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Festas nas subsedes
tem calendário definido
O mês de novembro será repleto de atividades nas subsedes do Stimmme. Dando continuidade à iniciativa de promover a interação dos
membros da entidade onde quer que eles estejam,
o sindicato promove confraternizações para os
trabalhadores e suas famílias nas três cidades em
que possui subsedes. A ideia é reunir os integrantes do Stimmme para festejar o sucesso de mais
um ano com atividades culturais e de lazer.
Guaporé, Nova Bassano e Veranópolis serão
palco de eventos responsáveis por unir os associados em momentos de descontração e divertimento. Em todos os encontros, estão programadas
atrações especiais como shows musicais e sorteio

de brindes. E, além de participar na festa, o associado é convidado a envolver-se desde a fase dos preparativos, opinando com relação à escolha dos atrativos e mobilizando os colegas.
"Nosso objetivo é oferecer o melhor para o trabalhador e nada mais apropriado do que cada um
contribuindo com ideias e envolvimento", garante
o presidente, Elvio de Lima. Outra preocupação da
direção é ofertar opções de lazer nos próprios municípios para que as famílias não precisem se deslocar da cidade. É o Stimmme promovendo oportunidades de entrosamento e reunião no sentido
de atender às necessidades dos metalúrgicos e familiares.

Nas empresas que não estão
fornecendo equipamento de
segurança e material de higienização adequado para os colaboradores. Esses itens são indispensáveis no ambiente de
trabalho.Informe ao Sindicato
se a empresa onde você
trabalha estiver descumprindo
essas regras.
No caso de dúvidas, entre em contato
com o Stimmme pelo fone 54. 3452.2003

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
VERANÓPOLIS
Data: 27 de novembro
Local: Salão da Comunidade do bairro Santa Lúcia
Atrações: Animação com a banda 'Os Gotardo'*
NOVA BASSANO
Data: 20 de novembro
Local: Salão São José - Vila Bassanense
Atrações: Animação com a banda 'Os Gotardo'*
GUAPORÉ
Data: 13 de novembro
Local: Ginásio Santo André, Rua Gino Morassutti*
Atrações: Animação com Cristian e Kleber.
O ingresso para todas as festas é gratuito
para o associado e um dependente.

FESTA EM
BENTO GONÇALVES
Data: 12 de dezembro
O Stimmme está programando uma festa
especial, com muitas atrações. Aguarde!

O menino
O menino chega
pra mãe e fala:
- Mãe, um menino
me chamou de veado!
A mãe responde:
- E você bateu nele?
O menino responde:
- Mas mãe, ele é tão lindo!

Cepromec-BG avança na profissionalização
de trabalhadores do setor metalmecânico
O Centro Profissionalizante do Setor Metalmecânico e Material Elétrico de Bento Gonçalves (Cepromec-BG) vem conquistando bons resultados em sua missão de
contribuir para a qualificação dos trabalhadores da região para atender à demanda das indústrias do setor. Desde março, quando foi inaugurada, a escola já formou
cerca de 150 profissionais. A meta é ultrapassar os 300 até o fim do ano. "O sucesso
do Cepromec só vem confirmar a necessidade que já se percebia antes mesmo do
início das atividades. A indústria está exigente e o trabalhador precisa estar atualizado e apto para a tarefa", afirma o presidente do Stimmme, Elvio de Lima.
A Trajetória do Cepromec promete registrar ainda mais avanços rumo à profissionalização dos trabalhadores. A escola vem recebendo melhorias e incrementos
em sua estrutura. A mais recente delas é decorrente da assinatura de um termo de
comodato em parceria com o SIMMME para treinamento e qualificação de mão de
obra dos trabalhadores. Com a parceria, o Centro receberá um novo equipamento
avaliado em R$ 300 mil. A máquina foi desenvolvida pela Índex e deve entrar em
operação durante as aulas já nos próximos meses.
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Dia da Criança terá festa
em 12 de outubro
Apresentação do mascote do Sindicato está
entre as atrações programadas para o encontro
A criançada poderá curtir com muita alegria seu dia
especial durante a atividade que o Stimmme está programado para comemorar o 12 de outubro. No Dia das Crianças, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Bento Gonçalves oferece uma tarde repleta de diversão na Sede Campestre da entidade.
Diversas atrações estão sendo organizadas para entreter os pequenos: brinquedos infláveis, apresentações e brincadeiras interativas, entre os destaques. Além disso, os convidados terão à disposição toda a estrutura recreativa da
Sede Campestre da entidade, com parquinho, campo para
a prática de esportes e área verde. Haverá lanche e distribuição de brindes para os presentes. A surpresa programada para marcar o encontro é a apresentação do mascote
do Stimmme. Eleito com a ajuda dos associados em uma
votação promovida pelo Sindicato, o novo personagem promete divertir o público com sua presença.
A participação na Festa do Dia da Criança é gratuita
para os filhos dos associados: basta retirar o ingresso até o
dia 08 de outubro, na sede da entidade. Para facilitar o
acesso dos trabalhadores, o Sindicato oferece gratuitamente
transporte até o local - ônibus farão o percurso de ida e
volta até a Sede Campestre. A saída ocorre às 13h15min,
em frente à Sede Administrativa do Stimmme.
A iniciativa da Festa do Dia da Criança é idealizada pelo
presidente Elvio de Lima com o objetivo de oferecer alternativas de lazer à família metalúrgica. "O Sindicato trabalha com uma agenda de eventos que contempla o trabalhador durante todo o ano. Queremos sempre aproximar os
profissionais e seus familiares da entidade, disponibilizando condições e oportunidades para que eles aproveitem
todas as facilidades, benefícios e estrutura que o Stimmme
tem a oferecer", diz.

Programe-se

FESTA DO DIA DA CRIANÇA
NO STIMMME
Dia 12 de outubro, das 14h às 17h30min
Sede Campestre do Sindicato (linha Sertorina Alta)
Gratuita para os filhos dos associados
Como participar: retirando o ingresso na Sede da entidade
(Rua Dom José Barea, nº 60) até o dia 08 de outubro.
Haverá ônibus fazendo o transporte gratuito.
INFORMAÇÕES PELO FONE 3452.2003.
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Palavra do
presidente
O Stimmme prepara uma agenda de atividades para integrar
a família metalúrgica
nos últimos três meses de 2010 . São ações
para promover lazer e
diversão aos trabalhadores, marcando
um ano que tem tido
muitos motivos positivos a comemorar. A
programação planejada pelo Sindicato começa com uma atividade especial para o Dia das
Crianças. Também estão previstas as festa de fim
de ano nas subsedes, aproximando a entidade do
público de Guaporé, Nova Bassano e Veranópolis.
As comemorações de fim de ano prometem novidades em Bento Gonçalves no mês de dezembro:
estamos trabalhando na organização de um grande evento para os trabalhadores do setor. Fiquem
atentos às novidades.
A agenda segue com os preparativos para a
temporada de verão 2010/2011, que deve repetir o
sucesso do vereaneio na Sede Campestre do
Stimmme. Dessa forma, reforçamos uma das bases da atuação do Sindicato, que é oportunizar
melhor qualidade de vida para o associado. Outra
forma de atingirmos esse objetivo é incrementando a lista de benefícios oferecidos. O novo serviço
de fonoaudiologia é um dos exemplos. Outro é o
trabalho de qualificação profissional que o Sindicato exerce através do Cepromec. O sucesso da
escola é mais uma prova que os investimentos
feitos pelo Stimmme cumprem sua proposta de
contribuir com o bem estar do trabalhador.

Elvio de Lima | Presidente do Stimmme
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Diretoria – Gestão 2009/2013
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

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

Conselho Fiscal

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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Novo serviço de
fonoaudiologia

Temporada de verão
na Sede Campestre

O Stimmme investe permanentemente na ampliação dos benefícios que
disponibiliza a seus associados. Desta
vez, a nova facilidade é o oferecimento
dos serviços de fonoaudiologia. As consultas são realizadas pela fonoaudióloga Renata Veronese na sede administrativa da entidade, nas segundas-feiras, das 13h30min às 17h; e nas sextas,
das 8h às 11h. Os atendimentos ocorrem com hora marcada, e os agendamentos podem ser feitos pelo fone
3452-2003. Para associados e dependentes, o valor é de R$ 30,00 a cada
duas consultas realizadas.

Está chegando a tão aguardada época do ano dedicada a aproveitar os
dias ensolarados ao lado da família. Os trabalhadores das indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico associados ao Stimmme contam
com a estrutura completa da Sede Campestre para passar horas agradáveis
do verão a partir do dia 04 de dezembro, abertura da nova temporada.
Sol, calor e inúmeras opções de diversão em uma localização privilegiada,
repleta de verde e instalações à altura do que merece o trabalhador é o que
oferece a Sede Campestre do Stimmme. Piscinas infantis e adultas fazem a
alegria de pais e filhos. Há ainda o parque com brinquedos para a garotada,
espaço especial para camping, área reservada para pesca, campos e quadras
para a prática de esportes como futebol e vôlei, quiosques e recanto.

Representação estadual
O Rio Grande do Sul tem uma nova Federação de trabalhadores
representando o setor metalmecânico. A Fetrameiag-RS empossou sua
primeira diretoria eleita pós a concessão do registro sindical, assumindo para a gestão 2010/2014. A solenidade ocorreu dia 30 de julho, em
Porto Alegre. Filiada à CNTM e à Força Sindical, a Federação representa aproximadamente 40 mil pessoas, reunido sindicatos de Bento Gonçalves, Estrela, Gravataí, Montenegro, Santiago, Santo Ângelo, Taquara
e Uruguaiana.
Foram mais de 20 anos de luta até a conquista desta federação, que
surge comprometida com a obtenção de resultados e sintonizada com
as reais necessidades dos profissionais do setor, conforme o presidente
da Fetrameiag-RS, Elvio de Lima. "Isso apenas foi possível através da
união de todos. Só tenho a agradecer pela confiança depositada em
nosso grupo e no trabalho que desenvolveremos", afirmou, durante o
discurso de posse.

MAIS PELA SAÚDE
Além da fonoaudilogia, o Stimmme oferece aos associados assistência
médica e odontológica, reforçando seu comprometimento com o bemestar do trabalhador. Na sede da entidade é possível ter acesso a uma série
de atendimentos gratuitos em diversas especialidades. São facilidades que
tornam a entidade cada vez mais presente e atuante em benefício dos profissionais, conforme o presidente Elvio de Lima. "Faz parte do nosso compromisso garantir a qualidade de vida daqueles ligados a nossa categoria. É
por isso que nos empenhamos na conquista de benefícios como atendimento médico e odontológico gratuito, além das orientações jurídicas e de
uma série de outros serviços disponibilizados pelo Stimmme", afirma.

Soberanas no Rainha da
Indústria e Comércio 2010
A força e a beleza da mulher trabalhadora do setor metalmecânico estiveram representadas na escolha da Rainha da Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul 2010.
O evento reuniu mais de 4 mil pessoas na noite de 21 de
agosto, no Ginásio de Esportes de Bento Gonçalves. A rainha do Stimmme, Nayane Manfredini e a princesa, Kelen
Reche, representaram o sindicato com graça e beleza.
Além do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico, as duas representaram as empresas onde trabalham, Sulmaq e Spectrumsteel Fundição de Precisão, respectivamente. "Foi uma
verdadeira maratona. Desde os preparativos, as entrevistas, o friozinho na barriga antes de entrar na passarela. Só
temos a agradecer o apoio da torcida, o sindicato e nossas
empresas por essa chance de homenagear toda uma categoria", resume Nayane, natural de Guaporé. "Foi um orgulho representar um sindicato tão atuante e toda a classe
trabalhadora. A interação com as outras participantes é algo
que vamos levar para sempre", completa Kelen.

Presidente Elvio é
destaque sindical

Voto consciente
O mês de outubro traz a oportunidade para todos contribuírem com
os caminhos que ajudarão ao construir o futuro do país. As eleições
permitem que cada um escolha seus representantes no governo. No
dia 03, faça bom uso de seu voto: pesquise sobre os candidatos,
analise seu histórico, seu currículo e suas propostas.

Defesa das 40 horas semanais
A mobilização dos trabalhadores do setor metalúrgico pela redução
constitucional da jornada de trabalho, sem redução de salários, para
40 horas semanais, segue ativa. A luta vem ganhando cada vez mais
apoiadores na Internet. No blog www.euquero40horas.org.br já
existem mais de 800 assinaturas em apoio a causa. Você pode
acessar esse endereço e mandar sua mensagem. Se preferir, também pode apenas assinar o blog em apoio. Participe!
O reconhecimento da comunidade regional pelo trabalho desenvolvido
por Elvio de Lima à frente do Stimmme, da FETRAMEIAG-RS, e também na
câmara municipal de Bento Gonçalves, foi expresso com a outorga do Troféu
Imprensa Regional. A homenagem foi conferida pelos jornais Integração da
Serra, de Bento Gonçalves, e Panorama Regional, de Veranópolis. O jantar
festivo ocorreu na Casa Fornasier, dia 20 de agosto.
“É uma satisfação receber uma homenagem como essa, espontânea e vinda dos veículos de comunicação, que são os porta-vozes da comunidade. O
reconhecimento incentiva a continuarmos batalhando e trabalhando pela
melhoria de vida dos trabalhadores, categoria que defendemos”, declarou
Elvio. O troféu, na categoria destaque em gestão sindical, foi entregue pelo
gerente de marketing E.R Amantino de Veranópolis, Wilson Kurtz Amantino.

Revista da Mulher Metalúrgica
A CNTM editou uma publicação especial para a parcela feminina do
setor metalúrgico. A revista aborda uma série de assuntos que
foram destaque durante a 1ª Conferência Nacional da Mulher Metalúrgica. O material pode ser acessado de forma virtual no endereço
http://www.cntm.org.br

