Festas do Sindicato têm datas definidas
Os trabalhadores do setor metalmecânico já podem marcar na agenda as
datas dos encontros de integração promovidos pelo STIMMME para marcar
o encerramento de 2011. A programação começa no mês de novembro
com os jantares realizados nas subsedes. O primeiro deles é dia 12, em
Veranópolis. Depois, o cronograma segue com a festa em Guaporé, dia 19,
e em Nova Bassano, dia 26.

No mês de dezembro está marcada para o dia 10 a décima quarta
edição da Festa Metalúrgica. O encontro será no Parque de Eventos de
Bento Gonçalves. A programação terá uma série de atrações imperdíveis:
desfile com escolha das Soberanas do STIMMME, almoço serviço pelo
buffet Dalla Costa, sorteio de prêmios e apresentação com a Orquestra
de Teutônia. Prepare-se para essa grande festa!

3º BPAT presta homenagem ao presidente do STIMMME
O sujeito estava jantando em um restaurante com a
sua mulher e um casal de filhos quando, na hora de
pedir a conta, ele disse ao garçom:
- Por favor, amigo...
Embrulhe a carne que sobrou que nós vamos levar
para o nosso cachorro!
E então os filhos começaram a gritar:
Oba!!! O papai vai comprar um cachorro pra gente!

Nas empresas que estão deixando de cumprir as
cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho.

O presidente do Stimmme, Elvio de
Lima, recebeu o reconhecimento por sua
atuação comunitária e parceria na promoção do desenvolvimento social no município. A homenagem foi outorgada pelo 3º
BPAT, em um ato de agradecimento público a seus parceiros locais, que marcou as
comemorações do quinto aniversário de
atuação do Batalhão de Policiamento de
Áreas Turísticas na cidade. A solenidade
ocorreu no dia 16 de junho na sede do 3º
BPAT, em Bento Gonçalves.
“No decorrer desses cinco anos,
sempre encontramos na equipe do 3º
BPAT o apoio e suporte necessários para
a realização de diversos projetos que contribuíram para engrandecer nossa cidade.
Estar ao lado do Batalhão em uma data tão
significativa como essa, e especialmente
na condição de parceiro homenageado
é motivo de grande orgulho para toda
diretoria do STIMMME”, diz o presidente
do Sindicato, Elvio de Lima.

Vem aí a Escolha das
Soberanas do Stimmme
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Cepromec-BG forma profissionais
qualificados para o setor metalmecânico
O segmento metalúrgico de Bento Gonçalves acaba de
ganhar novos diferenciais competitivos para atender às
exigências do mercado. Desta vez, o incremento está na
qualificação profissional. O Centro Profissionalizante do
Setor Metalmecânico e Material Elétrico de Bento Gonçalves
(Cepromec-BG) está concluindo o primeiro treinamento de
operador e programador de torno CNC com o novo equipamento de 03 eixos e ferramenta acionada.
Durante 110 horas de aula realizadas no Cepromec, os
alunos tiveram a oportunidade de adquirir conhecimentos
teóricos sobre a função e exercitá-los de forma prática em
alguns dos mais modernos maquinários da área. O equipamento usado para capacitação no curso, por exemplo, é o
torno CNC Index MC 400, um dos mais avançados em termos
de tecnologia. A máquina foi fornecida ao Cepromec-BG pela
fabricante Índex, em parceria com a empresa Geremia Redutores e o SIMMME (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de Bento Gonçalves).
“É muito importante ter à disposição equipamentos
de tão alto nível onde os operadores podem ser treinados
com melhor padrão de ensino. O aluno sai conhecendo esta
tecnologia que é uma tendência de tornos CNCs, pois além
de reduzir os tempos em usinagem, agrega mais qualidade
e valor ao produto, por executar operações de torneamento,
fresa e furação em uma única fixação, trabalhando com
03 eixos”, explica Gilnei Basso, técnico em processos de
usinagem e instrutor do Cepromec BG.
Com esses projetos, o Centro Profissionalizante
aproxima-se cada vez mais do seu objetivo de preparar os
trabalhadores para as necessidades de mercado, de modo a
estimular o desenvolvimento de carreiras de sucesso. “Ver
os resultados obtidos nos motiva, a cada dia, a trabalhar

mais e melhor em prol da nossa categoria. Por isso não
medimos esforços nem investimentos para dar qualidade
de vida a nossos trabalhadores.”, comenta o presidente do
STIMMME, Elvio de Lima.
Mais de 500 alunos já passaram pelos treinamentos
do Cepromec BG, nas diversas áreas de atuação do setor
metalmecânico. “Felizmente o desempenho do Centro
tem nos surpreendido positivamente. É sem dúvida muito
gratificante ver que a procura pelos cursos oferecidos só
aumenta – seja por parte de alunos novos ou daqueles que
retornam para fazer outras capacitações. Isso nos permite
pensar em novas alternativas para garantir um atendimento
cada vez melhor”, diz o coordenador do Cepromec, Denis
Braun. Para o mês de agosto estão previstas novas turmas
(veja relação de cursos abaixo). As inscrições podem ser
feitas pelo telefone (54) 3452.0610.

Treinamentos oferecidos
pelo Cepromec BG:
• Informática Básica
• LID (leitura e interpretação de desenho técnico)
• Metrologia
• Operador e programador de Torno CNC
• Auto Cad 2D e 3D
• Solda Mig
• Solda Tig
• Torno e Fresa
• Auto-elétrica
• Relações Humanas

A força e a beleza da
trabalhadora metalúrgica
desfilando na passarela.

Sua empresa já inscreveu
uma candidata?

10 de dezembro
Escolha durante a Festa Metalúrgica 2011, com almoço e sorteio de prêmios no Parque de Eventos de Bento Gonçalves

Reserve essa data: 08 de outubro, um sábado
à tarde, na Sede Campestre do STIMMME
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Palavra do
presidente
O Sindicato compartilha com todos os trabalhadores e trabalhadoras do setor os resultados
das negociações das convenções coletivas, recentemente validados. Os índices ajustados não foram
os esperados mas mesmo assim conseguimos um
ganho real acima da inflação. Após uma série de
negociações foi possível chegar a esse acordo,
oficializado de modo a estimular a continuidade
do bom relacionamento entre empregado e empregador. Essa valorização é importante porque
nos momentos delicados e fases de dificuldade,
o trabalhador é convocado pela empresa a se
dedicar mais, atuar com mais empenho e superar
desafios. Por isso nada mais justo do que receber
a recompensa por seu comprometimento através
de um reajuste salarial apropriado.
Em momentos como esse, de negociação pela
busca de conquistas e ampliação de benefícios, fica
evidente a importância da união dos profissionais
do setor. Quanto mais forte for a nossa categoria,
melhores serão os acordos que conseguiremos firmar. Quanto mais alto for o coro das nossas vozes,
com mais credibilidade seremos ouvidos. Por isso o
STIMMME convida, sempre, os trabalhadores para
que participem das ações e atividades promovidas.
Cada pessoa que integra nosso grupo representa
mais força para nós todos. Juntos, certamente
temos condições de chegar cada vez mais longe.
Elvio de Lima | Presidente do Stimmme
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Festa Julhina reúne mais
de 2,2 mil convidados

Reajuste do setor metalúrgico fica em
8,32% para as cidades de Bento Gonçalves,
Monte Belo do Sul e Santa Tereza
As negociações para o reajuste da convenção coletiva
2011-2012 encerraram no segmento metalúrgico de
Bento Gonçalves. Empregados e empregadores firmaram
o acordo que prevê acréscimo de 8,32% no piso salarial
da categoria. Os números aprovados cobrem o índice de
6,32% representados pela inflação no período do último
ano base (1º maio) e oferecem ganho real de 2%.
Assim, o salário base fica em R$ 663,40 (primeiro
piso, nos primeiros 90 dias de contrato) e R$ 711,42 para

RÁPIDAS
DO SETOR

os efetivados.
A decisão foi tomada em assembleia realizada na noite
de 22 de junho, na sede do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico
(STIMMME). “Ajustamos um percentual que fica coerente
com a realidade do setor, garantindo para o trabalhador
um importante aumento real de seu salário, e dentro de
uma margem viável de implementação para as indústrias“,
avalia o presidente do STIMMME, Elvio de Lima.

Mônica Veloso
preside CNTM
A Sede Campestre do STIMMME se encheu com o colorido das bandeirolas e com a animação dos mais de 2,2 mil
convidados do setor metalmecânico que participaram da
Festa Julhina realizada na tarde de sábado (09). O encontro
temático teve as melhores atrações típicas da data: gastronomia farta, música, dança, brincadeiras e muita diversão.
A programação teve início com a encenação do casamento
caipira, no palco do quiosque de eventos. Protagonizada
por integrantes do Sindicato, a apresentação rendeu boas
risadas ao público – que foi surpreendido, ao final das
cenas, com uma queima de fogos de artifício. Depois de
apreciarem livremente o melhor da gastronomia junina, os
convidados puderam dançar ao som do show musical da
banca Galo Véio e Amigos da Serra. A tarde teve, ainda,

concurso de piadas e premiação para as melhores caracterizações de figurino. Outro destaque entre as atrações foi
a fogueira, iluminando o entardecer de sábado.
Em sua sexta edição, a Festa Julhina do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e
de Material Elétrico de Bento Gonçalves surpreendeu por
superar as expectativas da equipe de organização. “A cada
ano percebemos que a participação do trabalhador é maior.
Para nossa entidade é uma satisfação muito grande perceber que a família do profissional metalúrgico tem, nesse
tipo de encontro, a oportunidade de se divertir e aproveitar
com total liberdade, usufruindo de uma estrutura que está
à disposição de todos aqueles ligados ao setor”, afirma o
presidente Elvio de Lima.

Concluídas negociações da convenção
coletiva das demais bases territoriais
O Stimmme informa a conclusão das negociações
entre trabalhadores associados, ficando assim definidas
as cláusulas econômicas para a Convenção Coletiva de
Trabalho para 2011/2012:
- Trabalhadores metalúrgicos para a base dos municípios de Veranópolis, Cotiporã, Fagundes Varela, Vila
Flores, Nova Prata, São Jorge, Vista Alegre do Prata,
Guabijú e Protásio Alves recebem reajuste de 8,32%
a incidir sobre maio de 2010, pagos a partir do mês
de maio de 2011, formando base para 1º de maio de
2012. Os pisos da categoria ficam estabelecidos em R$
663,40 para trabalhadores contatados em caráter de
experiência (90 dias) e R$ 666,60 para o contrato
normativo;
- Trabalhadores metalúrgicos para a base
dos municípios de Nova Bassano, Guaporé, Nova
Araçá, Dois Lajeados, Paraí e São Valentin do Sul
recebem reajuste de 7% retroativo a maio de 2011
e 9% em agosto de 2011. Para a contratação normativa, os trabalhadores desta base passam a receber
R$ 3,00 por hora trabalhada no 1º Piso, ou R$
660,60 mensais; e R$ 3,12 por hora trabalhada
no 2º Piso, ou R$ 686,40 por mês;
- Trabalhadores que exercem suas atividades em empresas de máquinas agrícolas
estabelecidas nos municípios abrangidos
pelo Stimmme receberão reajuste de 8%
retroativo a maio de 2011 e mais 1% em
novembro de 2011. O salário normativo do

1º Piso será equivalente a R$ 3,10 por hora trabalhada,
ou R$ 682,00 por mês – o equivalente ao reajuste de
11,51%; e R$ 3,20 a hora, no 2º Piso, ou R$ 704,00
mensais – equivalente a 13,47% de aumento.
Para os trabalhadores que exercem suas atividades
em empresas mecânicas e de reparação de veículos
estabelecidas nos municípios abrangidos pelo STIMMME foi acordado um reajuste de 9% em maio de 2011
e mais uma antecipação salarial de 1,5% em novembro
de 2011. O piso salarial para esta categoria chegou a
R$ 743,60.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores
Metalúrgicos tem uma nova liderança desde
o mês de maio: Mônica Veloso assumiu a
presidência da entidade. Ela ocupava o cargo
de vice-presidente da CNTM, além de exercer
função de secretária-geral do Sindicato dos
Metalúrgicos de Osasco e Região e secretária
de Relações Internacionais da Força Sindical.
É a primeira mulher a ocupar o cargo máximo
na entidade. Abaixo, você confere um artigo
assinado pela nova presidente da CNTM.
Industrialização e Justiça Social
A indústria brasileira procura caminhos para
enfrentar a estagnação diante do aumento das
importações e da perda de competitividade. Um
passo importante neste sentido foi reunir no dia
26 de maio, em São Paulo, empresários, governo e dirigentes sindicais no seminário “Brasil do
Diálogo, da Produção e do Emprego”.
Tive a honra de participar como debatedora,
representando a CNTM e a Força Sindical, do
lado dos companheiros Paulinho, presidente
da central, Miguel Torres, vice-presidente, e
Juruna, secretário-geral. Na ocasião, além de
considerar justas as reivindicações do setor
industrial, defendi a tese de que as soluções
encontradas não podem atingir os direitos da
classe trabalhadora nem a liberdade de organização sindical.
Para alcançarmos o desenvolvimento que
almejamos, precisamos lutar por um País que
ofereça, antes de tudo, um ensino público de
qualidade, e que saiba aproveitar melhor o potencial produtivo, criativo e intelectual da classe
trabalhadora e garantir melhores condições de
vida e trabalho para todos.
É preciso modernizar, sim, a indústria nacional, mas com as seguintes contrapartidas:
a geração de empregos de qualidade, com
jornada reduzida, o pagamento de melhores
salários e benefícios, a inclusão social e o fim
da precarização do trabalho.
Mônica L. Veloso
Presidenta da CNTM

