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Recorde de público
na Festa Junina

A comemoração dos festejos juninos pelo Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Bento Gonçalves chegou
à quinta edição com recorde de público: cerca de 2 mil
pessoas estiveram na Sede Campestre da entidade para
acompanhar as atividades promovidas no sábado (26).
Realizada pela primeira vez durante o dia, a nova proposta do encontro agradou os convidados - entre eles
profissionais associados ao Stimmme vindos de diversos municípios, acompanhados de seus familiares para
momentos de lazer e integração.
Numa tarde em que o sol e as temperaturas amenas
contribuíram para tornar o clima ainda mais propício
para a festa, sobraram atrativos para os convidados.
Em um cenário com decoração temática, todos pude-

ram aproveitar comida e brincadeiras típicas, música,
dança e animação com a apresentação do casamento
caipira, a queima de fogos e a fogueira de São João. A
programação teve, ainda, escolha do melhor traje e atividades interativas com o público.
O sucesso da tradicional festa realizada pelo Stimmme reflete o grau de participação e envolvimento dos
trabalhadores não só nas ações promovidas pelo Sindicato, mas também nas questões que envolvem a categoria. "É sempre uma satisfação muito grande ver o associado presente, seja na hora do lazer ou nos momentos de
reivindicar conquistas e direitos, ajudando a construir
uma base cada vez mais forte e representativa", afirmou
o presidente Elvio de Lima. A cobertura fotográfica da
festa pode ser conferida no site www.stimmme.com.br

Estamos
de olho
Estamos de
olho nas empresas que fizerem acordos
de compensação de dias
sem cumprir
o prazo de homologação no Sindicato. Conforme cláusula da Convenção Coletiva, ficou estabelecido o prazo de cinco dias corridos
como antecedência pra a entrega do aviso
de compensações de dias na Entidade Profissional.
No caso de dúvidas, entre em contato com
o Stimmme pelo fone 54. 3452.2003.

Rindo
com o
presidente

Dois jovens conversam:
- Cara, eu odeio ir
em festa de casamento!
- É mesmo? Por quê?
- As minhas tias sempre ficam
falando ´O próximo vai ser você!
O próximo vai ser você! ´.
- É chato mesmo!
Mas eu conheço um jeito
de você fazer elas pararem. . .
- É mesmo? Como?
- Começa a fazer a mesma
coisa com elas. . . Nos funerais!

Geração de
empregos bate
quinto recorde
consecutivo

Com 298.041 novos empregos criados em maio, Brasil alcança o melhor
período de geração de empregos em toda a sua história. No ano, cresce
em mais de 1,2 milhão o número de novos postos de trabalho com carteira
assinada. Em maio, 298.041 brasileiros entraram para o mercado formal
de trabalho em novos empregos com carteira assinada, número recorde
para o período, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego anunciados
nesta segunda-feira (21) pelo ministro do Trabalho, Carlos Lupi. Com o
resultado, o Brasil chega à marca de 1.260.368 novos postos de trabalho em 2010, recorde absoluto
alcançado com o registro de cinco recordes mensais consecutivos, entre janeiro e maio, fato inédito
em toda a série histórica do emprego formal celetista no país. Assim, o número de trabalhadores
brasileiros com carteira assinada chega a 34.261.387, marca jamais alcançada.
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Cepromec comemora sucesso
na formação profissional
O sucesso do Centro Profissionalizante do Setor
Metalmecânico e Material Elétrico de Bento Gonçalves
fica mais evidente a cada vez que a escola divulga os
números de suas conquistas. Desde o fim do mês de
março, data de sua inauguração, mais de 90 alunos já
receberam o certificado de conclusão de curso. Além
desses, outros 110 estudantes estão matriculados em
alguma das formações oferecidas pela escola. O balanço mostra que, bem antes de completar meio ano de
atuação, o Cepromec-BG terá disponibilizado ao mercado de trabalho cerca de 200 profissionais com qualificação renovada.
O desempenho surpreendentemente positivo evidencia a necessidade do segmento por mão-de-obra
capacitada – e pelo oferecimento de oportunidades de
aperfeiçoamento, conforme o coordenador do Centro,
Denis Braun. “Percebemos que o nível de exigência das
empresas, na hora da contratação, é cada vez maior e,
muitas vezes, as indústrias têm dificuldade em encontrar profissionais com o perfil desejado. Por outro lado,
notamos que existe o interesse do trabalhador em buscar qualificação, especialmente quando as condições
são facilitadas para isso”, explica.

SUCESSO NA PRÁTICA
Outro fator responsável pela boa procura são os
diferenciais na formação oferecida pelo Cepromec. O
Centro investe em cursos cujo conteúdo programático
aproxime-se da realidade da fábrica. “Com aulas mais
práticas, o trabalhador entende a aplicação dos conceitos teóricos no seu dia-a-dia. Isso garante um aprendizado muito mais eficiente”, diz o presidente do
Stimmme, idealizador do projeto, Elvio De Lima.
Somado a isso estão a experiência do corpo docente
e a infraestrutura disponível para a realização dos
cursos. Com maquinário de ponta, os profissionais têm
acesso às mais modernas tecnologias do segmento. Esse
cenário é resultado da parceria firmada entre o STIMMME, mentor do projeto, com o SIMMME e a iniciativa
privada. No mês de junho, o Centro Profissionalizante
recebeu o repasse de doações de empresas do segmento para viabilizar os cursos.
A Geremia Redutores cedeu 2,6 mil quilos de barras de
aço para confecção de peças durante os treinamentos.
Quem também contribuiu foi a Zegla, com retalhos de
chapas de aço inox e aço carbono. “Com a participação de
todos os elos da cadeia, quem mais ganha é o setor, com
cada vez mais perspectivas de crescimento”, afirma Elvio.

INSCREVA-SE NOS CURSOS: Acesse o site
www.stimmme.com.br e confira todos os cursos com
inscrições abertas.

Palavra do
presidente
Chegamos ao fim
do primeiro semestre com alguns bons
indicativos para a
nossa categoria. O
primeiro deles é o
encaminhamento
das definições do
dissídio coletivo
para os profissionais. No caso dos metalúrgicos e dos trabalhadores mecânicos, por exemplo, o
reajuste foi de 7%.
Outra notícia positiva diz respeito aos incentivos para qualificação no segmento. O Centro Profissionalizante do Setor Metalmecânico e Material Elétrico de Bento Gonçalves vem obtendo sucesso no seu objetivo de promover a capacitação
do trabalhador. Até o fim do ano serão mais de
200 alunos diplomados, aumentando o nível de
especialização no setor. Como esse processo de
aperfeiçoamento precisa ser constante, o Cepromec também está atento às novas exigências do
mercado. Com a colaboração de repasses feitos em
parceira com o Sindicato Patronal, a escola terá a
doação de novos equipamentos nos próximos
meses.
Encerrando o mês de julho ainda com novidades, no dia 30 ocorre a solenidade de posse da diretoria da Federação Estadual dos Trabalhadores
Metalúrgicos, Mecânicos, Material Elétrico, Eletrônico e Implementos Agrícolas do Rio Grande do
Sul. É motivo de grande satisfação assumir esse
desafio, enquanto presidente. Junto aos colegas de
outros sindicatos do Estado, vamos trabalhar para
ampliar os avanços em benefício do trabalhador.
Valendo-se da representatividade da FetrameiagRS, renovamos o compromisso de batalhar a fim
de conquistar mais avanços para a região.
Elvio de Lima | Presidente do Stimmme
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Reajuste de 7% no dissídio
de metalúrgicos e mecânicos

Gincana do Metalúrgico
2010 integra trabalhadores

Os profissionais do setor
metalúrgico de Bento Gonçalves oficializaram o acordo
para o dissídio coletivo 20102011. Representada pelo
Stimmme, a categoria finalizou as negociações com o Sindicato Patronal com aprovação da proposta de reajuste de
7% no piso salarial. O percentual sugerido corresponde a
aumento real de aproximadamente 1,5%, além do reajuste
correspondente à inflação no
período, calculada em 5,49%.
O índice conquistado pelo
Stimmme para os trabalhadores metalúrgicos torna o piso da categoria equivalente ao dos profissionais do segmento com base em Porto Alegre. “Após uma série de negociações com a entidade patronal, chegamos a uma proposta que, embora não seja ideal, pode ser considerada
satisfatória para os trabalhadores”, avalia o presidente do Stimmme, Elvio de Lima.

Um sábado que teve muita movimentação para espantar o frio, desafios para mexer com a
adrenalina e, sobretudo, integração para unir os profissionais do setor. Assim foi a quarta edição
da Gincana do Metalúrgico, atividade promovida pelo Stimmme envolvendo empresas do segmento vindas de toda região. O programa reuniu participantes da Sulmaq, de Guaporé, Evviva
Bertolini, Rodotecnica e Obispa Design – a vencedora da competição – de Bento Gonçalves, na
sede campestre do sindicato, dia 15 de abril.
Na programação, atividades de resistência física, como a maratona e o carrinho de mão;
provas de habilidades diversas, como a bola ao cesto e o tonel d’água, teste de sorte, com o jogo
de dados e do palitinho, de conhecimentos gerais e exercícios de concentração e atenção com
as brincadeiras de memória e caça-palavra.
Em alta na competição, a valorização do trabalho em equipe e espírito esportivo entre os
colegas. A Gincana teve pausa para almoço de confraternização, que se estendeu pela tarde,
após a premiação dos vencedores. A equipe campeã, dos colaboradores da Obispa, recebeu
um cheque no valor de mil reais. Pelo bom desempenho, os demais times participantes foram
contemplados com um jantar, por conta do Sindicato.
Dessa forma, o Stimmme visa a mobilizar os trabalhadores para se envolver com cada vez
mais assiduidade das atividades ligadas ao setor, conforme o presidente Elvio de Lima. “Toda a
ação realizada pelo Sindicato e que conta com o respaldo do associado, por meio da participação, é um grande sucesso. Queremos o trabalhador presente e atuante tanto nos momentos de
lazer e diversão quanto na hora de lutar por direitos e benefícios. Essa união é a melhor estratégia para aumentarmos a força de nossas reivindicações”, diz.

SETOR MECÂNICO: Quem também encerrou o mês de maio com a definição do acordo
coletivo são os trabalhadores mecânicos. Para eles, o índice de reajuste também é de 7%. Além
disso, foi acertado o percentual de 1,5 de antecipação em novembro de 2010. Esse acordo é
válido para os dezoito municípios do noroeste gaúcho da base de atuação do Stimmme.

"Nós, mulheres, estamos bem integradas
com a sociedade de trabalho"
Desde que recebeu a faixa de Princesa do Stimmme,
Kelen Reche, de Veranópolis, viu sua rotina se transformar. "Passei a ter mais compromissos, contato com
novas pessoas, experiências diferentes, mas, principalmente, me tornei uma pessoa muito mais comunicativa".
Com o título, veio também a felicidade pela vitória e
superação - e o desafio de poder divulgar cada vez mais a
classe, e principalmente valorizar a profissional metalúrgica. "Hoje, nós mulheres estamos muito integradas com
a sociedade de trabalho. Estamos presente não só na
nossa categoria, mas em todos os segmentos. Porém
ainda existem preconceitos, mas unidas cada dia mais
mostraremos que somos capazes", diz.
Além de representar a força feminina nas indústrias,
Kelen é do time das que preza pela vaidade - mas na
medida certa. "Não abro mão de fazer a unha semanalmente, de cuidar do cabelo, além de estar sempre com
um batom nos lábios. Isso também faz parte da realização para a mulher". Divertida, amiga, parceira e dedicada, aponta como defeito a característica de levar tudo
muito a sério. "Aproveitando ao máximo as oportunidades que aparecem, quero evoluir sempre, tanto pessoal
quanto profissionalmente. Afinal, é isso que todas devemos buscar sempre".
Kelen Reche, princesa do Stimmme

Festa para 15 mil pessoas no Dia do Trabalhador
O Dia Mundial do Trabalho não
passou em branco em Bento Gonçalves. Isso porque uma grande festa,
apoiada pelo Stimmme, reuniu os
trabalhadores no dia 02 de maio, no
Parque de Eventos. Dez shows locais
e nacionais passaram pelo palco
fazendo a alegria das cerca de 15 mil
pessoas presentes.
Além da comemoração, o encontro
serviu para relembrar causas importantes no movimento sindical. “Um
exemplo é a luta pela jornada de 40
horas semanais, uma de nossas
principais reivindicações”, salientou
o presidente Elvio de Lima.

