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Temporada na Sede Campestre
inicia dia 04 de dezembro

Grandes shows e sorteio de
prêmios na 12ª Festa Metalúrgica

Os trabalhadores associados ao Stimmme
já podem se preparar para aproveitar o que o
verão tem de melhor: sol, calor, diversão e a
estrutura da Sede Campestre da entidade. O
local estará de portas abertas para receber o
público a partir do dia 04 de dezembro, quando inicia a temporada de verão 2010- 2011.
Espaço especialmente planejado para oportunizar momentos de lazer aos trabalhadores e seus familiares, a Sede Campestre está
entre as grandes conquistas obtidas pelo
Stimmme ao longo de seus 40 anos de atuação. "Foi um projeto em que investimos muitos esforços e dedicação, e ver a Sede lotada,
com as pessoas se divertindo - como esperamos que ocorra nesta temporada - , é nossa
principal recompensa", diz o presidente Elvio de Lima.
Para aproveitar toda a estrutura da Sede
Campestre - inclusive as piscinas - fique atento ao cronograma de exames médicos e às regras para utilização do espaço.

Na Sede Campestre
(aos domingos)
05, 12 e 19 de dezembro, das 10h às 11h30min.
09, 16, 23 e 30 de janeiro, das 10h às 11h30min.
06, 13, 20 e 27 de fevereiro, das 10h às 11h30min.
06 e 13 de março, das 10h às 11h30min.

Na Sede Social e Administrativa
(terças-feiras)
30 de novembro, das 17h às 18h.
07, 14, 21 de dezembro, das 17h às 18h.
04, 11, 18 e 25 de janeiro, das 17h às 18h.
01, 08, 15 e 22 de fevereiro, das 17h às 18h.
01 e 15 de março, das 17h às 18h.
O exame custa R$ 15,00 e vale para toda temporada. Último dia para exame médico: 15 de
março. Não haverá exames nos dias: 26 e 28 de
dezembro, 02 de janeiro e 08 de março. A Sede
Campestre estará fechada nos dias 25 de dezembro e 01 de janeiro.

Saiba como curtir a temporada na Sede Campestre
Nas piscinas
É obrigatório:
· Apresentar exame médico;
· Usar a identificação que será fornecida;
· Passar na ducha antes de entrar na água;
· Usar traje de banho.

É proibido:
· Pular nas piscinas;
· Entrar na área das piscinas com comida e animais de estimação;
· Jogar bola na área das piscinas;
· Atos obscenos.

O STIMMME presenteia os profissionais do setor e toda comunidade
com uma grande promoção para agitar as comemorações de fim de
ano. No dia 12 de dezembro o Sindicato realiza a 12ª Festa Metalúrgica.
A programação tem diversos shows, com atrações nacionais como as
duplas Gian & Giovani e César Oliveira e Rogério Melo, além da banda
San Marino. Outro destaque é o sorteio de prêmios –
quatro motocicletas zero quilômetro e R$ 20 mil em
eletrodomésticos – entre os associados à entidade.
Com tantos atrativos, a expectativa é reunir mais de
5 mil pessoas no Ginásio Municipal de Bento Gonçalves, onde ocorre o encontro.
O novo formato da tradicional festa foi idealizado pelo presidente Elvio de Lima e
sua diretoria com o objetivo de melhor
contemplar o associado e seus familiares, apresentar atrações variadas para
agradar diferentes perfis de público.
“Consultamos a opinião de trabalhadores e, depois disso, decidimos
inovar no formato da confraternização para proporcionar a um número ainda maior de pessoas a opor-

tunidade de desfrutar momentos de lazer, colocando uma programação
muito especial ao alcance de todos”, explica Elvio.
Facilidades para o trabalhador
Os profissionais associados ao STIMMME e seus dependentes tem
um incentivo extra para participar da 12ª Festa Metalúrgica: ingressos
oferecidos sem custo pelo Sindicato. Todos podem acompanhar
gratuitamente a agenda de shows. Também haverá distribuição de lanche para associados e dependentes. Além de
todas essas facilidades para prestigiar a programação,
os trabalhadores concorrem ao sorteio de quatro motos
zero quilômetro (aqueles associados até o dia 31 de dezembro de 2009, em dia com a mensalidade e que pagam
a contribuição assistencial) e diversos prêmios, entre
eles máquinas de lavar, refrigeradores e outros eletrodomésticos (para os associados em dia com a
mensalidade). Para a comunidade, o Stimmme disponibiliza ingressos extras – e limitados – que podem ser adquiridos por R$
10,00. Outras informações pelo telefone
do Sindicato 54. 3452.2003.

Nos espaços comuns da Sede:
É proibido ouvir som alto e estacionar embaixo do quiosque.
Cada usuário deve recolher e levar o lixo, obedecendo à determinação da FEPAM.
Na área das piscinas haverá um fiscal autorizado a tomar as providências cabíveis se alguma
regra for infringida. O sócio responsável poderá ser afastado do quadro social do sindicato.

CAMPING:

PESCA:

FUTEBOL:

Somente poderão acampar os
sócios que efetuarem a reserva
junto a Sede Administrativa
do Sindicato.

Os sócios devem apresentar
a carteirinha da Sede Campestre no bar e solicitar a
autorização para pesca.

O campo somente será reservado através
da solicitação do sócio, que deve assinar um
termo de responsabilidade e pagar uma
taxa de R$ 15,00 na Sede do Sindicato.
Fotos meramente ilustrativas

Exame médico

Filiado a Força Sindical e CNTM - Ano IX - Edição 32 - Novembro/2010

PARTICIPE DA
FESTA DO STIMMME
O que: 12ª Festa Metalúrgica
Quando: 12 de dezembro, a partir das 13h30min
Onde: Ginásio Municipal de Esportes de Bento Gonçalves
Ingressos: gratuitos para associados e dependentes.
Estão à disposição na sede do Stimmme.
Ingressos extras: limitados, e podem ser adquiridos por R$ 10,00.
Informações: pelo fone 3452.2003.
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Palavra do
presidente
Sempre é motivo de grande satisfação para todos nós,
do Stimmme, chegar ao fim de
mais um ano de trabalho e conquistas ao lado dos profissionais
da nossa categoria. Nessa época temos a oportunidade de
confraternizar junto aos associados e seus familiares, reforçando a relação de parceria e
proximidade que construímos.
Para este ano, o Stimmme inova no formato da festa de fim de ano: estamos promovendo uma agenda de grandes shows nacionais, em uma
tarde de integração que promete ser um sucesso.
A mudança tem o objetivo de melhor contemplar
o associado e seus familiares, uma vez que traz atrações variadas, agradando a diferentes gostos e preferências. Para tomar essa decisão, a diretoria do
Sindicato consultou trabalhadores e avaliou criteriosamente a estrutura disponível em Bento Gonçalves
para atender com qualidade o número cada vez maior de trabalhadores que vêm participando de nossas
promoções. Então, optamos pelo novo formato de
confraternização. Mas, na programação, manteremos
itens consagrados como o sorteio de prêmios especiais, além da distribuição de lanches para os participantes. Outra tradição que o Stimmme faz questão
de manter é a agenda de festas nas subsedes, levando para os trabalhadores das bases a oportunidade
de aproveitarem momentos de lazer e diversão.
Aproveito para, neste último informativo de 2010,
fazer um agradecimento especial a diretoria do
Stimmme, que, por mais um ano, se empenhou na
realização de um bom trabalho e contribuiu em todas
as atividades desenvolvidas. Desejo a todos os trabalhadores, associados e seus familiares boas festas, reforçando os votos para que 2011 seja um ano
de muito mais conquistas e avanços para todos nós.

Festa do Dia da Criança
reúne mais de 400 pessoas
O Stimmme mobilizou os trabalhadores
metalúrgicos a comemorarem com seus filhos o Dia das Crianças
em meio à natureza,
acompanhados de muito divertimento e recreação. Cerca de 400 pessoas estiveram na Sede
Campestre da entidade
participando da festa
organizada especialmente para os pequenos. Em sua terceira
edição, o encontro vem
ganhando mais representatividade no calendário do Sindicato pela
oportunidade que representa de integração
da entidade com a família dos associados.
A programação teve atividades ao ar livre, com brinquedos infláveis para entreter os convidados mirins, jogos e brincadeiras utilizando a infraestrutura do local.
Quem ajudou a comandar a festa foi o mascote do Stimmme, apresentado ao público
com destaque durante a tarde. O personagem, denominado Metalito por escolha dos
próprios trabalhadores ligados à entidade,

interagiu com as crianças emprestando
ainda mais alegria e
animação ao encontro. Para reabastecer
as energias e continuar com a diversão,
o Sindicato ofereceu
a distribuição de lanches e guloseimas.
Tornando o momento ainda mais especial, cada criança recebeu um kit com presentes em homenagem à passagem da
data.
O sucesso de público registrado pela
Festa do dia das Crianças do STIMMME reflete a construção de uma relação cada vez mais
sólida de parceria entre a entidade e seus associados, conforme o presidente Elvio de Lima.
“Para o Sindicato é muito gratificante poder
estar presente no dia-a-dia da família metalúrgica e contribuir de todas as formas com o bemestar e a qualidade de vida das pessoas. Temos
certeza que essa união é o grande diferencial da
categoria e nos fortalece para buscarmos sempre mais em prol do trabalhador”, diz.

Festas promovem
integração nas subsedes

O Cepromec-BG encerra o ano de 2010 com um
desempenho que superou as projeções mais otimistas. Salas de aula cheias, turmas em espera e novos
profissionais capacitados ingressando no mercado de trabalho marcaram a atuação do Centro Profissionalizante. Mais de 200 alunos já receberam
seus diplomas, incrementando seu currículo - e as
oportunidades de crescimento na carreira. Entre
os cursos com maior procura estão os de Torno e
Fresa, Operador e Programador de Torno CNC,
Solda Tig e Solda Mig.
"Hoje o Cepromec é uma realidade como alternativa de qualificação, com atuação focada no que
o aluno necessita e treinamentos o mais próximo
possível da realidade fabril", explica o coordenador Denis Braun. Graças ao aprendizado prático e
o contato com equipamentos de última geração,
vários alunos que foram encaminhados pelo Cepromec estão desempenhando em empresas as funções para as quais foram treinados. "Todos que vêm
até o Centro saem satisfeitos com o método que utilizamos. Prova disso é que a quase totalidade dos novos alunos chegam ao Cepromec pela indicação de
colegas ou amigos. Isso é muito gratificante", afirma.
Para aqueles interessados em expandir ainda
mais seus conhecimentos profissionais, o Cepromec prepara novidades na relação de treinamentos oferecidos a partir de 2011. Vale conferir.

Festa em Guaporé inaugurou agenda de comemorações nas subsedes em 2010. Encontro teve dança e sorteio de prêmios

Os trabalhadores metalúrgicos começaram a se
despedir de 2010 com uma série de atividades planejadas pelo STIMMME para promover a integração e fortalecer a união da categoria. A primeira delas ocorreu na subsede de Guaporé, no sábado, dia
13: um jantar-baile que reuniu cerca de 350 pessoas
no Ginásio Santo André.
O encontro proporcionou a confraternização entre
profissionais e seus familiares, embalada por uma programação repleta de atrações e diversão. Entre os destaques, a animação da dupla Cristian e Kleber, com um

Elvio de Lima, presidente do STIMMME

show que contagiou o público na pista de dança. Também houve o sorteio de 50 prêmios para os associados.
Com esse tipo de iniciativa, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de
Material Elétrico de Bento Gonçalves quer se aproximar dos associados e envolver a entidade com cada
vez mais representatividade em seu dia-a-dia.
A agenda de atividades segue com compromissos nas outras duas subsedes da entidade: Nova Bassano e Veranópolis, nos dias 20 e 27 de novembro,
respectivamente.
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Encontro em Manaus
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Festa do Dia da Criança do Stimmme reuniu mais de 400 pessoas na Sede Campestre

Qualificação
profissional

Irritado com seus alunos,
o professor lançou um
desafio.
Aquele que se julgar
burro, faça o favor de ficar
de pé.
Todo mundo continuou
sentado.
Alguns minutos depois,
Joãozinho se levanta.
- Quer dizer que você se
julga burro ? - perguntou o
professor, indignado.
- Bem, para dizer a verdade, não! Mas fiquei com
pena de ver o senhor aí, em
pé, sozinho!!!

A Confederação Nacional dos
Trabalhadores Metalúrgicos realizou o
4º Encontro Nacional de Advogados,
em Manaus, Amazonas, nos dias 17,
18 e 19 de novembro. A iniciativa
reúne advogados e dirigentes sindicais
das entidades filiadas à CNTM para
um ciclo de palestras sobre temas
atuais do mundo jurídico, com ênfase
no mundo do trabalho. O objetivo é
unificar as ações dos profissionais
das assessorias jurídica das
federações e sindicatos.

Centro Profissionalizante vem garantindo a colocação
de trabalhadores qualificados no mercado

Férias coletivas
O Stimmme comunica a seus associados que
no período compreendido entre os dias 23 de dezembro de 2010 e 03 de janeiro de 2011 o Sindicato estará em férias coletivas. A recomendação é
para que os trabalhadores programem-se para
buscar os atendimentos necessários e usufruir
os serviços disponíveis de acordo com essas datas, para maior comodidade aos associados.

Nas compensações de horário
e férias coletivas que estão
sendo feitas nas empresas
neste final de ano.
No caso de dúvidas, entre em
contato com o Stimmme pelo
fone (54) 3452-2003.

