Bar 2
´

~

e campeaão
A equipe bateu na grande final, em uma
partida bem disputada, o Terceirão 2013
Zen, por 24x20 e levantou o troféu de
campeão da Bocha do Sintimmmeb

A

quinta edição do Campeonato de Bocha Masculino
do Sintimmmeb chegou ao fim no dia 24 de novembro, com a grande final entre Amigos de Bar 2
e Tercerirão 2013 Zen. Após cinco meses de competição, 35
equipes na disputa e mais de 150 atletas inscritos, era a hora
de definir quem levantaria o troféu de campeão.
Melhor para Amigos de Bar 2 que fechou o jogo em equilibrados 24x20 e ficou com a taça, deixando Terceirão 2013
Zen com o vice. Pela disputa do terceiro lugar, A.R.E.A. Aço
Peças venceu Os Revoltados por 24x18. Os campeões, além
de troféu e medalhas, faturaram um prêmio de R$ 500,00. O
vice e terceiro lugar também receberam troféu e medalhas e
levaram prêmios de R$ 300,00 e R$ 200,00, respectivamente.
O quarto colocado ficou com R$ 100,00 de premiação, além
de medalhas.
“Essa confraternização confirma o espírito que a competição
teve a cada rodada. Amigos se confraternizando, independente de disputa. Agradecemos a todos que participaram “,
comemorou Jorge Luiz Putsch, secretário de saúde e segurança do trabalho e coordenador de esportes do Sintimmmeb.

Próximo campeonato
A diretoria do sindicato dos metalúrgicos de Brusque parabeniza os 35 times participantes pelos mais de cinco meses
de competição e das manhãs de domingo de lazer na sede
recreativa. O sindicato já projeta o campeonato de bocha
2014 e pede que os trabalhadores que gostam de bocha já
se organizem.
A programação é de que as disputas ocorram no masculino
e tenha o retorno do naipe feminino. Portanto, desde já,
as interessadas e interessados podem se preparar para a 6ª
edição do Campeonato de Bocha Masculino e Feminino do
Sintimmmeb.
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“Eu sempre digo que o trabalhador tem que batalhar, ir pra
fábrica, cumprir seu expediente exemplarmente. Mas é preciso também que ele tenha momentos de lazer. Pra isso serve o
campeonato de bocha, pra proporcionar ao trabalhador um
momento alegre, pra conversar com os colegas de profissão,
tomar sua cervejinha. Parabéns a todos os trabalhadores”,
comentou o presidente do sindicato dos metalúrgicos, José
Isaías Vechi.
Confraternização
Após as partidas que decidiram o campeão, vice, terceiro e
quarto lugares, mais de 200 pessoas , grande parte trabalhadores/atletas dos 35 times participantes, usufruíram de um
almoço oferecido pela diretoria.
Após a premiação, o Sintimmmeb sorteou cinco bicicletas
para os trabalhadores que participaram da competição. Os
ganhadores foram: Amauri Kistenmacher, Almir Rosa, Ademar Montibeller, Ricardo Ulrich e Paulo Lussoli.

Sintimmmeb

Fome de

Bocha
Da experiência aprendida
dos mais velhos às vivências repassadas aos mais
jovens: há 51 anos a bocha é a paixão de Carlos
José Horner

S

ão 64 anos de idade. Uma
carreira profissional extensa.
São 48 só de carteira assinada.
Número maior do que os anos de
trabalho somente os dedicados à
pesada bola de bocha - 51. Essa é a
matemática da vida de Carlos José
Horner, ou somente Horner, como
é conhecido pelos amigos, ou Tuti,
apelido de infância ganho da avó.
Acompanhava desde os 13 anos o
pai, seu Carlos Horner, pelas canchas
da cidade, especialmente as da Rua
Hercílio Luz, no Centro de Brusque,
próximo de casa.
“Eles chamavam meu pai para jogar.
Mas ele dificilmente tinha dinheiro e
eles punham dinheiro no bolso dele
para poder jogar e desbancar o caras.
Ele realmente jogava muito bem”,
lembra Carlos José Horner, orgulho-

so do pai bom de bocha. , contando
ainda que à época não se jogava com
bolas de marfim, mas se usavam
ainda as de madeira.

Experiência dos mais velhos
E foi assim, observando os mais
velhos jogarem, especialmente seu
pai, que o gosto e a habilidade foram
aparecendo. “Éramos menores e não
podíamos jogar. Mas no intervalo ou
quando os mais velhos acabavam,
íamos pra dentro da cancha e nós
tentávamos fazer igual, as mesmas
jogadas, o jeito de jogar. Era outro
jogo, outro nível, coisa de cinema”,
recorda, saudoso dos velhos tempos.
Como bom capitão de time, exerce
a liderança que o tempo ensinou.
Orienta os mais jovens, ‘canta’ o
passo seguinte, a melhor estratégia.
“Além de mandar bem nas próprias
jogadas, tem que prever o que vai
acontecer na frente. Não dá pra se
aventurar de qualquer jeito. É preciso antever o que os adversários vão
fazer”, ensina.
Em todos esses anos o gosto pelo esporte só aumentou. Ele participa de
campeonatos municipais e desde que

a Bocha do Sintimmmeb começou,
assiduamente ele esteve em todas
as cinco edições. Em 2012 foi vice
campeão com sua equipe. E não se
importa nem um pouco de acordar
cedo em domingos de competição,
seja como atleta ou como juiz de
partida.
“Não vejo se os jogadores são os melhores, os mais técnicos, não. A gente
monta nosso time da empresa, vem
pra cá, se tiver que ir buscar em casa
eu vou. O importante é estar aqui
rindo, jogando bocha e se divertindo”, finaliza Horner.

Carreira Proﬁssional
Dos 64 anos de idade, 48 deles foram dedicados à profissão. Grande
parte desses anos foram na indústria metalúrgica (22 para ser mais
exato) e o restante na indústria
têxtil. Já passou por empresas
como a Aço Peças, na Fundição
Hércules, chegou a servir o Exército, em Blumenau, passou pela
Buetnner, em seguida trabalhou
na Iresa e na Metalurgica Visa,
hoje Bimg, onde ainda atua como
torneio mecânico.
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Reajuste do

FGTS é
e´ questionado

Entenda porque há ações na justiça que
pedem a revisão do valor do FGTS e o que
o sindicato dos metalúrgicos está fazendo
para garantir os direitos dos associados

N

o mês de maio de 2013 as
principais Centrais Sindicais
do país, entre elas a Força Sindical, da qual o Sindicato dos Metalúrgicos de Brusque é filiado, entraram
com o que alguns juristas consideram
o maior processo judicial da história
do Brasil, referente a não correção
da TR – Taxa Referencial – do FGTS
(Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço).
Segundo as Centrais Sindicais, o percentual de perda chega a 88% da taxa
não corrigida desde 1999. Sindicatos
filiados a UGT, CSB, Conlutas e Força
Sindical entraram com uma ação
coletiva na Justiça do Distrito Federal
para pedir que a TR seja recalculada e
os trabalhadores lesados sejam reembolsados. O valor total pode chegar a
cerca R$ 300 bilhões.
Assim como o INPC (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor) ajusta a
inflação, a TR (Taxa Referencial) é o
índice utilizado para corrigir o valor
do FGTS. Enquanto a inflação, com
o passar dos anos, foi aumentada por
meio do INPC, o FGTS não aumentou
como deveria porque a TR não sofreu
reajuste coerente como o da inflação.
Desde 1999, a taxa estaria sendo reduzida aos poucos, até que em setembro
do ano passado, chegou a zero, não
tendo nenhum reajuste. Portanto,
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quem trabalhou com carteira assinada
e teve depósito do FGTS pode não
estar recebendo o valor que deveria ou
quem já sacou pode não ter recebido o
montante que teria direito.

Sindicato e o FGTS
Muitos trabalhadores tem entrado
em contato com o Sindicato para se
informar se a entidade está ingressando com ações na justiça para reaver o
valor do FGTS reajustado. Porém, por
enquanto, a diretoria e o departamento jurídico do sindicato dos metalúrgicos de Brusque aguardam um melhor
esclarecimento do caso.
“É mais prudente aguardarmos, pois
as primeiras ações que foram julgadas,
os trabalhadores perderam as causas.
Por isso é preciso rever a estratégia
jurídica. Até porque, caso o Superior
Tribunal de Justiça, posteriormente,
julgue favorável, as ações já decididas
não tem mais volta. É pensando no
trabalhador que tomamos essa decisão, de não acionar a justiça neste
momento. Mas o associado pode ficar
sossegado que no momento certo iremos buscar o nossos direitos”, explica
o presidente do Sintimmmeb, José
Isaías Vechi.

Ação de risco
Outro detalhe para o sindicato dos

metalúrgicos não entrar já na Justiça é
o que em termos jurídicos são chamados de Ônus Sucumbenciais. Na prática significa que, se o sindicato acionar
a justiça e perder, terá que arcar com
as custas do processo e os honorários
do advogado que venceu a causa.
“A lei diz que o valor a ser pago pela
parte vencida tem de ser entre 10% e
20% do valor da condenação. Caso o
sindicato entre com uma ação coletiva e perca o caso, o sindicato dos
metalúrgicos e, consequentemente
os associados, podem sofrer um
grave prejuízo”, comenta a advogada
do Sintimmmeb, Cíntia de Almeida
Machado.
“Por lei, quem perdeu tem de pagar as
custas do processo. Por isso estamos
adotando uma postura de cautela
neste caso, para que o trabalhador
associado não seja lesado e não venha
a perder nenhum benefício que atualmente usufrui junto ao sindicato”,
argumenta a também advogada do
sindicato Mayra Cadori Gonçalves.
Não é preciso ter pressa porque o prazo que o trabalhador tem para buscar
seus direitos é de aproximadamente
20 anos. Portanto, o Sintimmmeb está
atento aos acontecimentos e garante que tomará decisões prudentes e
coerentes, que visam o melhor para
o trabalhador. Qualquer novidade
os associados serão devidamente
informados.

Sintimmmeb

Sintimmmeb apoia Seminaá´ rio Sul
Brasileiro da Classe Trabalhadora

Evento aconteceu na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e contou com representantes das
principais Centrais Sindicais da região Sul em prol da pauta trabalhista no Congesso Nacional

D

iretores do Sintimmmeb
estiveram em Florianópolis
no dia 23 de setembro para
encontro do Seminário Sul Brasileiro
da Classe Trabalhadora.
O evento, que aconteceu na Assembleia Legislativa de Santa Catarina
(Alesc), foi um convite do deputado
federal Pedro Uczai (PT/SC), que
contou com representantes das Centrais Sindicais CUT, Força Sindical,
NCST UGT e Fetiesc dos estados do
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
Paraná.
O objetivo do seminário foi discutir
e unir forças entre as entidades que

defendem direitos dos trabalhadores
nos três estados do sul do Brasil.

sindical e o papel dos sindicatos
diante do Ministério Público.

A Alesc teve a presença dos senadores Paulo Paim (PT/SC) e Casildo
Maldaner (PMDB/SC) e do superintendente do Ministério do Trabalho,
Luiz Viegas.

“Não é de hoje que nós, como sindicatos organizados, sabemos que é
somente com união e comprometimento que conseguimos conquistar
melhores condições de trabalho. Isso
vem desde a revolução industrial,
quando trabalhadores se uniram e
lutaram conta a exploração. Então,
não há outro caminho senão aliarmos forças e irmos a luta pelo que
defendemos. Esse seminário serviu
para os sindicatos e centrais sindicais
se aproximarem e prol da nossa pauta trabalhista”, comentou o presidente do Sintimmmeb, José Isáias Vechi.

Os sindicatos pretendem pressionar
a classe política pela pauta trabalhista, entre as quais está o fim do fator
previdenciário, a não aprovação do
Projeto de Lei 4330, que amplia a
terceirização dos serviços público
e privado, redução da jornada para
40 horas semanais sem redução de
salário, além de debater o custeio
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Curso de formaçãc, ao capacita

respectivas regiões de atuação.

dirigentes sindicais de SC

Para o presidente do Sintimmmeb,
José Isaías Vechi, que também é
Secretário de Formação da Força
Sindical SC e um dos coordenadores
da capacitação, é sempre importante
atualizar os gestores.

C

Wilson Fava, referência do sindicalismo e que tem experiências ricas
para passar para os trabalhadores e
sindicalistas.

O curso é um projeto da Secretaria
Nacional de Formação Sindical que
trouxe até Santa Catarina o dirigente

Fava tem vasta experiência sócio
econômica, política, histórica e
cultural e repassou parte de seu conhecimento aos presentes. Todos os
participantes receberam certificado e
irão multiplicar as informações que
adquiriram na capacitação em suas

erca de 30 dirigentes sindicais, entre eles diretores
do Sintimmmeb, estiveram
reunidos em Florianópolis nos dias
10 e 11 de outubro, para ampliar e
partilhar conhecimento na área de
gestão sindical, sob o tema Sindicalismo e Política.

“Os diretores representam os trabalhadores e por isso é essencial que
estejam sempre atualizados para
defenderem os direitos dos companheiros. E tenho convicção de que
saíram do curso melhores preparados para suas respectivas funções
nos sindicatos”, disse Vechi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diretores do Sintimmmeb integram
Encontro Interestadual da Forçc, a Sul

N

o dia 13 de setembro, o
presidente do Sintimmmeb, José Isaías Vechi, e o
vicepresidente, Eduardo de Souza,
estiveram na cidade de Foz do
Iguaçu PR), para o Encontro Interestadual da Força Sul.
O objetivo principal do evento
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foi discutir novas alternativas de
custeio e o enquadramento das
entidades sindicais, diferente das
atuais, conforme legislação atual
vigente, além de debater e desenvolver o planejamento estratégico
da Força Sindical dos estados do
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Recesso de fim de ano
A diretoria do Sintimmmeb informa aos
seus associados que a partir do dia 23
de dezembro estará de recesso e retomará o expediente no dia 12 de janeiro. A
homologação das rescisões de contrato de
trabalho deve ser feita no Ministério do
Trabalho de Brusque, localizado na Avenida das Comunidades, no Centro, nº 80. Já
as autorizações de consultas e demais procedimentos médicos e hospitalares deverão ser feitos na sede da Unimed Brusque,
na Rua Moritz Germano Hoffmann, 140,
Centro, próximo ao Cako Lanches.

