BOCHA
Sexta edição do Campeonato de Bocha do Sintimmmeb
inicia com 38 equipes, nos naipes Masculino e Feminino

PASSEIO CICLÍSTICO
Associados percorreram mais de cinco quilômetros nas
ruas de Brusque e Guabiruba no Dia do Metalúrgico
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~
Sindicato fecha negociacao
,

~
com aumento acima da inflacao
,
Os cerca de 800 trabalhadores associados presentes na reunião da Convenção Coletiva de Trabalho 2014/2015 aprovaram percentual de aumento salarial em 7,3%, além do reajuste do piso da
categoria, que foi para R$ 1070,00, um dos maiores do Estado Página 5

~

` ruas
´ reeleita Milhares vao as
Diretoria e
com 95,5%% dos votos em prol dos trabalhadores

Grande maioria dos associados optou pela continuação da
atual gestão, comandada pelo presidente José Isaías Vechi.
Diretoria foi empossada em cerimônia oficial Páginas 2 e 3

Dois ônibus saíram de Brusque com trabalhadores associados
ao Sintimmmeb e se juntaram aos mais de 5 mil manifestantes,
em Florianópolis, em defesa da classe trabalhista Página 6

Sintimmmeb

´ reeleita
Diretoria e
com 95,5%%% dos votos

Eleições de diretoria ocorreram no dia 28 de março e o processo eleitoral correu
de maneira tranquila. Chapa ‘Sempre na Luta!’, do presidente José Isaías Vechi,
segue por mais cinco anos na gestão do sindicato

O

s trabalhadores associados do Sintimmmeb
- Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico de Brusque - reelegeram
a chapa “Sempre na Luta!”, do
atual presidente José Isaías Vechi, com 95,5% dos votos válidos
para mais um mandato, no dia
28 de março.
O processo eleitoral correu de
maneira tranquila. Nas empresas
com maior número de funcionários, urnas fixas foram disponibilizadas nos três turnos para
que os trabalhadores e trabalhadoras pudessem votar.
Na sede administrativa do Sindicato dos Metalúrgicos, Centro
de Brusque, uma urna também
foi fixada para votação durante
todo o dia. Nas demais empresas, também nos três turnos,
urnas móveis foram deslocadas
para garantir que o maior núme-
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ro de associados votassem.

Os números
Apesar da eleição ter apenas
uma chapa candidata, era necessário que, do total de votos válidos, pelo menos 50% mais um,
ou seja, metade do associados
mais um, votassem para que o
processo eleitoral fosse validado,
como rege o estatuto do sindicato. E foi o que aconteceu.
Dos 3.271 associados que
votaram, 3.124 foram a favor
da reeleição da Chapa “Sempre
na Luta!” e 147 escolheram as
opções nulo ou branco. O que
significou que, com 95,5% dos
votos válidos, a atual diretoria
fica à frente da entidade por
mais cinco anos, de 1º de maio
de 2014 até 1º de maio de 2018.
“Agradeço a todos que votaram, porque isso demonstra a
confiança que os trabalhadores

e trabalhadoras têm na nossa
gestão e no trabalho que a gente
vem realizando nesses anos. E
todos podem ter certeza que nós
continuaremos com o comprometimento de sempre, o engajamento com a causa trabalhista
e seguiremos lutando para que
cada vez mais conquistemos o
melhor para nossa categoria.
Meu muito obrigado por mais
esse voto de confiança”, disse o
presidente José Isaías Vechi.
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Cerimôonia marca posse oficial

^

Na ocasião foram empossados os 22 diretores do Sintimmmeb. O presidente Vechi,
em seu discurso emocionado, garantiu que irá continuar trabalhando arduamente
em busca de mais conquistas para os associados

E

m um dia emblemático
para todos os trabalhadores - 1º de maio - quando
se comemora o Dia do Trabalho
em todo mundo, os 22 diretores
do Sindicato dos Metalúrgicos
de Brusque, liderados pelo presidente José Isaías Vechi e o vice
Eduardo de Souza, tomaram
posse oficialmente.
A cerimônia ocorreu na Sociedade Beneficente de Brusque
para um público de cerca de 200
convidados, entre trabalhadores

Palavra do Presidente
José Isaías Vechi

Companheiros e companheiras: 2014
é um ano eleitoral. Teremos eleições
para presidente da república, governador, senador, deputado federal e
deputado estadual.
É extremamente importante que nós,
trabalhadores e trabalhadoras, pensemos muito bem antes de escolher
nossos candidatos e votarmos em
nossos representantes.
Sabemos perfeitamente que há anos
batalhamos pela pauta trabalhista,
que, entre outros temas importantes,

associados, parceiros e amigos
da entidade.
Em um discurso emocionado,
que fechou a cerimônia, Vechi
fez questão de relembrar e agradecer aos funcionários, diretores e trabalhadores associados
que apoiam todo o trabalho
realizado nos últimos anos, que
culminou nas muitas conquistas
em prol dos trabalhadores da
categoria.
A cerimônia contou com as
estão a redução da jornada de trabalho
para 40 horas semanais sem redução
de salário, fim do Fator Previdenciário,
fim da PL 4330, que amplia a terceirização de mão de obra e achata os direitos
trabalhistas, que, com tanta luta e
empenho conseguimos, dentre outros.
Portanto, devemos analisar com
cuidado, estudar o histórico e verificar
quais as intenções de cada candidato
em quem pensamos votar. Temos que
escolher os candidatos que estão comprometidos, engajados, de fato, com os
trabalhadores. Aqui em Brusque temos
candidato a deputado federal, a deputados estaduais e vamos olhar bem para
quem realmente está do nosso lado.

presenças do prefeito de Brusque, Paulo Eccel, o vice-prefeito
Evandro de Farias, o representante da Federação dos Metalúrgicos de Santa Catarina, Valdir
Eduardo Provesi, Presidente
da Força Sindical SC, Osvaldo
Mafra, o coordenador do Fórum
das Entidades da Classe Trabalhadora de Brusque, Izaías
Otaviano, da Presidente do
Sintrivest, Marli Leandro, além
de representantes de sindicatos
parceiros de diversas regiões do
Estado.
É importantíssimo que analisemos
as propostas de cada um e vote no
candidato certo.
No Congresso Nacional, dos 530
deputados, somente 90 estão comprometidos com a classe trabalhista.
Nós precisamos fortalecer os nossos,
escolher quem vai realmente nos
ajudar na nossa luta por melhores
condições de trabalho e de direitos
mais adequados e justos para nossa
classe. Confio e acredito no bom
senso e civilidade de vocês, de que
faremos diferente nessas eleições e
optaremos por quem, efetivamente, nos representará dignamente e
trabalhará a nosso favor.

Sintimmmeb

Pedalada Metaluú
´ rgica

Ciclistas percorreram mais de cinco quilômetros pelas ruas de Brusque e
Guabiruba no 3º Passeio Ciclístico do Sintimmmeb nas comemorações do
Dia do Metalúrgico e Dia de Tiradentes

E

m plena segunda-feira,
centenas de pessoas
acordaram cedo na manhã
agradável do dia 21 de abril, uma
segunda-feira, feriado nacional, para participar da terceira
edição do Passeio Ciclístico do
Sintimmmeb. Aproximadamente
250 participantes, entre associados e dependentes, diretores e
amantes de uma boa pedalada se
reuniram para a comemorar o
dia do Metalúrgico.
Foram mais de cinco quilômetros de trajeto da sede do sindicato, na Rua João Bauer, Centro
de Brusque até a sede recreativa
no município de Guabiruba. O
Passeio teve o acompanhamento da Guarda de Trânsito de
Brusque.
Na chegada, todos puderam
usufruir de uma mesa de frutas e
lanche. Para os que se inscreveram antecipadamente ao evento,

Capture o código

e veja as fotos
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foram sorteadas bolas de futebol
e seis bicicletas – prêmios que
fizeram a alegria das muitas
crianças presentes.
“É um prazer organizar o
Passeio porque quando vejo
a alegria no rosto de todos –
crianças, jovens e adultos – as
famílias unidas pedalando,
confraternizando, se divertindo,
é uma satisfação sem tamanho”,
ressaltou o secretário de saúde e segurança do trabalho do
Sintimmmeb e organizador do
Passeio, Jorge Luiz Putsch.

Homenagem
No dia 21 de abril é comemorado o dia do Metalúrgico e dia
de Tiradentes. A data escolhida
para realizar o Passeio não é por
acaso. Além de homenagear os
trabalhadores da categoria, é
uma forma de relembrar a luta
do mártir e líder da Inconfidên-

cia Mineira, Tiradentes.
Joaquim José da Silva Xavier - o
Tiradentes - lutou contra a exploração predatória das riquezas
do Brasil entre as décadas de
1780 e 1790, quando o país era
colônia de Portugal. Ele foi morto em 21 de abril de 1792. Em
função de sua história de luta,
os metalúrgicos definiram seu
dia na mesma data e elegeram
Tiradentes patrono da classe.
“Os metalúrgicos estiveram sempre na vanguarda dos movimentos sociais no Brasil. Lutaram e
lutam em prol dos direitos dos
trabalhadores e por um país
mais democrático e justo. Causas
essas muito semelhantes as de
Tiradentes. Nada mais justo do
que neste dia homenagearmos
o nosso herói e celebrarmos os
trabalhadores do nosso país”,
expressou o presidente do Sintimmmeb José Isaías Vechi.

Sintimmmeb

Trabalhadores aprovam
~

aumento acima da inflacç, ao
Os mais de 800 trabalhadores associados
presentes na Assembleia Geral da Convenção Coletiva de
Trabalho 2014/2015
aprovaram aumento salarial em 7,3%,
percentual acima da
inflação

O

Sindicato dos Metalúrgicos de Brusque realizou, no dia 25 de maio,
Assembleia Geral da Convenção
Coletiva de Trabalho 2014/2015,
na sede administrativa, com
o objetivo de votar a contra
proposta do sindicato patronal
e alterações no regulamento da
Assistência Social.
O auditório do sindicato foi
pequeno para receber os cerca

de 800 trabalhadores que participaram da reunião. A presença
maciça dos associados obrigou
a diretoria a realizar a reunião
no pátio externo da sede. Os
presentes aprovaram o índice de
aumento salarial para a categoria
em 7,3%, conforme negociado
com o sindicato patronal. O piso
salarial da classe subiu de R$
980,00 para R$ 1070,00, um dos
maiores do Estado.
Além disso, foram aprovadas
também a renovação de todas as
cláusulas sociais, o prêmio assiduidade semestral ficou em R$
264,00, o aumento do pagamento da Assistência Social foi de R$
110 para R$ 130,00 e renovação
do acordo de pagamento de 50%
dos medicamentos (com receita
médica) para os trabalhadores.
Os benefícios aos trabalhadores
começaram a valer em1º de
maio, data base para fechamento
e nas próximas datas seguintes
de pagamento previstas das em-

presas pertencentes à categoria
o reajuste passou a valer. Além
disso, foram revistas algumas
cláusulas do regulamento da Assistência Social. As atualizações
foram lidas, discutidas e aprovadas pelos associados.
“A minha convicção é de que
conseguimos chegar a um patamar razoável, visto que alcançamos percentual de aumento
acima da inflação. O piso para a
categoria é um dos maiores do
nosso Estado e também renovamos as cláusulas sociais e manutenção da Assistência Social.
Tivemos que rever e atualizar
alguns itens da Assistência Social
que precisavam ser reajustados,
até porque precisamos administrar o que é do trabalhador com
muita responsabilidade. Foram
mudanças pontuais. As avaliações foram feitas e os trabalhadores e trabalhadoras aprovaram
as alterações”, explicou o presidente do Sintimmmeb, José
Isaías Vechi.
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Marcha leva
` s ruas
milhares àa

Mais de 5 mil pessoas, entre eles diretores do Sintimmmeb, percorreram diversas ruas
do Centro de Florianópolis, em prol da pauta trabalhista. Entre as principais reivindicações estão fim do fator previdenciário e mais investimentos na Saúde e Educação

D

iretores do Sindicato dos
Metalúrgicos de Brusque
se juntaram as mais de 5
mil pessoas em Florianópolis, no
dia 9 de abril, durante a Marcha
da Classe Trabalhadora. A manifestação reuniu diretores sindicais
e trabalhadores associados de
diversas regiões de Santa Catarina, na capital catarinense, em prol
da pauta trabalhista.
Entre as principais reivindicações
estão o Fim do Fator Previdenciário, 10% do orçamento da
União para a Saúde, 10% do PIB
(Produto Interno Bruto) para a
Educação, Redução da Jornada de
Trabalho para 40 horas semanais
sem diminuição de salário, Reforma Agrária e Agrícola, Não ao
Projeto de Lei 4330, que amplia a
terceirização de serviços e mão de
obra e ameaça os direitos traba6

lhistas, dentre outros.
“A Marcha da Classe Trabalhadora já é tradição no calendário
do movimento sindical no Brasil
e também em Santa Catarina. É
muito importante realizarmos
esse manifesto para os políticos
verem que estamos unidos e não
desistiremos da nossa luta. Todas
as nossas reivindicações visam
não só ampliar a qualidade de
vida dos nossos trabalhadores,
mas de uma maneira mais ampla,
melhorar a vida do brasileiro
em setores tão carentes da nossa
sociedade, como é o caso da
Educação e Saúde”, comentou o
presidente do Sintimmmeb, José
Isaías Vechi.
A concentração aconteceu na
Praça XV, no Centro de Florianópolis. De lá, os sindicalistas

percorreram as principais ruas do
Centro, passaram em torno do
Terminal Urbano e, em seguida,
foram até o Palácio Barriga Verde,
sede da Assembleia Legislativa de
Santa Catarina, onde as lideranças
do movimento encaminharam a
pauta trabalhista aos deputados
estaduais.
A Marcha da Classe Trabalhadora ocorreu também na maioria
dos estados brasileiros. Em Santa
Catarina, o evento teve organização da Força Sindical SC e Central
Única dos Trabalhadores (CUT).
Dois ônibus saíram de Brusque
com trabalhadores associados ao
Sintimmmeb e ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical
- Sub Sede Santa Catarina para
fortalecer a manifestação.

Sintimmmeb

´ de
Manifesto reivindica saúu

e segurancç, a no trabalho

Evento ocorreu na cidade de Joinville, onde cerca de mil pessoas, entre eles diretores do Sintimmmeb, percorreram as ruas do município em defesa da Saúde, Segurança e Qualidade de Vida da Classe Trabalhadora durante o 11º MOVIDA

D

iretores do Sindicato dos
Metalúrgicos de Brusque participaram, no
dia 28 de abril, do 11º MOVIDA - Movimento Catarinense
em Defesa da Saúde, Segurança
e Qualidade de Vida da classe
trabalhadora. O evento ocorreu
na cidade de Joinville, norte do
Estado.
Por cerca de meia hora, aproximadamente mil pessoas, integrantes de sindicatos de todo
Estado, saíram da sede recreativa
do Sindicato dos Comerciários
de Joinville, percorreram diversas ruas da cidade, passaram
pela prefeitura e entregaram ao
prefeito Udo Döler um documento com as reivindicações por
melhores condições de trabalho,
relacionadas à saúde e segurança. Por fim, encerraram o ato na
Praça Nereu Ramos.
Segundo pesquisa realizada pela
Universidade Federal de Santa

Catarina (UFSC) e Universidade
do Vale do Itajaí (UNIVALI) e
divulgada no final de 2013, Santa
Catarina apresenta 48% a mais
de doenças laborais (ou seja,
doenças ocasionadas em função
de atividade profissional) do que
a média nacional.
Um dos objetivos do MOVIDA
é maior fiscalização às empresas
para que esse índice diminua e
para que o trabalhador tenha
mais segurança e esteja menos
exposto a acidentes.
“Algumas empresas enriquecem
às custas do sofrimento físico,
mental e psicológico dos trabalhadores com humilhações,
desrespeito e até mutilações, em
alguns casos. Queremos que o
Estado fiscalize com mais rigor
as empresas e puna exemplarmente as que descumprem as
normas”, comentou o secretário
de saúde e segurança do trabalho do Sintimmmeb, Jorge Luiz

Putsch, presente ao encontro.
Do Sintimmmeb, também integraram o MOVIDA os diretores
do Conselho Fiscal Efetivo Waldemar Abelino e Edson Kistenmarcher, os Delegados Representantes Suplentes, Virgílio
Schwartz e Gainete Moratelli, e a
suplente Ivonete Maia de Lima.

A data
O dia 28 de abril foi instituído
pela Organização Mundial da
Saúde (OIT) como o Dia Mundial da Segurança e da Saúde
no Trabalho, em memória das
vítimas de acidentes e doenças
relacionadas ao trabalho. No
Brasil, a lei 11.121/2005 institui
a mesma data para o dia Nacional da Segurança e da Saúde no
Trabalho, onde diversas entidades em todo país realizam protestos, manifestações e passeatas,
como a que ocorreu em Joinville
no mês de abril.
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Sexta edição da Bocha do
Sintimmmeb inicia temporada com número recorde
de equipes inscritas, com
38 times e muitos jogos
para esquentar a compatição. Em 2014, a novidade
fica por conta do naipe
feminino, que retorna às
disputas

terá quatro chaves com quatro
equipes; em seguida ocorrerão
as quartas de final, semifinal e a
grande decisão, que acontecerá no
dia 30 de novembro.

s canchas de bocha da
sede recreativa do Sindicato dos Metalúrgicos de
Brusque (Sintimmmeb) abriu as
portas para as disputas da sexta
edição do Campeonato de Bocha
da entidade.

A disputa terá duas fases. A primeira etapa, que ocorrerá no dia
23 de novembro, acontecerá em
Chave Única, no sistema de todos
contra todos.

A

A abertura da competição ocorreu
no dia 22 de junho, com as partidas do Grupo A e B. Na primeira
fase, as 33 equipes masculinas
estão divididas em onze grupos
com três times cada.
A segunda fase terá seis grupos
de quatro times (com a inclusão
do primeiro e segundo melhores
terceiros colocados); a terceira
8

A cada domingo, simultaneamente, nesta primeira etapa, duas
Chaves definem os dois classificados de cada grupo. Pela categoria
feminina, cinco times estarão na
disputa pela taça. Porém, o formato será diferente dos homens.

Destes, o que ficar em último
é eliminado. O primeiro e o
segundo colocados fazem a final
no fim de semana seguinte, 30 de
novembro, mesma data da decisão
do masculino. E o terceiro e
quarto colocados da Chave Única
feminina decidem quem fica em
terceiro lugar no geral.
Para conferir a tabela completa,
tanto no naipe masculino, quanto
no naipe feminino, acesse o site

www.sintimmmeb.com.br ou
capture o código desta página e vá
diretamente ao link.
Todos os associados estão convidados para, aos domingos, sempre
a partir das 9 horas, assistirem aos
jogos na sede recreativa do sindicato, que fica na Rua Brusque, no
Centro de Guabiruba.
Sintimmmeb responde

FIQUE POR DENTRO!

PERGUNTA - Fiquei viúva e
recebo pensão por morte do
meu marido. Se eu me casar
novamente, perco o benefício que recebo?
RESPOSTA - Não. Pelo
regime geral da Previdência
Social, você poderá se casar
outra vez e não deixará de
receber o benefício. Porém,
se o segundo marido vier
a falecer, a víuva poderá
escolher qual dos benefícios
irá ter, podendo optar pelo
maior valor ou melhor benefício. A única restrição é que
a viúva não poderá acumular
duas pensões por morte.
Fonte: Sintimesc

