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Metalúrgicos conquistam Metalúrgicos conquistam 

epois de diversos encontros e reuniões, entre 
integrantes do Sindicato dos Trabalhadores nas DIndústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material 

Elétrico de Timbó e região (Stimmmet) e do Sindicato das Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Timbó (Simmmet 
– Patronal), foi fechada a Convenção Coletiva de Trabalho 
2015/2016. O consenso prevaleceu entre as partes e resultou na 
conquista de 8,5% de aumento para todos os trabalhadores da 
categoria. O vice-presidente do Stimmmet, Alfeu José Anastácio 
observa que o aumento foi uma conquista para toda a categoria, além 
de uma conquista maior dentro das negociações do valor do piso 
salarial, que foi de 9,6%. “O piso salarial para todos os integrantes da 
categoria, a partir do dia 1º de maio, excluídos os menores 
aprendizes, será de R$ 1.138,00 mensais ou R$ 5,17 por hora, após o 
período de efetivação. Fica garantido ainda que o valor do Piso 
Estadual de Salário, caso venha a ser fixado em valor superior ao ora 
negociado”, explica Anastácio.

O vice-presidente lembra que dia 23 de maio, ocorreu a 
Assembleia Geral Extraordinária, que contou com a participação 
expressiva de mais de 250 trabalhadores (as) que analisaram a contra 
proposta do Patronal e na oportunidade todos os trabalhadores e 
trabalhadoras presentes rejeitaram a proposta que era de aumento 
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 8,5% de aumento 8,5% de aumento

escalonário.
Assim, sendo após diversas conversas, entre o Stimmmet e o 

Patronal, foi acordado que o reajuste será de 8,5%, e seguirá a 
seguinte forma: “As empresas representadas pelo Patronal deverão 
reajustar de maneira parcial os salários de todos os empregados, 
independente do valor salarial: 5,50% a ser incluídos nos salários do 
mês de maio de 2015 e a diferença de 3% deverá ser incluída nos 
salários do mês de junho, totalizando os 8,5%”, explica Anastácio ao 
observar que apesar do aumento não estar dentro do sugerido pelos 
trabalhadores, houve uma pequena conquista.  A negociação é 
complexa, difícil, mas o mais importante, além de um percentual 
maior de aumento, é que conseguimos fechar as clausulas sociais, 
que contribuem muito para qualidade de vida de todos”, comenta ele.

A diretoria do Stimmmet agradece a presença de todos os 
trabalhadores, durante a assembleia do dia 23 de maio. Segundo 
colocações do vice-presidente, nos 25 anos que ele está junto ao 
Sindicato, esta assembleia registrou um dos maiores número de 
trabalhadores para discutir o aumento salarial. “Todos sabem que é 
muito difícil ser um sindicalista. Fico feliz pela presença de todos e 
principalmente, por ter gente nova participando das reuniões, pois 
somente unidos conseguiremos melhores salários e mais qualidade 
de vida”, ressaltou ele. 

“

Recesso das creches
 polêmica gerada no final do ano passado, quando os 
atendimentos nos núcleos de Educação Infantil A(Creches) entraram em recesso pelo período de 30 

dias já está sendo pauta de reuniões entre os representantes 
sindicais, trabalhadores e da Secretaria de Educação do município 
de Timbó.

Após alguns encontros, no mês de abril, o secretário de 
Educação do município, Sergi Mengarda garantiu aos 
representantes dos Sindicatos dos Trabalhadores, dos setores 
empresariais que o período de recesso, neste ano, será de 20 dias 
apenas, sendo que a Secretaria de Educação já tem uma previsão de 
data para a entrada do recesso e para o reinício das atividades.  

A direção dos sindicatos e empresas envolvidas se 
comprometeram em repassar a Secretaria de Educação, no mês de 
novembro, a data do recesso de final de ano, para que tanto as 
mamães e seus filhos possam estar em férias pelo mesmo período.

Odontosindi:serviço de qualidade 

A família Stimmmet, merece toda atenção e carinho, por isso a 
Odontosindi possui uma equipe de dentistas especialistas qualificados e 
dedicados em deixar essa família sempre sorrindo. Você, associado ao 
Stimmmet pode sempre contar com o profissionalismo da Odontosindi para 
deixar sua família com um sorriso mais saudável e mais bonito. 

Hoje contamos com uma equipe de três profissionais para lhe atender nas 
dependências do Sindicato, oferecemos serviços odontológicos com 
qualidade, confiabilidade, tendo o compromisso de proporcionar saúde e 
bem estar. Contamos com: Clinica Geral, Endodontia (tratamento de canal); 
Cirurgias; Próteses; Ortodontia (aparelho) e Clareamentos.

A Odontosindi conta com a especialidade de Ortodontia desde 2014 
estando os nossos pacientes aos cuidados da doutora Cleidi Alegri. 

Para seu maior conforto a Odontosindi atende de segunda á quinta-feira 
das 8 às 12h e das 13h30min às 18h30min e sexta-feira das 8 às 12h e das 
13h30min às 17h.

Mais de 250 trabalhadores (as) participaram da assembleia no dia 23 de maio

O 1º Torneio de Futsal Metalúrgico, que tem como objetivo principal, 
integrar os associados através do esporte, será realizado no dia 16 de agosto, 
na sede da Associação Atlética Metisa.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 4 de agosto.  De 
acordo com a organização podem inscrever-se, atletas e comissão técnica, 
que sejam associados ao Stimmmet (sócio ou cônjuge).

De acordo com o regulamento, as equipes não precisam ser compostas por 
membros da mesma empresa, somente poderá jogar quem estiver inscrito 
como atleta. A 1ª reunião (congresso técnico) para debater sobre as normas e 
regulamento está agendada para, às 19h, do dia 15 de julho, no auditório do 
Sindicato, e a 2ª reunião (definição da tabela), está agendada para às 19h, do 
dia 4 de agosto, também no auditório do Sindicato. Havendo um número 
elevado de equipes, o torneio será estendido para outra data, a ser definida.

PREMIAÇÃO: 
1ºLugar: Troféu+Medalha+R$ 1.000,00;
2º Lugar: Troféu+Medalha+R$ 600,00;
3º Lugar: Troféu+Medalha+R$ 400,00;
4º Lugar: R$ 200,00. 
Goleiro menos vazado: Troféu 
Artilheiro: Troféu
 
Fichas de inscrições e regulamento na secretaria 

do Sindicato com Claiton ou Dias. Mais 
Informações podem ser obtidas através do telefone 

número: (47) 3382-2150.
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1º Torneio de Futsal Metalúrgico

 

para toda a família Stimmmet
Dois dias de muita pescaria e lazer 

para os Sócios e sua Família!

1ª Temporada de Pesca 
dos Metalúrgicos

 Inscrições abertas a partir de 1º de outubro

1ª Turma
Data: 31 de outubro
Das 13 às 17h 

2ª Turma
Data: 1º de 
novembro
Das 8 às 12h 

3ª Turma
Data: 1º  de 
novembro
Das 13h às 17h 

INSCRIÇÕES LIMITADAS

Recanto dos Metalúrgicos

(50 pessoas por horário (turma) – 
somente sócio ou cônjuge 
podem se inscrever para 
pescar).

Local: 

HAVERÁ PREMIAÇÃO!!!

Regulamento, inscrições e 
informações junto a secretaria 
do Sindicato ou pelo  telefone: 
(47) 3382-2150
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ela importância de 
debater as pers-
pectivas do setor, o P

Stimmmet marcou presença 
em diversos eventos. De 
acordo com a direção no dia 
15 de abril o vice-presidente 
do Stimmmet, Alfeu José 
Anastácio esteve presente no 
M o v i m e n t o  C o n t r a  a  
Terceirização, em São Paulo, onde foi debatida a proposta 
(PL 4330) que regulamenta os contratos de terceirização. 
O texto autoriza o uso de serviços terceirizados em 
qualquer atividade das empresas. Hoje, apenas as 
atividades-meio, como limpeza e segurança, podem ser 
terceirizadas.

No dia 27 de abril, o vice-presidente, Alfeu José 
Anastácio também representou o Sindicato no encontro 
realizado em São José, em Santa Catarina. A jornada, que 
chega a sua 10ª edição, realizou debates em 26 estados 
brasileiros e no Distrito Federal entre os meses de abril e 
maio. Segundo Anastácio os desafios das negociações 
coletivas frente ao cenário atual foi o tema da 10ª Jornada 
Nacional de Debates promovida pelo Departamento de 
Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e as 
centrais sindicais. 

Em Jaraguá do Sul, foi realizado pelo Dieese, no dia 5 de 
março, um debate que teve com o tema: “Conjuntura 
Econômica Brasileira: Petrobrás no Olho do Furacão”. No 
evento o Stimmmet esteve representado pelo vice-
presidente Alfeu José Anastácio e o diretor Roland 
Graether.

O Stimmmet também esteve presente, através do diretor 
Jean Jeferson Heidorn, no Debate sobre a Importância na 
participação das ações em Saúde do Trabalhador, que foi 
promovido pela Força Sindical SC, no dia 18 de fevereiro, 
na cidade de Brusque.

O Ato Contra Medidas 
Provisórias 664 e 665, 
promovido pela Força 
S i n d i c a l  d e  S C ,  e m  
Florianópolis no dia 2 de 
março,  contou com a 
participação dos represen-
tantes do Sindicato: Alfeu 
José Anastácio e Belator 
Braz de Azevedo. Ambos, 
também estiveram participando da reunião Nacional com a 
Executiva Estadual – promovido pela Força Sindical SC, 
que aconteceu no dia 13 de maio, em Florianópolis.

Já no dia 14 de maio, foi 
real izada em Flor ia-
nópolis, a Plenária Esta-
dual de SC – promovido 
pela Força Sindical SC. 
Neste evento estiveram 
representando o Stim-
mmet os diretores: Nilton 
Steffen, Ilario Romig, 
Angelo Giovanella, Belator 

Braz de Azevedo, Adriano da Silva e Alfeu José Anas-
tácio.

As mulheres também 
têm seu papel importante 
junto ao Stimmmet. Fato 
este registrado no dia 20 de 
março, quando aconteceu 
em Xanxerê, a mobilização 
“Pela Valorização da 
Mulher e Igualdade de 
Direitos”, promovido pela 
Força Sindical SC. Neste 
evento estiveram representando o Sindicato: Fabiana de 
Oliveira Milchert e Joele Daiane de Aquino.

O Sindicato dos Metalúrgicos, além da sua estrutura 
própria com auditório, salas, material escolar e diversas 
áreas de lazer como a Colônia de Férias e o Recanto dos 
Metalúrgicos, também oferece diversos convênios para os 
associados e seus dependentes. 
São muitas as especialidades que vão desde advogado, 

profissionais médicos que vão de cardiologista, cirurgião 
geral, clínico geral, coloproctologista, dermatologista, 
endocrinologista, fonoaudióloga, fisioterapia, 
gastroclínico, geriatra, ginecologista, infectologista e 
médico do trabalho, massoterapeuta e massagista, 
n e u r o l o g i s t a ,  o f t a m o l o g i s t a ,  o r t o p e d i s t a ,  
otorrinolaringologista, pediatra, pneumologista, 
parapsicóloga clínica, psicóloga, psiquiatria, urologista, 
raio X, ultrassom – raio X – endoscopia – mamografia e 
ressonância- agulhamento – biópsias – densitometria, 
laboratórios, academias, entre outras.
O Stimmmet também tem parcerias com o 

Supermercado Felippe, Electrolux, Ortopedia Timbó, 
Cheff da Pizza, Guia Saúde Web, Auto Posto das Nações, 
Uniasselvi nos cursos de graduação – modalidade 
Presencial e a Distância e em Pós Graduação; com a Fisk 
para cursos de inglês e espanhol e cursos de qualificação 
no Setic Treinamentos.
Acesse e confira todos os convênios do Sindicato, 

sempre com informações atualizadas no site: 
www.stimmmet.com.br.

Convênios 
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m primeiro lugar 
na condição de 
presidente, quero E

agradecer em nome do 
Sindicato dos Trabalha-
dores Metalúrgicos de 
Timbó e região,  a todos os 
trabalhadores que sempre 
confiaram em nosso 
trabalho e de forma muito 
especial, aqueles que 
participaram das Assem-
bleias Gerais, quando foi apresentado e discutido a contra 
proposta do Sindicato Patronal, que sem dúvida foi uma 
cooperação muito importante no sentido de viabilizar uma 
nova discussão em relação a renovação da Convenção 
Coletiva de Trabalho para o ano de 2015/2016. 
O importante e ressaltar que, quando as negociações não 

avançam ou não atingem o seu objetivo, o trabalhador tem 
consciência em fazer a sua parte também, pois só a união 
dos trabalhadores juntamente com seu Sindicato de classe 
pode fazer a diferença, inclusive é de conhecimento dos 
trabalhadores, que sempre há limite nas negociações, 
mesmo sabendo que nos últimos anos, as empresas em sua 
maioria registraram um crescimento significativo e isso 
não só dependeu do mercado favorável ou da tecnologia, 
mas também do desempenho da mão de obra. 
Os trabalhadores reconhecem de que a diretoria de seu 

Sindicato de classe, não tem poderes para impor um 
reajuste salarial, tudo dependendo das negociações, não 
existe correção salarial automática, sendo que somente o 
salário mínimo e o piso Estadual são corrigidos de forma 
diferente e que deve ser respeitado. 
Existe a alternativa através de um processo de dissídio 

coletivo (ação judicial) que as vezes o trâmite é lento, mas 
normalmente se perde algumas cláusulas sociais, em 
relação reajuste salarial, normalmente é levado em 
consideração o INPC. 
A melhor alternativa é a mobilização dos trabalhadores, 

juntamente com o seu Sindicato de classe, para se 
conseguir resultados satisfatórios. 
Queremos manifestar o nosso agradecimento aos 

trabalhadores que se fizeram presente com número 
significante e representativo na Assembleia Geral 
realizada no dia 23 de maio , que sem dúvida reabriu 
novamente um caminho para concluirmos as nossas 
negociações com resultados satisfatórios. 

Walter Horstmann - Presidente

Agradecimento

Trabalhador fique por dentro de todas as 
informações referentes ao seu Sindicato. O 
Stimmmet tem uma página no Facebook 
( ) que contem 
informações importantes para a categoria, como 
cursos, convênios, reuniões, encontros, agenda e 
horários de atendimento.
Siga o Sindicato nas redes sociais e acompanhe 

notícias atualizadas.      

www.facebook.com/stimmmet

STIMMMET NO FACEBOOK

Sindicato marca presença em eventos

Afastamento Previdenciário
O período de Auxílio Doença Previdenciário não é 
computado para fins de Aposentadoria Especial. De 
acordo com o Artigo 65, Parágrafo Único do Decreto nº 
3048/1999, os períodos de afastamentos decorrentes 
de gozo de benefício de Auxílio Doença Previdenciário, 
não acidentária, não serão considerados como sendo 
de trabalho sob condições especiais e não conta como 
tempo especial para Aposentadoria Especial ou 
conversão de tempo.

Auxílio Doença
PERGUNTA:
Estou aposentado e continuo trabalhando. Sofri 
acidente de trabalho. Posso optar em receber a 
Aposentadoria ou o Auxílio Previdenciário, que é 
mais vantajoso?
SINDICATO RESPONDE:
Não. Em razão da Aposentadoria ser 
irreversível e irrenunciável, o retorno ou a 
continuidade ao trabalho não asseguram 
nenhum benefício, apenas a obrigação de 
contribuir.


