
SINTIVEPO
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação,

Tecelagem, Vestuário Couro e Calçados de Pomerode

Trabalhadores agora contam com medicamentos 
gratuitos, ou com desconto de até 90%

Férias: Atendimento do Sindicato 

FARMÁCIA SINTIVEPO
AQUI TEM
FARMÁCIA 

POPULAR

O Sindicato do Vestuário de Pomerode 
agora apresenta uma nova conquista 
aos seus associados: Medicamentos 
com desconto de até 90%, e também 
Gratuitos, da Farmácia Popular. 

Essa é uma parceria com o Governo 
Federal, que criou este programa para 
ampliar o acesso aos medicamentos 
para as doenças mais comuns entre os 
cidadãos. 

O Programa possui uma rede própria de 
Farmácias Populares e a parceria com 
farmácias e drogarias da rede privada, 
chamada de  ‘Aqui tem Farmácia 
Popular’.

Saiba mais: www.sintivepo.com.br 
Rua Hermann Ehmke, 134, Centro, Pomerode,  Tel.: 3395-1066

O sindicato irá suspender as atividades de atendimento 
aos trabalhadores a partir do dia 22 de dezembro de 2014, 
até 11 de janeiro de 2015. 

Na segunda-feira,dia 12 de janeiro, às 8h a entidade 
voltará a atender normalmente, para rescisão, orientação 
jurídica trabalhista, atendimento odontológico, com o 
funcionamento da farmácia, e venda de materiais 
escolares. 

fica suspenso no fim de ano
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Mais um ano chega ao seu fim e um novo se iniciará. Colhemos 
os frutos semeados ao longo da nossa caminhada, revemos 
nossas ações, reconhecemos nossos erros e nos orgulhamos 
das decisões acertadas. 

Que o espírito positivo reforce dentro de cada um a coragem e a sabedoria para 
seguir nos caminhos do bem, em busca de novas e boas realizações.

FELIZ NATAL !

FELIZ ANO NOVO!

INFORMATIVO FILIADO À
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VEJA COMO FOI...

No mês das crianças, sábado 18 de outubro, o 
Sintivepo realizou uma programação especial para 
os filhos dos trabalhadores do Vestuário de 
Pomerode. As crianças Higor L Selke (Foto: 01); 
Stefani Silva (Foto: 02); Sandro L. M. Sczpkovski 
(Foto: 03) e Gabrieli De Marco Ferreira (Foto: 04), 
receberam brindes especiais. Todas as demais 
crianças também receberam presentes.
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Sindicatos fazem reunião para definir acordo coletivo de 2015

Entre os dias 16 e 17 de agosto o Sintivepo realizou 
mais um torneio de futsal. Foram 26 partidas no 
ginásio de esportes Ralf Knaesel (Pavilhão da 
Festa Pomerana. Ao todo as equipes registraram 
no placar  65 gols, ou seja, uma média de 2,5 gols 
por partida. 
 
A melhor defesa da competição ficou com a equipe 
Meia Boca, que teve três gols sofridos. O goleiro 
menos vazado também faz parte do time Meia 
Boca. O jogador Augusto ,com três gols sofridos, 
garantiu a condição de melhor goleiro.  Já o melhor 
ataque foi o da equipe campeã da competição, a 

Na última semana de Outubro os sindicatos dos 
trabalhadores nas indústrias Têxtil, Vestuário, Couro e 
Calçado das cidades de Indaial, Massaranduba, 
Joinville, Pomerode e Timbó, filiados à Federação dos 
Trabalhadores nas Indústrias do Estado de Santa 
Catarina (Fetiesc) reuniram-se na sede sede da 
entidade para planejar a Campanha Salarial Unificada 
para o ano de 2015. 

O balanço de negociações do Dieese (Brasil) revela 
melhores resultados nas negociações coletivas de 
trabalho no primeiro semestre. Na indústria, 92,9% das 
negociações tiveram aumento real nos salários e a 
média ficou em 1,55%. Para a categoria da indústria de 
fiação e tecelagem ficou em 1,31% e para o vestuário 
ficou em 1,14%. Na base da Fetiesc, neste período, 
100% das negociações tiveram aumento real de 
salários. A média ficou em 1,65% com a categoria dos 
têxteis e vestuaristas obtendo reajuste real médio de 
1,44%.

Fonte/Foto: Fetiesc

Torneio de Futsal: ‘Green Young Boys’ vence torneio 

Green Young Boys, quem ultrapassou a linha do gol 
16 vezes. O artilheiro da competição foi o atacante 
Alex com oito gols marcados, e que também faz 
parte de equipe campeã Green Young Boys. 
 
A classificação final ficou assim:
1º lugar: Equipe Green Young Boys
2º lugar: Equipe Objeto Brasil
3º lugar: Equipe Damenny
4º lugar: Equipe Meia Boca

 
Além de medalhas até o quarto lugar, as primeiras 
quatro equipes receberam a premiação em 
dinheiro. Todos os times ganharam uma caixa de 
cerveja.

ACESSE: WWW.SINTIVEPO.COM.BR
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‘Só Amizade’ é campeã 

SINTIVEPO.POMERODE

A quinta edição do Torneio quatro por quarto, 
de Voleibol do Sindicato dos Trabalhadores 
do Vestuário de  Pomerode (Sintivepo), 
aconteceu no último sábado (22).  O evento 
foi realizado na Associação do Banco do 
Brasil e reuniu trabalhadores associados à 
entidade sindical.

do torneio de voleibol

Os integrantes dos quatro times melhores colocados, além de medalhas, receberam premiação em dinheiro. 
A principal motivação para o evento é congregar a categoria e incentivar a prática de atividades físicas, e 
ainda aproximar os trabalhadores ao Sindicato. 

1º Lugar 2º Lugar

Classificação:
1º lugar:  Só Amizade; 2º lugar:  Union; 3º lugar:  SubZero; 4º lugar:  Mistão.

FETIESC e CNTQ debatem sobre a saúde do trabalhador 

Dirigentes do Sintivepo, do sindicato dos cerâmicos e da construção civil, 
participaram da oficina. Ao todo aproximadamente 40 dirigentes sindicais filiados a 
Fetiesc e CNTq estiveram no evento.  O Presidente da Fetiesc, Idemar Antonio 
Martini comentou que ‘‘é fundamental que se discuta todos os problemas 
relacionados à saúde do trabalhador e trabalhadora’’.  Lembrou ainda que 
‘‘Movimento em Defesa da Saúde, Segurança e Qualidade de Vida de Classe 
Trabalhadora Catarinense (MOVIDA) é realizado há 11 anos, e é referência como 
movimento em defesa da vida, saúde e segurança da classe trabalhadora. A Fetiesc 
está atenta a esta realidade e deixa suas portas abertas às entidades que querem 
debater sobre esse tema importante’’. Fonte/Foto: Fetiesc

A Nos dias 18 e 19 de novembro, a Federação dos 
Trabalhadores nas Indústrias do Estado de Santa 
Catarina (Fetiesc) em parceria com a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores no Ramo Químico 
(CNTQ), promoveu a Oficina de Trabalho: Saúde 
do Trabalhador e da Trabalhadora. O objetivo  do 
encontro foi analisar as Normas Regulamentadoras 
(NRs) 11, 12 e 13, e diversos assuntos relacionados 
ao movimento sindical, e a saúde do trabalhador e 
da trabalhadora.
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Informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação, Tecelagem, Vestuário, Couro e Calçados de Pomerode. 
Rua Hermann Ehmke, 134, Centro, Pomerode/SC. Telefone: 47 3395-1066. e-Mail: sintivepo.recepcao@hotmail.com
Edição/Produção Gráfica: Marlon Dumke. Tiragem: 2500 unidades. 
As informações contidas neste material gráfico são de responsabilidade do Sintivepo.

Material Escolar
Em janeiro de 2015

No Sintivepo 

É mais barato! 

A Secretaria da Mulher da Fetiesc, com o apoio 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Indústria (CNTI), realizou no dia 20 de 
novembro o Pré Encontro Estadual da Mulher 
Trabalhadora na sede da Federação em 
Itapema. Representaram o Sint ivepo, 
Bernadete O. Hille  e Eroni B. Padilha.

O pré encontro tem o intuito de debater com as dirigentes sindicais de base o tema da Violência Contra a mulher, 
mecanismos de proteção e também sobre a importância da inserção da mulher no movimento sindical. Estes temas 
serão abordados no 16º Encontro Estadual da Mulher Trabalhadora da Fetiesc e CNTI, no dia 22 de março de 2015.                                                                                                              
Fonte/Foto: Fetiesc

Pré encontro da mulher
 trabalhadora da Fetiesc e CNTI

Rua Hermann Ehmke, 134 

Centro, Pomerode  

Se houver convênio 

com a empresa os

materiais podem ser 

parcelados em até 3 vezes. 

Tel.: 3395-1066
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