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Festa Metalúrgica inova
e conquista setor
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Além de acesso gratuito à festa, profissionais asConfira em flagrantes como foi a Festa.

Para os que gostam de dançar, a banda
SanMarino mesclou ritmos e garantiu
o agito no Ginásio Municipal de Esportes
de Bento Gonçalves

Sucesso de público confirma que o novo
formato da Festa Metalúrgica agradou.
Diversão para toda a família, no melhor
estilo da união metalúrgica

O tradicionalismo subiu ao palco com o
show da dupla César Oliveira e Rogério
Melo, abrindo em alto estilo a agenda de
shows da Festa

Equipe de trabalho conjugou esforços para
garantir a realização da 12ª Festa Metalúrgica
e, em reconhecimento à dedicação, recebeu
os aplausos do público
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Consolidando conquistas
para o trabalhador

Atração nacional, dupla Gian&Giovani
combinou talento e romantismo em um show
repleto de sucessos clássicos - uma apresentação
inesquecível para os convidados

Na Festa Metalúrgica houve o sorteio de quatro
motocicletas 0 km. Uma delas foi para o
trabalhador Valdir Reginatto, de Veranópolis.

Os outros três sortudos contemplados foram de
Bento Gonçalves: Romeu Machado Luchese;
Geilson Gusmão Fortes e Silvio Andrada.

Sindicato marcou o ano de 2010 pela realização de diversos projetos desenvolvidos para beneficiar os profissionais
do setor, seus familiares e, ainda, contribuir com o desenvolvimento da comunidade. A agenda de atividades
realizadas teve uma série de promoções, com destaque para a 12ª Festa Metalúrgica, que reuniu mais de
cinco mil pessoas para acompanhar shows nacionais, trazidos a Bento Gonçalves pelo STIMMME.
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Palavra do
presidente
Relembrar a trajetória percorrida é
sempre um exercício
recompensador porque nos permite visualizar todas as conquistas obtidas e avanços concretizados. Ao
olhar para o ano de
2010, temos a satisfação de encontrar uma
série de realizações
em prol da categoria.
Juntos, promovemos
diversas ações que fortaleceram ainda mais o
nosso setor. Isso graças à união dos trabalhadores, que cada vez mais vêm nos prestigiando e
acompanhando a atuação do Sindicato. Nessa
edição especial do informativo, o Stimmme mostra para os profissionais associados, seus familiares e para a comunidade tudo o que coloca à disposição do setor metalmecânico: oportunidades
de qualificação, engajamento nas questões pertinentes à categoria, promoções de lazer, alternativas em busca de qualidade de vida e muitas outras. Para nossa diretoria é motivo de muito orgulho constatar o sucesso de projetos ousados, como
a criação do Cepromec-BG, e das inovações propostas, a exemplo da reformulação no formato da
Festa Metalúrgica. Acima de tudo, temos a alegria de ver a crescente participação dos associados. Combinados, esses fatores renovam nossa
motivação para construir um 2011 ainda mais ativo, com novos projetos e iniciativas em prol de todos. Esperamos, mais uma vez, contar com vocês
nesse desafio de fazer cada vez mais e melhor.
Elvio de Lima | Presidente do Stimmme

Realizações para o trabalhador
Uma atuação comprometida com o bem coletivo,
empenhada em promover ações cada vez mais atrativas
e envolventes, que vem conquistando maior adesão e
contribuindo para o fortalecimento de toda a categoria.
Assim é o trabalho do Stimmme. Em 2010, o Sindicato
foi destaque pelas promoções realizadas em diversas
frentes de ação - um trabalho conjunto que
garante avanços para todos. Confira o resgate
das principais ações.

Defesa dos direitos

Lazer e
integração
Muito além de defender os direitos dos profissionais do
setor e garantir a conquista de novos benefícios para os
trabalhadores, o Stimmme oportuniza mais qualidade de
vida às pessoas, oferecendo gratuitamente uma vasta programação de atividades de lazer e diversão. Quem ganha é
o setor metalúrgico: cada vez mais unido e fortalecido.

O verão é mais gostoso para a família metalúrgica:
na Sede Campestre é possível aproveitar a infraestrutura de piscinas, quiosque e espaço verde e
curtir bons momentos na estação do calor

Programação especial para
celebrar o Dia da Mulher

Festa Junina, na Sede
Campestre do Sindicato

Qualificação

Saúde para
a família

Rua Dom José Barea, 60 | Bento Gonçalves | RS
Fone: (54) 3452.2003 | www.stimmme.com.br

Diretoria – Gestão 2009/2013

Gincana Metalúrgica, reunindo as empresas
em uma divertida competição

Diretoria do Stimmme | Gestão 2009/2013
Presidente: José Elvio Atzler de Lima
Vice-presidente: Deoclides dos Santos
Diretor Administrativo: Nelson Menegotto
Diretor de Formação Política e Sindical: Ademar Bressan
Diretor Diversão, Cultura e Lazer: Antonio Danilo Braun
Diretor de Finanças: Lucindo Rubbo
Diretor Adjunto de Finanças: Inácio Lazzarotto

Suplentes

Bernardino P. de Souza,
Ademar Lucietto e José
Alves Dos Santos.

Leoclides Marini,
Ademir Ferlito e
Dorvalino De Toni.

Delegados Repres.

Suplentes

José Elvio Atzler de Lima
Nelson Menegotto

Zulmir Tarso
Clarisse de F. dos Santos
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Diversão também para os pequenos,
com a Festa do Dia da Criança

Representatividade

Denis Braun,Francisco Reginatto, Roberto
Sganzerla e Clairi Ana Pivotto Fossa.

Conselho Fiscal

O Stimmme mantém três subsedes e, nas
cidades de Guaporé, Nova Bassano e Veranópolis, realiza atividades de modo a integrar os profissionais do setor e aproximá-los das oportunidades de lazer e diversão. Em 2010, a agenda de
eventos contemplou encontros de confraternização no fim de ano. No total, os jantares-baile
reuniram cerca de 1,1 mil pessoas - profissionais e familiares que celebraram de forma antecipada as festividades de fim ano na companhia
de colegas de profissão. A série de encontros foi
marcada por atrativos como sorteio de prêmios
entre os associados, apresentações artísticas e
musicais que promoveram a diversão combinada aos jantares.

Um dos principais propósitos do Sindicato é garantir a
manutenção dos direitos e ampliar as conquistas para os
profissionais do setor. Representada pelo Stimmme, a categoria
obteve resultados favoráveis na convenção coletiva em 2010.
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Suplentes

Integração também
nas subsedes

Em 2010 o setor metalmecânico teve um avanço sem precedentes nos
investimentos em qualificação profissional com a inauguração do
CEPROMEC-BG. Salas de aula cheias, turmas em espera e novos
profissionais capacitados ingressando no mercado de trabalho
marcaram o sucesso do primeiro ano do Centro Profissionalizante.
Mais de 200 alunos já receberam seus diplomas, incrementando seu
currículo - e as oportunidades de crescimento na carreira. O projeto
é uma conquista do STIMMME, em parceria com o SIMMME. Mais
cursos e novas oportunidades de formação estão previstas para os
trabalhadores em 2011.

Os profissionais da categoria ganharam mais representatividade no Rio Grande do Sul, em 2010. No dia 30 de
julho, tomou posse a primeira diretoria da Fetrameiag-RS
(Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos, Mecânicos,
Material Elétrico, Eletrônico, Implementos Agrícolas do
Estado do Rio Grande do Sul). Pela união de nove sindicatos, a congregação reune aproximadamente 40 mil trabalhadores. No comando das atividades está Elvio de Lima,
também presidente do STIMMME.

A família metalúrgica encontra no STIMMME todo o amparo necessário para viver com
mais conforto e qualidade. O trabalhador associado e seus dependentes podem usufruir, na
Sede Administrativa da entidade, facilidades
como atendimento médico e odontológico gratuitos, além de outras especialidades com condições especiais. Os atendimentos ocorrem em
espaços com estrutura diferenciada para garantir a comodidade e o bem-estar. Em 2010, foram mais de 4 mil atendimentos médicos e
6 mil atendimentos odontológicos.

