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Movimento sindical, que na história do Brasil
sempre esteve na vanguarda na luta pela democracia
em tempos de restrição à liberdade e defesa dos direitos
trabalhistas, volta às ruas para reivindicar um país melhor.
E o Sintimmmeb também entrou na briga. Páginas 4 e 5

Volta
às ruas

Sintimmmeb

Luciano Witkowsky, responsável pela Witkowsky
Contabilidade, que realiza serviços de assessoria
contábil ao Sintimmmeb, esclareceu dúvidas dos
presentes na assembleia de prestação de contas

Com superavit de 0,24%%, contas
do ano de 2012 fecham no azul

Diretoria do Sintimmmeb realizou no mês de
julho, em duas sessões, o
detalhamento das receitas e despesas da entidade aos associados

A

diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas
e de Material Elétrico de Brusque
(Sintimmmeb) realizou no dia 5 de
julho, em duas sessões, uma às 9 e
outra às 18 horas, a Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas
referente ao ano de 2012.
O presidente do sindicado, José
Isaías Vechi, juntamente com a
empresa de contabilidade que realiza
a assessoria financeira do sindicato,
detalharam as receitas e despesas da
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entidade aos associados presentes.
Conforme o balanço realizado, o
sindicato fechou o ano em superávit, com crescimento de 0,24% em
relação ao ano anterior, 2011. Os
maiores investimentos foram com
procedimentos médico-hospitalares,
assistência prestada aos trabalhadores, que inclui cirurgias, consultas,
exames, dentre outros.
“O mais importante é o trabalhador ver onde está sendo investido o
dinheiro que entra, que vem do próprio trabalhador, que serve para dar
todas as assistências que o associado
tem direito. E é lei que todo ano
façamos isso”, disse Vechi.
Ao fim da apresentação dos dados,
os sócios presentes puderam fazer
perguntas e esclarecer dúvidas sobre
qualquer item das planilhas de prestação de contas.

“É interessante, porque quem vem
na assembleia fica conhecendo os
números. É a própria empresa de
contabilidade quem traz os números e para que tenha a maior
transparência possível de como
estão sendo administradas as receitas”, completou o presidente do
sindicato.

Jornal Informativo Trimestral

SINTIMMMEB

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de
Material Elétrico de Brusque
Endereço: Rua João Bauer, nº 75, Centro
Telefone/Fax: 3251-5900
E-mail: sintimeb@terra.com.br
Site: www.sintimmmeb.com.br
Redes Sociais:
youtube.com/sintimmmebrusque
facebook.com/sintimmmeb
Tiragem: 5 mil exemplares
Páginas: 8
Jornalista Responsável:
Thiago Andrade | Mtb 3755SC

Sintimmmeb

O

Palavra do Presidente

movimento sindical sempre
esteve nas ruas. Algumas pessoas disseram que o movimento
sindical pegou carona na onda recente do
movimento popular. Mas isso não procede.
Os sindicalistas tem uma agenda e esses
atos estavam programados muito antes das
mobilizações populares.

E não temos nada contra as mobilizações,
ao contrário. Apoiamos as bandeiras levantadas pela população: serviço de transporte público de qualidade, investimentos
e melhorias nos setores de Educação e
Saúde, mais transparência por parte dos
políticos, etc.
Lutamos por questões em comum, por um
país mais justo e igualitário. Porém, temos
agenda própria, bandeiras, reivindicações
que já vinham sendo trabalhadas e continuarão. E nós, do Sintimmmeb, participamos de maneira ativa no dia 11 de julho
da mobilização em Itajaí, que culminou no
fechamento da BR 101. Também fizemos
um grande ato público aqui em Brusque.

Foi um momento muito importante, onde
pudemos mostrar que queremos mudanças, e pelo que achamos ser mais justo para
o trabalhador brasileiro.
Não importa a quantidade de pessoas, mas
sim a qualidade. Contamos com pessoas
com consciência, engajadas, comprometidas com a nossa luta. E o Sindicato dos
Metalúrgicos sempre esteve nas lutas do
movimento sindical, especialmente pela
redução das 40 horas semanais, fim do
fator previdenciário, 10% do PIB (Produto
Interno Bruto) para a Educação, 10% do
orçamento da União para a Saúde.
Em 2014 temos programadas várias idas à
Brasília para buscar aprovação para essas
questões. Como o ano que vem é um ano
político, temos de priorizar a redução da
jornada de trabalho, não abandonando
as outras bandeiras, mas dando urgência
nesse item. Porque centralizando nossos
esforços, acredito que temos mais chance
de sucesso. E para isso, contamos com o
apoio de todos.

José Isaías Vechi

Sindicato recebe visita de
autora de ‘‘Metalmorfose‘’

O

presidente Sintimmmeb, José
Isaías Vechi, recebeu no dia
7 de agosto a visita da autora
do livro “Metalmorfose em Joaçaba A história do município sob o olhar
do Metalúrgico”, Ivete Oliveira Alano
de Souza.
Ivete registrou dedicatórias no exemplar de 166 páginas e presenteou
companheiros sindicais do Sintimmmeb. O livro remonta a história do
município do meio oeste catarinense,
que se mistura com a formação das
indústrias metal mecânicas.
Duas semanas antes, nos dias 20 e
21 de julho, diretores do sindicato
dos metalúrgicos se reuniram com
gestores sindicais de diversas regiões do estado, durante encontro do
Fetimmmesc - Federação dos Tra-

balhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas
e de Material Elétrico de
Santa Catarina. Na ocasião
foi criada uma comenda de
honra ao mérito intitulada
‘Metalmorfose’. E Joaçaba
foi a primeira cidade a
receber a homenagem e o
lançamento do livro.
Cada cidade com sindicatos filiados ao Fetimmmesc, entre eles Brusque,
terá um livro dedicado a
sua história. A produção
dos livros faz parte da
comemoração dos 50 anos
da Federação, que será
completado em 2015. Não
há data definida para os
demais lançamentos.
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Movimento sindical
´ de volta as
` ruas
estáa
Sindicatos de trabalhadores da região, juntamente com o Sintimmmeb, realizaram mobilização em
Brusque no dia 11 de julho em defesa dos direitos dos trabalhadores

O

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Brusque somou forças com
sindicatos de trabalhadores da região, no dia 11
de julho, do Dia Nacional de Luta com Greves e
Mobilizações, em Brusque.
A movimento local foi organizado pelo Fórum
das Entidades Sindicais da Classe Trabalhadora
de Brusque e Região, composta por 12 sindicatos,
entre eles o Sintimmmeb. Pela manhã, Cerca de
600 pessoas que aderiram à mobilização se concentraram na Praça Gilberto Colzani, em frente ao
terminal rodoviário urbano.
Com cartazes e faixas, o protesto pedia mais
investimentos na saúde - 10% do orçamento da
União - e educação - 10% do PIB- , fim do fator
previdenciário, transporte público de qualidade,
valorização dos aposentados, diminuição de 44
para 40 horas semanais de trabalho, sem redução
do salário, dentre outras reivindicações.
Os manifestantes partiram da praça em direção a
Rua Adriano Schaefer até a Avenida Cônsul Carlos
Renaux, seguindo pela rua Alexandre Athanásio
Gevaerd e, por último, na Rua Germano Schaefer
até a praça Gilberto Colzani novamente, onde
encerraram o ato.

Manifestantes acompanham mobilização que
passou por diversas ruas do Centro de Brusque e
reuniu cerca de 600 pessoas
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“Não podemos e não vamos ficar de braços cruzados. Temos que dar um basta à corrupção nesse
país. Esse ato de civismo representa a luta por uma
reforma tributária decente, reforma política, para
que a sociedade acredite naqueles que são eleitos
e cobrem por resultados”, disse o presidente do
Sintimmmeb, José Isaías Vechi, durante a passeata
em Brusque.

Sintimmmeb

~

‘’‘Nãao vamos
descansar’’’

L

ogo após a mobilização em
Brusque, os trabalhadores e
trabalhadoras se deslocaram
até a altura do Km 117 da BR 101,
em Itajaí, no Posto Santa Rosa, onde
se juntaram a outros manifestantes
dos municípios da região do Vale do
Itajaí. A concentração iniciou por
volta das 13 horas.
A cidade de Itajaí foi escolhida como
uma das regionais para o ato - as outras foram Chapecó, Florianópolis,
e Chapecó. Por ser uma importante
via para a economia do Estado, a
BR-101 ficou definida como palco
do ato.

Representantes de 80 entidades das
regiões de Itajaí, Blumenau, Brusque,
Joinville, Jaraguá do Sul, Timbó,
dentro outras, filiadas as centrais sindicais Força Sindical, UGT, NCST,
CTB, Conlutas e CUT integraram o
protesto.

Grupo fecha rodovia
O grupo formado por aproximadamente 1,5 mil pessoas, reforçado
pelos trabalhadores do Sintimmmeb
e do Fórum das Entidades Sindicais
da Classe Trabalhadora de Brusque e
Região interromperam, por volta das
15 horas, o tráfego na rodovia.
Durante a manifestação, os participantes gritaram frases de ordem, repetiram as pautas das reivindicações
e cantaram o hino nacional. Após
cerca de 30 minutos de paralisação, a
BR 101 foi liberada.
“Essa grande mobilização, na nossa
cidade, na nossa região e em todo
Brasil mostra que o movimento
sindical está organizado, sabendo

exatamente o que queremos e não
vamos descansar até que nós sejamos atendidos em todas as nossas
reivindicações. Devemos continuar
nos mobilizando, sempre pacificamente, porém de maneira firme para
pressionar o Governo e os políticos
a fim de melhorar as condições dos
trabalhadores brasileiros”, salientou
na ocasião o presidente do Sintimmmeb José Isaías Vechi.

Pauta Trabalhista
~
e Reivindicacoç
ões
,

Cerca de 1,5mil pessoas de 80 sindicatos de
trabalhadores do Vale e
do Norte do estado se
deslocaram até a BR 101,
em Itajaí e paralisaram a
rodovia por meia hora

- 40 horas semanais, sem redução
de salário
- Fim do Fator Previdenciário
- Valorização do Aposentado
- Desaposentação
- 10% do Orçamento da União para
a Saúde
-10% do Orçamento da União para
a Educação
- Transporte público de qualidade
- Fim da PL 4330, que amplia a
terceirização
- Reforma Agrária
- Fim dos leilões do petróleo
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Sintimmmeb apoia Congresso
Nacional da Forçcça Sindical
‘

CRÉDITO: FORÇA SINDICAL

O encontro reuniu mais de quatro mil diretores sindicais de todo país e debateu
temas como crise econômica internacional e reivindicações trabalhistas

N

o fim do mês de julho, entre
os dias 24 e 26, diretores do
Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Brusque
estiveram presentes ao 7º Congresso
Nacional da Força Sindical, realizado
na cidade de Praia Grande, litoral de
São Paulo.
O vice presidente do Sintimmmeb,
Eduardo de Souza, o tesoureiro
Henrique Luiz Coelho Filho e o
secretário de saúde e segurança do
trabalho Jorge Luiz Putsch se juntaram aos mais de quatro mil diretores sindicais de todo Brasil.
Nos três dias de evento foram debatidas as teses propostas pela direção
da Central e assuntos que foram
levantados nas reuniões dos grupos,
que visam a melhoria na qualidade
de vida dos trabalhadores no Brasil.
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Entre os temas destacados estão: crise econômica internacional e o colapso do neoliberalismo; Economias
emergentes, dinamismo econômico
e multipolaridade; O debate estratégico sobre os rumos do desenvolvimento brasileiro; Lutar para mudar a
política econômica; dentre outros.
Durante o congresso, o atual presidente da Força Sindical Nacional,
Paulo Pereira da Silva, foi reeleito
para o cargo.

Outras definições
Ficou definido na ocasião que no
dia 6 de agosto as centrais sindicais
fariam manifestações diante das
federações e confederações patronais
contra o PL 4330, projeto de lei, de
autoria do deputado Sandro Mabel,
que regulamenta e amplia a terceirização nos serviços público e privado.

Os congressistas votaram pela não
regulamentação da terceirização e no
dia previsto houve uma nova mobilização nacional.
Outros pontos aprovados: defesa de
10% do (PIB) Produto Interno Bruto
para a Educação e 10% do orçamento da União para a Saúde; a permissão da entrada de médicos estrangeiros para trabalhar nas periferias das
regiões metropolitanas e no interior
do Brasil e fim da contribuição compulsória dos aposentados.
“Em qualquer projeto democrático,
o sindicado de Brusque está inserido. Somos filiados à Força Sindical
porque é uma central democrática e
isso que estamos exercendo nesses
congressos. Todos nós discutimos as
teses e propostas e cada um tem participação efetiva dentro desse processo”, comentou Eduardo de Souza.

Sintimmmeb

Associados ganham
desconto em cursos

O

setor de cursos Sintimmmeb, por meio da Brumecc,
estará com inscrições
abertas por todo o restante do ano
com diversas modalidades. Entre
eles estão o de inglês, informática e
profissionalizantes.
O curso de inglês é lecionado na
sede administrativa do sindicato, na
rua João Bauer, nº 75, no Centro.Sócios e dependentes têm a oportunidade de se matricular com desconto
na mensalidade, que custa R$ 59,00.

Cursos
Microsoft Windows Seven
Microsoft Word 2010
Microsoft Excel 2010
Microsoft Power Point 2010
Internet
CorelDraw X5 – mod. I
Photoshop CS5 – mod. I
Dreamweaver CS5 – mod. I
Flash CS5 – mod. I
Corel Draw X5 – mod. II
Photoshop CS5 – mod. II
Dreamweaver CS5 – mod. II
Flash CS5 – mod. II
Telemarketing
Operador de Caixa

No total, são 30 opções de cursos
(veja o quadro abaixo) para quem
deseja aprender uma nova profissão
e se aperfeiçoar em alguma área
específica. Mais informações pelo
telefone 3355-8972.
Em parceria com o Sintimmmeb, os
cursos de informática são realizados
no Sintrivest (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário
de Brusque e Guabiruba), localizado na Avenida Beira Rio, nº 323,
Centro.

Sócios

Não Sócios

2X R$ 30
2X R$ 40
2X R$ 40
2X R$ 40
2X R$ 30
2X R$ 50
2X R$ 50
2X R$ 50
2X R$ 50
2X R$ 50
2X R$ 50
2X R$ 50
2X R$ 50
2X R$ 30
2X R$ 30

2X R$ 45
2X R$ 60
2X R$ 60
2X R$ 60
2X R$ 45
2X R$ 75
2X R$ 75
2X R$ 75
2X R$ 75
2X R$ 75
2X R$ 75
2X R$ 75
2X R$ 75
2X R$ 45
2X R$ 45

Os cursos diponibilizados
pelo sindicato vão desde o
inglês e informática até proﬁssionalizantes, como Recursos Humanos e Vendas
Entre os principais estão Web Designer, Designer Gráfico, Photoshop e
Corel Draw.
Já os profissionalizantes envolvem,
dentre outros, cursos de RH- Recursos Humanos, Telemarketing,
Contabilidade, Rotinas Administrativas e Vendas.
Para realizar a matrícula, o interessado deve estar munido de documento
de identidade ou carteira de sócio do
sindicato dos metalúrgicos.

Cursos
Operador de Computador
Web Designer Mod. I
Web Designer Mod. II
Designer Grafico Mod. I
Designer Grafico Mod. II
Secretariado
Gestao Empresarial Jr.
Usuario Multimidia
Inglês
Rotinas Administrativas
Recursos Humanos
Contabilidade
Credito e Cobranca
Vendas
Digitacao

Sócios

Não Sócios

12X R$ 25
5 X R$ 40
4X R$ 40
5 X R$ 40
4X R$ 40
10X R$ 40
8 X R$ 40
4X R$ 30
12X R$ 59
2X R$ 40
2X R$ 30
2X R$ 40
2X R$ 30
2X R$ 30
3X R$ 25

12X R$ 40
5X R$ 60
4 X R$ 60
5 X R$ 60
4 X R$ 60
10X R$ 60
8 X R$ 60
4 X R$ 45
12X R$ 75
2X R$ 60
2X R$ 45
2X R$ 60
2X R$ 45
2X R$ 45
3X R$ 40
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Campeonato

afunila
Dos 35 times que começaram a competição, apenas 18 continuam na briga pelo
troféu de campeão da edição 2013

O

Campeonato de Bocha Masculino do Sintimmmeb
2013 chega em sua fase decisiva. No último dia 15
de setembro a cancha de bocha do sindicado, na
sede recreativa, em Guabiruba, realizou a última rodada da
primeira fase.
A competição iniciou no fim do mês de junho e, desde o começo do campeonato, foram realizadas 54 partidas, dentro
dos nove grupos, com 35 times participantes.
Todos os jogadores são trabalhadores vinculados a empresas metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico da região de Brusque. De cada Chave com quatro equipes cada,
saíram dois classificados. A exceção foi o Grupo ‘I’, onde
apenas três equipes disputaram duas vagas.
Agora, restam 18 times que foram divididos em seis grupos
composto por três equipes. Os integrantes de cada chave vão se enfrentar em sistema de todos contra todos. De
cada grupo, saem mais dois classificados para avançarem à
terceira fase.
No mês de novembro está prevista uma grande confraternização, juntamente com a final do campeonato. Acontecerá
no dia 24. Os detalhes da confraternização de fim de ano
serão divulgados em breve pelo Sintimmmeb.

SEGUNDA FASE
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DATA CONFRONTO: 22/09

DATA CONFRONTO: 22/09

DATA CONFRONTO: 29/09

GRUPO J

GRUPO K

GRUPO L

OS METALÚRGICOS

OS REVOLTADOS

F.B.A.

AMIGOS DE BAR

AMIGOS DO SUL

A.R.E.A (AÇOPEÇAS)

SINSEB A

SOBREVIVENTES

TERCEIRÃO 2013 ZEN

DATA CONFRONTO: 29/09

DATA CONFRONTO: 06/10

DATA CONFRONTO: 06/10

GRUPO M

GRUPO N

GRUPO O

DADEFER

STEEL FORGED

SERRALHERIA VENTURINI

METALÚRGICA SIEMSEN

BIMG BRASIL

AMIGOS DE BAR 2

TRIPA DE BOI

KAFUMANGO

SÃO ROQUE

