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Quanto mais,

melhor!! !

Sindicato convoca todos os trabalhadores para Assembleia Geral da Convenção Coletiva de Trabalho 2014-2015. Quanto maior a participação, maior as
chances das reivindicações serem atendidas, como aumento salarial mais justo
e melhores condições de trabalho para a categoria. Página 3
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Eleiçõc, oes
de diretoria

´
Passeio Ciclistico

Urnas fixas, nas empresas com maior número de funcionários, e urnas móveis estarão à disposição dos associados
para garantir direito a voto nas eleições de diretoria

Associados e dependentes poderão fazer as inscrições antecipadamente. Trajeto terá quatro quilômetros e partirá do
sindicaro até Guabiruba, na Sede Recreativa

ocorrem dia 28 de marco
,
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Sintimmmeb

Alí´ivio no

orçc, amento

Objetivo do benefício é aliviar as despesas das famílias de associados com filhos
em idade escolar com as compras de material para o ano letivo

O

Sindicato dos Metalúrgicos de Brusque disponibilizou a seus associados e dependentes entre
dezembro de 2013 e os três primeiros meses de
2014 o serviço de venda de material escolar com desconto,
na sede administrativa.
São itens que os estudantes matriculados nas redes pública
e privada da região usarão no decorrer do ano letivo. A
vantagem é que o sindicato ofereceu os materiais com 50%
de desconto no valor de origem. Ou seja, caso um lápis
tenha custado ao Sintimmmeb R$0,50, os sócios pagaram
a metade do valor - R$0,25.
Entre os itens estavam 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 venda dos materiais escolares encerrou na
primeira quinzena de março.
“Sabemos do peso que é para as famílias com filhos
comprar tantos itens para o ano escolar. Por isso que nós
temos, há alguns anos, esse serviço aos associados, para
diminuir um pouco a carga de despesas que o começo das
aulas tem no orçamento”, explicou o presidente do Sintimmmeb, José Isaías Vechi.

Palavra do Presidente
José Isaías Vechi

Trabalhadores e trabalhadoras: mais uma
vez temos uma pesada responsabilidade
pela frente. No dia 23 de março teremos
a primeira reunião da Assembleia Geral
da Convenção Coletiva de Trabalho
2014/2015. Por isso, peço a todos que
estejam presentes para que participem
efetivamente do processo de negociação.
Ano passado, não tivemos o número
ideal de associados. Precisamos de mais,
do maior número de pessoas possível.
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Pois, é somente desta maneira que conseguiremos a força para conquistarmos
um percentual de aumento salarial maior,
mais benefícios, diminuição da jornada de
trabalho, renovação de cláusulas sociais.
Conquistar tudo isso não depende só da
diretoria, mas também e igualmente de
todos os trabalhadores. Portanto, estão
todos convocados para fazer parte de mais
uma Convenção Coletiva de Trabalho, a
partir das 9 horas do dia 23 de março, no
auditório do Sindicato.
O outro ponto importante a ressaltar tem a

ver com a gestão. As eleições de diretoria
acontecem dia 28 de março. Vamos fazer
uma grande logística para que todos
possam participar da votação.
Abrimos edital de convocação para quem
quisesse inscrever uma chapa. Porém,
apenas a nossa diretoria, de situação,
se inscreveu. Mesmo com apenas uma diretoria candidata, é importante que todos
votem, para consolidarmos a vontade
da maioria, como qualquer democracia
sadia e que prevaleça o que é melhor para
o Sintimmmeb e para todos. Obrigado
pela confiança!

Sintimmmeb

~

Mais participacaç
ão,
,
mais benefíf´icios a conquistar

Convenção coletiva 2014/2015 necessita do maior número de associados possível
para aprovar melhores condições de trabalho e aumento salarial justo

N

o próximo dia 23 de
março, domingo, a
partir das 9 horas, o
Sindicato dos Metalúrgicos de
Brusque realizará a primeira
reunião da Assembleia Geral da
Convenção Coletiva de Trabalho
2014/2015.
E quanto mais associados comparecerem em todas as reuniões convocadas pelo sindicato,
maior o poder de negociação
dos representantes dos trabalhadores e maiores as chances
de ter benefícios renovados e a
aprovação de piso salarial para a
categoria maior e mais justo.
A assembleia será realizada no
auditório do sindicato, na Rua
João Bauer, nº 75, no Centro e
todos os sócios estão convocados para comparecer e definir
as pautas trabalhistas a serem
negociadas com o sindicato
patronal.

“Precisamos encher o nosso
sindicato de trabalhadores para
os patrões verem que estamos
unidos nas nossas causas. Sabemos que as condições de trabalho e o piso de nossa categoria
não são os ideais ainda. Por isso,
quanto maior a participação e a
mobilização de todos, mais força
teremos nas nossas reivindicações, tão importantes para nossa
classe”, explica o presidente do
Sintimmmeb, José Isaías Vechi.

A pauta trabalhista
Entre os itens da Convenção
Coletiva de Trabalho, estarão o
índice percentual de aumento
salarial do ano, redução da carga
horária para 40 horas por semana sem redução da remuneração,
melhores condições de trabalho,
manutenção do plano de saúde,
dentre outros. O piso salarial da
classe é de R$ 980,00 e a carga
horária é de 43,5 semanais.

Na primeira reunião haverá a
leitura da pauta, onde constam
todos os itens a serem negociados. São os próprios trabalhadores quem votam e aprovam
as reivindicações, que poderão,
ainda, sugerir ou propor novos
itens ou alterações no texto.
Com a pauta definida e os
encaminhamentos realizados,
iniciam as negociações.
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Sintimmmeb realizaráa
~

eleiçc, oões de diretoria

As eleições ocorrerão no dia 28 de março e todos os associados poderão votar. Mandato dura cinco anos, de 2014 até 2018

N

o dia 28 de março, os
mais de 6.500 associados ao Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de
Material Elétrico de Brusque
(Sintimmmeb) terão a oportunidade de exercer um direito
democrático garantido por lei:
o voto.
Desta vez, os sócios do Sindicato
dos Metalúrgicos irão definir a
diretoria executiva que estará à
frente da entidade na gestão por
mais cinco anos, de 1º de maio
de 2014 até 30 de abril de 2018,
quando encerra o mandato.
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No dia 13 de janeiro de 2014,
na página 20 do Jornal Município Dia a Dia, veículo de maior
circulação da região, foi publicado o edital de convocação para
os interessados em compor as
chapas candidatas a gerir o Sintimmmeb, conforme manda a
lei e o estatuto do Sindicato dos
Metalúrgicos.

As inscrições ficaram abertas
pelo período de 10 dias, encerrando o prazo no dia 23 de
janeiro. Apenas a chapa da situação foi inscrita, intitulada “Sempre na Luta!”, liderada pelo atual
presidente José Isaías Vechi.

A votação
No dia da votação, haverá urnas
fixas nas empresas com maior
número de funcionários. São
elas: Empresa Irmãos Fischer
S/A Ind. e Com., ZM S/A, Zen
S/A Indústria Metalúrgica e
também na sede administrativa
do Sindicato dos Metalúrgicos,
na Rua João Bauer, nº 75, Centro
de Brusque.
Nas demais empresas, os associados terão à disposição
urnas itinerantes, ou seja, urnas
móveis que serão deslocadas até
o local de trabalho para ser realizada a votação. Para que todos
tenham a oportunidade e que
seja garantido o direito a voto de

cada um, as urnas passarão em
todos os turnos, tanto durante o
dia, quanto a noite e madrugada.
Haverá uma programação com
os horários e locais onde as urnas estarão e que será divulgado
dias antes da eleição.
A comissão eleitoral, pessoas que trabalharão na eleição,
será formada por associados e
membros de outros sindicatos.
Os que fazem parte da chapa
candidata não poderão trabalhar
na eleição. Cada urna terá um
presidente, um mesário e um
fiscal.
Será formada, ainda, uma
Comissão de Apuração, que é
responsável pela contagem dos
votos e também será composta
por representantes de outros sindicatos de Brusque e de outras
cidades de Santa Catarina. Tudo
para garantir que o processo
eleitoral seja realizado de forma
transparente e democrática.

Chapa

##1
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‘Sempre na Luta!’
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Passeio Ciclií´stico
~

chega a terceira edicao
,

Além do Dia do Metalúrgico, Passeio irá homenagear o mártir e herói nacional: Tiradentes patrono da categoria e exemplo de luta contra a exploração das riquezas do país

C

omo já se tornou tradicional no calendário
de eventos do Sindicato
dos Metalúrgicos de Brusque, o
Passeio Ciclístico entrará em sua
terceira edição.
Assim como nos anos anteriores,
o passeio será realizado no dia
21 de abril. A data é especial por
dois motivos. O primeiro é que na
ocasião é comemorado o Dia do
Metalúrgico.

O segundo é por uma questão
ainda mais simbólica. É também
nesta data que se relembra e se
reverencia um dos heróis brasileiros que lutou pela libertação
do Brasil: Tiradentes, mártir do
Movimento da Inconfidência
Mineira.
Joaquim José da Silva Xavier
nasceu em 1746 e foi morto decapitado no dia 21 de abril de 1792,
por combater as desigualdades e a
exploração predatória das riquezas do país, colônia de Portugal na
6

época. O Dia dos Metalúrgicos foi
definido em 1957, em um congresso, e Tiradentes homenageado e escolhido patrono da classe.

Brusque. Todo deslocamento será
acompanhado e escoltado pela
Polícia Militar e terá apoio Guarda de Trânsito de Brusque.

“No dia 21 de abril estaremos bem
cedo lá no sindicato para prestigiar esse dia especial e usufruir do
companheirismo dos associados
e seus familiares para celebrar o
nosso dia e reverenciar um grande
herói nacional: Tiradentes. Estão
todos convidados!”, expressa o
presidente José Isaías Vechi.

O percurso passará pela Rua João
Bauer até a prefeitura, em direção
ao bairro Guarani. Pela Rua General Osório e Rua dos Imigrantes,
já em Guabiruba. Em seguida,
pela rua Nicolau Schaefer, saindo
na Rua Guabiruba Sul. Ao chegarem na rótula, entrarão na Rua
Brusque e, alguns metros à frente,
já estarão na sede recreativa.

O Passeio
O Passeio ciclístico partirá da
sede administrativa do Sindicato
dos Metalúrgicos, na Rua João
Bauer, nº 75, Centro de Brusque.
A concentração está programada
para 9 horas e a largada ocorrerá
às 9h30.
O trajeto terá, no total, aproximadamente quatro quilômetros e vai
até a sede recreativa da entidade,
no Centro de Guabiruba, na Rua

INSCRIÇÕES
Para participar do Passeio Ciclístico,
o associado e seus dependentes deverão realizar a inscrição antecipada
gratuitamente na secretaria da sede
administrativa do sindicato. Os interessados poderão dar os nomes a
partir do dia 1º de abril. Isso porque
na chegada do passeio haverá uma
recepção e confraternização na sede
recreativa e só poderão participar os
que realizaram a inscrição.

Sintimmmeb

Mudançc, as no departamento

jurií´dico para 2014

Com aposentadoria do advogado Elias Soares Gonçalves, Mayra Cadori Gonçalves
assumiu o posto, juntamente com a também advogada Cíntia Machado

O

sindicato dos metalúrgicos de Brusque
realizou mudanças nos
profissionais à frente das questões jurídicas da entidade. A
advogada Mayra Cadori Gonçalves ocupou a cadeira depois
da aposentadoria de Dr. Elias
Soares Gonçalves, após mais de
20 anos de serviços prestados
ao sindicato e aos trabalhadores
associados.
A advogada Cíntia de Almeida Machado, que já atua pelo
Sintimmmeb há pouco mais
de uma ano e meio, também
responde pelo departamento
jurídico. Todos os processos em
trâmite seguem em andamento.
“Além da grande responsabilidade que é cuidar dos interesses
dos mais de seis mil associados,
é também uma grande honra.
Estaremos sempre à disposição
para garantir os direitos dos trabalhadores”, ressalta Mayra.
“Vejo essa função como um
grande desafio, mas também

como a oportunidade de mostrar a força dos nossos associados. Todos podem confiar
que nosso empenho será muito
grande para representá-los com
a maior dedicação possível”,
salienta Cíntia.
Atualmente, as principais causas de consulta são nas áreas
trabalhista e previdenciária e as
maiores reclamações por parte
dos trabalhadores contra as empresas estão relacionadas a carga
horária, não pagamento do 13º
salário e verbas rescisórias.
“O departamento jurídico é
de vital importância dentro
da estrutura do sindicato dos
metalúrgicos, visto que é o responsável por garantir ao trabalhador acesso à Justiça. Portanto,
necessitamos que as questões
jurídicas sejam administradas
por profissionais competentes,
comprometidos e engajados. E
com certeza a nossa dupla de advogadas têm esse perfil”, salienta
o presidente do Sintimmmeb,
José Isaías Vechi.

Diálogo em primeiro lugar
Caso haja alguma dúvida ou
questionamento sobre as leis trabalhistas, o trabalhador pode se
dirigir ao sindicato e se informar
diretamente com o presidente,
José Isaías Vechi, o vice-presidente, Eduardo de Souza, ou na
secretaria do Sintimmmeb.
No descumprimento de alguma
norma, o sindicato irá, primeiramente, dialogar com a empresa
em questão e tentar resolver o
problema por meio de acordo.
Se não houver diálogo, só então
o departamento jurídico poderá
ser acionado para garantir, na
Justiça, o direito do trabalhador.
O associado que necessitar
pode recorrer ao departamento
jurídico para resolver alguma
questão trabalhista que envolva
o descumprimento de qualquer
cláusula da CLT (Consolidação
das Leis de Trabalho), conjunto
de leis que defendem os trabalhadores de possíveis abusos por
parte dos empregadores.

Fique Sabendo!
Todo associado tem direito, garantido por
lei, à assessoria jurídica gratuita em causas
trabalhistas. Já em outras áreas, como
previdenciária, familiar e consumidor, o
trabalhador assume as despesas com os
honorários do advogado. Porém, associados
tem valores diferenciados, mais baratos. No
caso de ações trabalhistas, a prioridade é
sempre o diálogo. Somente após esgotadas
todas as tentativas de acordo, é que a justiça
poderá ser acionada.
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´ rgicos
Sede Recreativa dos Metalúu

reabre para associados

A

pós período de recesso, a sede recreativa do Sintimmmeb, localizado em Guabiruba, na Rua Brusque,
Centro, reabriu no dia 1º de fevereiro.
A cancha de bocha e a lanchonete tem novo
administrador, João Carlos Winter. Ele
também é responsável pela locação do salão
de festas, do campo de futebol e do quiosque anexo.
O horário de funcionamento é sempre a

partir das 15h30, de terça-feira a domingo.
Mais informações pelo telefone (47) 33544601 ou 9989-6687.
Já os interessados em alugar os quiosques 1
e 2 terão que se dirigir até a sede do sindicato, na Rua João Bauer, Centro de Brusque
ou pelo telefone (47) 3251-5900.
O serviço de locação das dependências da
sede recreativa é destinado exclusivamente
aos associados do sindicato.

Aperfeiçc, oamento profissional

ao alcance de todos

O

s associados ou dependentes
que desejam se aperfeiçoar
profissionalmente podem
se beneficiar do departamento de
cursos do Sindicato dos Metalúrgicos. Desde o início de janeiro, foram
abertas matrículas para diversas
áreas de atuação.
Por meio de parceria com a Brummec, que fica na sede administrativa
do Sintimmmeb, os interessados poderão se inscrever em cursos como
inglês e informática em diversos
níveis (Word, Excel, Corel Draw
X5, Photoshop CS5, Web Designer,
Flash, dentre outros).
Há ainda cursos profissionalizantes:
Contabilidade, Vendas, Secretariado,
Rotinas Administrativas, Recursos
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Humanos, Contabilidade e outros.
Para associados e dependentes, as
mensalidades tem descontos especiais.
Para consultar valores e horários, é
só entrar em contato pelo telefone
(47) 3355-8972 ou comparecer na
sala de cursos do sindicato, no piso
superior, na Rua João Bauer , nº 75,
Cento de Brusque. O inglês é lecionado na sala de cursos do Sindicato
dos Metalúrgicos.
Já os profissionalizantes e de informática ocorrem no Sintrivest
(Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias do Vestuário de Brusque
e Guabiruba), localizado na Avenida
Beira Rio, nº 323, Centro. O telefone
para informações é o (47)3351-1373.

CALENDÁRIO
28/03 - Eleições de Diretoria
21/04 - Passeio Ciclístico
05/05 - Início Inscrições
Bocha
06/06 - Fim Inscrições
Bocha
11/08 - Início Inscrições
Torneio Futebol
14/09 - Início Torneio de
Futebol
30/12 - Final Campeonato
Bocha

Campeonato de Bocha terá
disputas nos naipes masculino e feminino
Em 2014, a sexta edição do Campeonato de Bocha do Sintimmmeb terá o
retorno do naipe feminino às disputas.
Portanto, além dos homens, as mulheres associadas também poderão
participar da competição.
A organização do evento pede que os
trabalhadores que gostam de bocha se
organizem desde já e comecem a montar suas equipes. A data de início das
inscrições já está definida: será a partir
de 5 de maio.
Os líderes de time deverão ficar
atentos ao prazo para inscrever os
membros da equipe. As inscrições
são gratuitas e os campeões receberão
prêmios em dinheiro. Os valores serão
divulgados mais à frente. Mais informações pelo telefone (47) 9624-4300,
com Jorge Luiz Putsch.

