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Desde 2012, a Agência 
Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) vêm exi-

gindo do Sindicato, com relação 
ao Plano de Saúde, por meio das 
� scalizações regulares promo-
vidas pela agência reguladora, a 
realização de algumas alterações, 
para que o benefício se enquadre 
nas diretrizes legais da entidade.

Por conta disso, a diretoria do 
Sintimmmeb se reuniu, reali-
zou algumas assembleias, e os 
trabalhadores presentes a essas 
assembleias optaram por con-
tinuar com o Plano de Saúde e 
fazer as atualizações. Uma dessas 
mudanças, que já ocorreu, é que 
o trabalhador não necessita mais 
da autorização prévia para con-
sultas e exames. 

Mas o trabalhador tem, porém, 
a obrigação de passar no 
sindicato para comunicar 
que realizou uma consulta ou 
exame, sempre posteriormente 
ao procedimento realizado.  Ou-
tra alteração que irá ocorrer no 
início do ano de 2016 é que não 
teremos mais a Unimed como 
prestadora de serviço. Então, 
no dia 26 de setembro de 2014, 

em assembleia, os trabalhadores 
aprovaram, por unanimidade, 
a constituição da empresa de 
autogestão Sintimmmeb Saúde. 
Não teremos mais carteirinha da 
Unimed e teremos, a partir de en-
tão, a carteirinha da Sintimmmeb 
Saúde. São os mesmos direitos 
que tem atualmente o Plano de 
Saúde em consultas e exames, 
que temos na Unimed, teremos 
também na Sintimmmeb Saúde.

Direitos garantidos
 
Todos os direitos estão garanti-
dos por lei. Onde se autoriza o 
sindicato a realizar essa mudan-
ça de Unimed para Sintimmeb 
Saúde? Voltando um pouco no 
nosso histórico, o nosso Plano de 
Saúde foi criado em 1996 e, desde 
de lá, existe uma cláusula na 
Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT), que prevê no parágrafo 
quinto, na cláusula 13ª: “através 
da Assembleia Geral da categoria, 
poderá ser substituído o Plano 
de Saúde, atualmente conveniado 
por outro equivalente”. 

E é isso que estamos fazendo: ou-
tro Plano de Saúde equivalente, 
com os mesmos direitos. Quando 

os trabalhadores aprovaram lá 
no dia 26 de setembro de 2014, 
estamos seguindo tudo conforme 
rege nosso estatuto e como man-
da, rigorosamente, a lei. Portanto, 
desde 2012, a ANS indicou que 
� zéssemos as alterações ou então 
o imediato encerramento do Pla-
no de Saúde. A diretoria optou, 
e não poderia ser diferente, por 
continuar com a manutenção e a 
continuidade do Plano de Saúde 
para os trabalhadores, fazendo as 
devidas alterações necessárias. 

Tudo que for necessário fazer 
para garantir a melhor qualida-
de de vida dos trabalhadores da 
classe, a diretoria não medirá 
esforços em fazer. Todos podem 
� car despreocupados, pois todos 
os benefícios conquistados, com 
tanta luta e suor, continuarão 
sendo prestados e outras altera-
ções que, por ventura, ocorrerem, 
todos serão antecipadamente avi-
sados e devidamente orientados. 
Qualquer dúvida que o trabalha-
dor e a trabalhadora tenham, não 
hesitem. Consultem-nos pelo te-
lefone (47) 3251-5900 ou venham 
até o sindicato e informem-se. 
Muito obrigado e um excelente 
� m de ano a todos!

PALAVRA DO PRESIDENTE
José Isaías Vechi

Alterações no Plano de Saúde
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A partir do dia 7 de dezem-
bro de 2015 o Sindicato 
dos Trabalhadores nas 

Indústrias Metalúrgicas, Mecâ-
nicas e de Material Elétrico de 
Brusque (Sintimmmeb) passa a 
disponibilizar material escolar 
com desconto para associados e 
dependentes.

Os associados deverão compa-
recer na sede administrativa, na 
Rua João Bauer, nº 75, Centro e 
estar munidos da carteira de só-
cio no horário entre as 8h30 e 11 
horas e das 13h30 às 17 horas, de 
segunda à sexta-feira. A sala de 
material escolar � ca no segundo 
piso, na sala 217.

É obrigatória a apresentação da 
lista de materiais para com-
provar os itens pedidos pela 
unidade de ensino. O valor dos 
materiais tem desconto de 50% 
no valor de origem. Ou seja, se 
um lápis custou ao sindicato 
R$ 0,20, o associado pagará a 
metade do preço – R$0,10. Entre 
os itens estão cadernos, apon-
tador, borracha, canetas, cane-
tinha hidrocor, cartolina, cola 
escolar, compasso, � ta adesiva, 

tinta guache, lápis de cor, massa 
de modelar, papel almaço e A4 
branco, régua, dentre outros.

Alívio nas despesas

A despesa da compra de mate-
rial 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 Sintimm-
meb, há alguns anos, presta esse 
serviço aos associados. 

“Toda essa procura por material 
escolar nessa época do ano, além 
dos impostos que tradicional-
mente as famílias pagam no iní-
cio de cada ano, acaba pesando 
na renda familiar. E muitas das 
fornecedoras de material in� a-
cionam os preços. Por isso, ve-
mos esse serviço como essencial 
para os trabalhadores, trabalha-
doras e dependentes da catego-
ria. Tenho certeza que a econo-
mia que é feita com os subsídios 
proporcionados pelo sindicato 
farão uma grande diferença para 
quem estuda e para os � lhos em 
idade escolar”, ressaltou pre-
sidente do Sintimmmeb, José 

Isaías Vechi . O atendimento da 
sala de material escolar se esten-
derá até a primeira quinzena de 
março.  Porém, se aconselha que 
os interessados se programem 
para adquirir os materiais com 
antecedência, evitando � las e 
demora no atendimento. 

Sintimmmeb
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A parti r de dezembro de 2015, associados e dependentes matriculados em 
escolas públicas ou privadas, podem se benefi ciar de desconto no material 
escolar fornecido pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Brusque

Recesso
Haverá o recesso de � m de ano 
e entre os dias 19 de dezem-
bro de 2015 e 10 de janeiro de 
2016, o Sintimmmeb estará 
fechado. Porém, retomará os 
atendimentos e o material es-
colar a partir de 11 de janeiro.



O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de 
Brusque (Sintimmmeb) realizou, no dia  14 de 
agosto, Assembleia Geral Ordinária de Prestação 

de Contas (exercício 2014), no auditório da sede admi-
nistrativa.

Todos os associados foram convocados, através dos 
meios de comunicação, do site, das redes sociais do Sin-
timmmeb, e convocação entregue individualmente nas 
empresas de abrangência do sindicato. 

“É super importante essa prestação de contas, porque 
atesta o quanto zelamos pelos bens do sindicato e dos 
trabalhadores. Nossa maior preocupação é manter os 
benefícios, principalmente com relação à assistência so-
cial, que signi� ca qualidade de vida aos associados e seus 
familiares. E, por esta razão, nossos maiores investimen-
tos giram em torno desses setores”, comentou José Isaías 
Vechi, presidente do Sintimmmeb.

Superávit

Considerando todas as receitas e as despesas, no total, as 
contas fecharam o ano � scal com um superávit de 6,6%. 
O maior investimento que o Sintimmmeb fez é referente 
à Assistência Social, que garante atendimento médico 
aos associados e dependentes (consultas, exames, dentre 
outros), e à Assistência Odontológica, além dos subsídios 
com material escolar, dentre outros itens abrangidos na 
reunião.

Os trabalhadores associados presentes puderam tirar 
dúvidas e fazer questionamentos referentes aos dados 
mostrados durante a assembleia. O detalhamento das 
contas do Sintimmmeb foi explanado pelo responsável 
da Witkowsky Contabilidade, empresa que presta servi-
ços ao sindicato, Luciano Witkowsky.

“Está de parabéns o trabalho em conjunto, não só da 
diretoria, como todos que fazem parte do sindicato, no 
sentido de se preocupar e se adequar com a conjuntura 
que vivemos. Foi conseguido um equilíbrio excelente 
das contas do sindicato, mantendo um superávit e, de 
uma forma muito prudente, foi alcançado um percen-
tual de crescimento muito bom, frente a atual realidade 
econômica que atravessamos em nosso país atualmente”, 
explicou Luciano Witkowsky.
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No mês de agosto, o Sinti mmmeb de-
talhou as receitas e despesas do sindi-
cato e o relatório fi nal atestou cresci-
mento fi nanceiro no ano fi scal

Sintimmmeb

Contas indicam superávit de 6,6%
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Diretores do Sintimmmeb 
(Sindicato dos Traba-
lhadores Metalúrgicos 

de Brusque), juntamente com a 
comitiva da Força Sindical SC, 
foram no dia 11 de agosto, até a 
capital federal exigir a votação da 
Lei 1.358/15, que trata da cor-
reção das contas do FGTS pela 
poupança. 

Para o vice-presidente do Sin-
timmmeb, que acompanhou a 
comitiva, Eduardo de Souza, o 
projeto, se aprovado, bene� ciará 
os trabalhadores. “Já estivemos 
em Brasília outras vezes para 
pressionar o governo e sensibi-

lizar os deputados e não vamos 
desistir tão fácil”, desabafou Sou-
za. “Somos totalmente contra a 
política do “quanto pior melhor”, 
acreditamos que nenhum PPE 
(Plano de Proteção ao Emprego), 
ou outras medidas vão resolver o 
problema do país, mas temos que 
lutar pelo trabalhador e aderir 
aos programas para ajudar o país 
a melhorar e não a piorar”, disse.

Atualmente, o rendimento do 
FGTS é de 3% ao ano mais a Taxa 
Referencial (TR). Pela proposta, 
será de 0,5% ao mês – quando a 
taxa Selic for superior a 8,5% ao 
ano – mais a Taxa Referencial 

(TR). Quando os juros da Selic 
forem inferiores a 8,5%, por 
sua vez, a correção será de TR 
acrescida de 70% da taxa Selic. 
O projeto, porém, ainda não foi 
votado e não há previsão para 
entrar na pauta. A comitiva de 
SC reuniu dirigentes sindicais de 
todo o estado. 

Do Sintimmmeb, integraram o 
grupo que foi até Brasília, os dire-
tores Adair Bodenmuller, Marcos 
Torresani, Ivonete Maia de Lima, 
Gilmar Antônio Sampaio, Hélio 
de Azevedo, Moisés Francisco da 
Silva, e o vice presidente Eduardo 
de Souza. 

Sintimmmeb pressiona Congresso 
por correção mais justa do FGTS

A CIST (Comissão Interse-
torial de Saúde e Segu-
rança no Trabalho) de 

Brusque, formada em outubro de 
2014, tem uma missão especial 
na função de estudar as causas, 
efeitos, prevenção e proteção so-
bre saúde e acidentes de trabalho. 

E o Sindicato dos Trabalhodores 
Metalúrgicos de Brusque fez 
questão de apoiar essa inicativa, 
visto que é de suma importância 
não só para os trabalhadores, 
zelar pela segurança e qualidade 
de vida, orientação e proteção 
dentro do ambiente de trabalho. 
Dentro deste foco, foram realiza-
das palestras nas escolas, através 
da CIST, do o Sintimmmeb faz 
parte da comissão. 

A lei federal 12.645/2012 insti-
tuiu 10 de outubro como “Dia 
Nacional de Saúde e Segurança 
nas Escolas”, onde um dos ob-
jetivos é a implantação do tema 
no calendário escolar. O debate 
com os alunos serve de bagagem 

para quando eles chegarem no 
ambiente de trabalho, já terem 
conhecimento nesse campo. 

Brusque pioneira

Durante a semana entre os dias 5 
e 9 de outubro, foram feitas 155 
palestras, com Diretores Sindicais 
e Técnicos de Segurança e Saúde 
do Trabalho, que ministraram 
as palestras e pro� ssionais das 
operadoras de saúde, a CidMed 
e ConsulMed, que são empresas 
que realizam atestado de saúde 
ocupacional. Brusque é pioneira 
no Sul do Brasil nessa iniciativa, 
como a primeira cidade da região 
Sul a fazer essa semana voltada à 
saúde e segurança no trabalho e 
nas escolas. 

O secretário geral e de saúde e se-
gurança do trabalho do Sintimm-
meb, Jorge Luiz Putsch, palestrou 
em duas escolas, na EEB Frans-
cico Araújo Brusque , bairro São 
Luiz, e na EEF Professora Ge-
orgina Carvalho Ramos da Luz, 

no São Pedro. Foram alcançadas 
cerca de 3.500 alunos de toda 
rede pública estadual de Brusque, 
com estudantes da 8ª e 9ª séries 
e dos três anos que compõem 
o Ensino Médio. O presidente 
do Sintimmeb, José Isaías Vechi 
participou de uma das palestras 
da EEB Santa Terezinha. 

“Achei muito importante porque 
esse público alvo que estamos 
abrangendo está com o pé no 
mercado de trabalho, que estão 
começando a pensar em uma 
carreira. Eles estão sendo orien-
tados utilizar os equipamentos 
de proteção, sobre insalubrida-
de, diferença entre incidente e 
acidente, doença pro� ssional e de 
trabalho, dentre outros. Informa-
ções que muitos que hoje já estão 
no mercado de trabalho talvez 
não tenham nem um pouco 
de orientação. Assim, quando 
eles ingressarem no mercado 
de trabalho, já terão o mínimo 
conhecimento sobre o assunto.”, 
disse Vechi.  

Saúde e Segurança nas Escolas 
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Presidente do Sin-
timmmeb, José Isaías 
Vechi, dedicou home-
nagem recebida em 
solenidade na Assem-
bleia Legislativa de 
SC aos trabalhadores 
da classe e a diretoria 
do sindicato

O presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Me-
talúrgicos de Brusque 

(Sintimmmeb), José Isaías Vechi, 
foi um dos 13 homenageados 
durante a sessão solene realizada 
na Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina, em Florianó-
polis, no dia 20 de outubro, em 
alusão aos 60 anos do DIEESE 
(Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Sócioeco-
nômicos).

De 2000 à 2012, Vechi foi um 
dos diretores regionais sindi-
cais a fazer parte da entidade 
e contribuir para as atividades 
em defesa dos trabalhadores no 
Estado, como assessoria sindi-
cal e formação dos gestores. O 
presidente dedicou a homena-
gem o todos os trabalhadores e 
trabalhadoras da categoria e a 
diretoria do sindicato.

“Foi uma surpresa, porque 
nunca pensei receber uma ho-
menagem por uma instituição 
tão gabaritada como o Dieese, 
tão técnica, com credibilidade 
internacional. E eu dedico essa 
homenagem aos meus guerrei-
ros, meus companheiros de luta, 
da diretoria do sindicato. Um 
homem sozinho não faz nada. 
E, especialmente, também, aos 
metalúrgicos. Pois essa home-
nagem não só para mim. É para 
toda classe de trabalhadores e 
trabalhadoras”.

A solenidade, realizada no ple-
nário da Assembleia Legislativa 
de Santa Catarina foi presidida e 
proposta pelo deputado estadual 
Dirceu Dresch e reuniu diversas 
lideranças de sindicatos de todo 
Estado. 

O Dieese

A entidade possui abrangência 
em todo país, com o Escritório 
Nacional localizado em São 
Paulo, onde são coordenados 
todos os trabalhos, além dos 
escritórios regionais em diversos 
Estados e subseções dentro de 
alguns dos sindicatos � liados.
As atividades do Dieese abran-
gem um tripé de atuação: 
Educação Sindical, Assessoria 
aos Sindicatos e Pesquisa, entre 

elas, custo de vida, mercado de 
trabalho, oscilação do valor da 
cesta básica, tarifas públicas, 
como luz, água, gás e telefone e 
salário mínimo.

Em Santa Catarina, o Dieese 
atua desde 1981, quando foi 
instalado o escritório estadual e 
Brusque é uma das duas cidades 
no país, fora das capitais, inclusa 
nas pesquisas de valor da cesta 
básica.  

“Pra nós é um orgulho dispor de 
uma instituição com essas carac-
terísticas, criada e mantida pelo 
Movimento Sindical. E que, in-
dependente de suas divergências, 
opiniões e ideologias, no Dieese 
há uma unidade de ideias. E é 
um momento de comemoração, 
olhar pra trás, fazer um balan-
ço desses 60 anos, e continuar 
com o trabalho porque ainda há 
muito a ser feito”, disse o super-
visor do escritório catarinense, o 
economista José Álvaro de Lima 
Cardoso.

Antes da solenidade, foi reali-
zado no Auditório Deputada 
Antonieta de Barros, anexo ao 
plenário da Alesc, um debate 
sobre o tema: “A Dívida Públi-
ca no Brasil”, com economista 
Adhemar Mineiro, do Dieese do 
Rio de Janeiro.

Dedicado aos metalúrgicos

Capture o código e veja o 
material sobre o Dieese no 

SintimmmebTV
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Foram 60 jogos no total, 
entre os naipes masculino 
e feminino. Aproximada-

mente 150 trabalhadores atle-
tas, seis meses de disputas e 44 
times inscritos na sétima edição 
do Campeonato de Bocha do 
Sintimmmeb 2015. Esse foi o 
saldo � nal, onde, no dia 15 de 
novembro, nas canchas de bocha 
da sede recreativa do Sindicato 
dos Trabalhadores Metalúrgicos 
de Brusque, foram conhecidos 
os grandes campeões. 

Além disso, houve ainda uma 
confraternização com todos 
os atletas/trabalhadores que 
disputaram o campeonato. Os 
participantes ainda concorreram 
a brindes sorteados no � nal da 
festa. Do primeiro ao quarto 
lugar, em ambos os naipes, os 
atletas receberam troféus, meda-
lhas e premiação em dinheiro. 

“Essa é uma forma de reunirmos 
nossos companheiros trabalha-
dores para confraternizarmos 
e brindarmos mais um ano. A 

cada edição vemos uma parti-
cipação maior e o sindicato � ca 
muito satisfeito com a partici-
pação de todos. Ano que vem já 
está feito o convite e que cada 
vez mais trabalhadores venham 
brincar, jogar com a gente. Para-
béns a todos”, disse o secretário 

geral e organizador do campeo-
nato Jorge Luiz Putsch. 

As � nais

No masculino, a decisão do ter-
ceiro lugar foi entre Arrea (Aço-
peças) e Havante. Melhor para 

Arrea, que venceu por 24x14. Já 
na � nalíssima, Os Metalúrgicos 
venceram o time do Poço Fundo 
por 24x12 e � caram com a taça 
de campeões do ano. É o segun-
do troféu de Os Metalúrgicos, 
que já foram campeões em 2012. 

Pelo naipe feminino, o terceiro 
lugar � cou com Sinseb e Samae, 
ao vencer As Panteras por 24x10. 
Na disputa da � nal, Atitude 
Feminina se deu bem pra cima 
das Smurfets, e aplicou o placar 
de 24x04, sagrando-se tricampe-
ãs, já que no ano passado e em 
2012 a equipe também levantou 
o troféu.

“Em nome da diretoria, agra-
deço a participação de todos, 
de coração. E o objetivo é esse, 
a confraternização e a cons-
cientização do trabalhador que 
ele tem que participar do que é 
dele, da associação, das decisões 
do sindicato. Muito obrigado a 
todos e ano que vem tem mais”, 
convidou o vice presidente Edu-
ardo de Souza.

Os grandes campeões
Atitude Feminina e Os Metalúrgicos foram os grandes campeões da 
7ª edição do Campeonato de Bocha do Sintimmmeb 2015 

béns a todos”, disse o secretário 

Capture o código e veja o 
vídeo da � nal da BOCHA

SintimmmebTV
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Entre agosto de 2015 e 
fevereiro de 2016, todos os 
diretores do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Brusque partici-
pam de um Curso de Formação 
para Gestores Sindicais. O en-
contro está ocorrendo no audi-
tório da sede administrativa do 
Sintimmmeb, uma vez por mês. 

A capacitação é ministrada pelo 
professor e psicólogo Allan 
Rodrigo Alcântara. São realizadas 
através de dinâmicas, debates, 
palestra e exposição de ideias e 
opiniões. Os diretores se reúnem 
pela manhã e as atividades vão 
até o � m da tarde.

“O processo de formação con-
tribui muito na luta real do 
movimento sindical brasileiro. E 
o Sindicato dos Metalúrgicos de 
Brusque está de parabéns, porque 
atua, não se acomoda, que vai pra 
frente, que se prepara e que busca 
novos elementos para, cada vez 
mais e melhor representar sua 
classe”, comentou Allan. 

O curso

No total, a formação contém seis 

módulos sob as temáticas 21/08: 
“Luta de Classes – Da revolução 
burguesa aos dias de hoje”; 18/09: 
“Organização Social Brasileira: 
economia, política e luta social”; 
16/10: “Estado e Ideologia”; 
20/11: “O Sindicato: suas origens, 
tendências e desa� os”; 04/12: “O 
Brasil de Hoje: desa� os da classe 
trabalhadora”; e 19/02: “Negocia-
ção Coletiva: posturas e técnicas”. 

Cada um dos módulos aborda 
aspectos históricos da conjuntura 
social, política e/ou econômica 
que in� uencia ou in� uenciou a 
sociedade brasileira. No módulo 
três, por exemplo, o tema “Estado 
e Ideologia” tratou sobre alguns 
conceitos de “Estado” e a forma 
como ele foi organizado no pas-
sado e nos dias atuais. 

“Estado não é o estado de Santa 
Catarina. É toda essa superes-
trutura que existe, o modelo 
que foi criado lá na Revolução 
Francesa (entre 1789 e 1799). 
E é um modelo vigente hoje no 
país, a divisão entre três poderes. 
É, na verdade, um modelo que 
veio para sustentar os privilégios 
daqueles que estruturaram o 

período anterior. A regra do jogo 
foi construída pra quem já tinha 
a vitória na mão”, explicou Allan.

Para o presidente do Sintimm-
meb, José Isaías Vechi, os mó-
dulos são uma excelente opor-
tunidade de todos entenderem 
melhor a conjuntura em que 
vivemos. 

“Entender o passado, tantos nos 
aspectos históricos, políticos e 
econômicos nos proporciona 
melhores condições de encontrar 
os meios de, hoje, defendermos 
melhor os interesses da classe 
trabalhadora no que se refere a 
melhores condições de trabalho, 
não permitir injustiças sociais 
e garantir nossos direitos legais 
como cidadãos, não só como 
trabalhadores”, disse Vechi. 

O SintimmmebTV, canal de ví-
deos do sindicato no Youtube, fez 
uma série de entrevistas com o 
professor Allan Rodrigo Alcanta-
ra sobre o curso. Acesse o link 
youtube.com/sintimmmebrusque, 
e assista as entrevistas comple-
tas, que tratam de cada um dos 
módulos abrangidos.

“A regra do jogo foi construída por 
quem já tinha a vitória na mão” 
Todos os diretores do Sintimmmeb estão passando por um curso de 
formação para gestores sindicais, com o objetivo de proporcionar aos 
diretores representar melhor os trabalhadores da categoria

Capture o código e veja 
a entrevista completa 

do SintimmmebTV


