Stimmme apresenta projeto
do Centro Profissionalizante
A Serra gaúcha deverá contar com trabalhadores melhor preparados para atender às
necessidades do cada vez mais exigente mercado nos segmentos metalmecânico e de material elétrico. Com a criação do Cepromec
(Centro Profissionalizante do Setor Metalmecânico e Material Elétrico de Bento Gonçalves), o setor consolida importante avanço
rumo à formação de um contingente de mãode-obra especializada.
Iniciativa encampada pelo Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de Bento
Gonçalves, o projeto começou a ganhar contornos reais no dia 21 de janeiro, quando ocorreu a solenidade de assinatura do contrato de
locação do imóvel onde será instalado. A oficialização representa um marco no histórico
de reivindicações conquistadas pelo Stimmme, de acordo com o presidente da entidade,
Elvio de Lima. "Cursos de capacitação e aperfeiçoamento são o caminho para construir
uma carreira sólida e segura. É por isso que
insistimos na questão da qualificação dos trabalhadores. Queremos formar profissionais
aptos para atender às necessidades do segmento em qualquer tempo", define.

fins lucrativos, o Centro cobrará apenas a mensalidade referente às despesas para manutenção da estrutura e material didático.
MAIS DE 12 MIL
BENEFICIADOS

Solenidade de assianatura do contrato de locação do imóvel
aconteceu no dia 21 de janeiro. A previsão é de que
atendimento a alunos inicie em março

ESTRUTURA
DIFERENCIADA
Na primeira fase de implantação, o Centro
Profissionalizante terá 350 m², divididos em
uma estrutura com laboratórios de informática, de auto-elétrica, de usinagem e de solda,
além de salas para aulas teóricas, recepção e
administração. O Centro deve totalizar um investimento de R$ 400 mil, provenientes das
mensalidades arrecadadas pelo
Stimmme como contribuição
dos trabalhadores do setor. A
inauguração está prevista para a
segunda quinzena de março. Já no
mês de fevereiro os interessados
poderão efetuar inscrições para os
cursos oferecidos. Instituição sem

Pioneiro na região, o Centro deve atender
os trabalhadores representados pelo Stimmme
em sua região de abrangência, que envolve 19
municípios do Nordeste do Estado. No primeiro ano de atuação, cerca de 500 alunos devem
freqüentar cursos como Informática básica,
AutoCAD, Auto Elétrica, Leitura e interpretação de desenho, Metrologia, Relações Humanas, Operador e Programador de torno CNC,
Torno Convencional, Fresa, Solda e Montador
de Máquinas.
No futuro, poderão ser desenvolvidas outras modalidades específicas, conforme as necessidades das indústrias. Com o apoio do Sindicato Patronal, parceiro do projeto, uma das
metas é a criação de um balcão de empregos,
facilitando a contratação de profissionais qualificados para as áreas de interesse.

Palavra do
presidente
Nosso setor passa por um momento de
muita prosperidade, com a retomada dos bons
negócios, indústrias atuando na capacidade
máxima, contratando trabalhadores, crescendo.
Por isso, estamos cheios de disposição para dar
continuidade ao trabalho em 2010. O próximo
ano promete seguir o histórico de bons resultados que temos obtido graças à união de nosso
grupo e comprometimento com a entidade.
Embora tenhamos que aproveitar ao máximo essa temporada de resultados favoráveis,
precisamos sempre ter em mente a necessidade de se preparar para outros cenários. É
por isso que insistimos na questão da qualificação dos trabalhadores. Queremos formar
um contingente de mão-de-obra especializada, apta para atender às necessidades do segmento em qualquer tempo. Cursos de capacitação e aperfeiçoamento são o caminho para
construir uma carreira sólida e segura.
Outro ponto que nos ajudou a enfrentar
as épocas de crise - e que temos a obrigação
de fortalecer sempre - é a representatividade
de nossa categoria. Trabalhando de forma
unida é que conseguimos aumentar nossa
força e ampliar nossas conquistas.
Também você, trabalhador, tem papel fundamental para consolidar a união que é marca
registrada de nossa categoria. Pretendemos atuar, também, para aumentar ainda mais nossa
representatividade, principalmente nas subsedes, com a promoção de ações envolvendo os
trabalhadores. Esperamos contar, mais uma
vez, com o apoio de vocês nesse desafio, para
comprovar que unidos somos fortes.
Elvio de Lima
Presidente do Stimmme

Diretor Nelson Menegotto recebe
homenagem da Câmara de Vereadores
Com uma trajetória
que se confunde com o
surgimento e fortalecimento do movimento
sindical em Bento Gonçalves, Nelson Menegotto, atual diretor administrativo do Stimmme-BG, recebeu o reconhecimento da Câmara
de Vereadores pelo histórico de atuação em favor dos trabalhadores.
O dirigente foi outorgado com a entrega do
Prêmio Mérito Trabalhador Sindicalizado e Comunitário de Bento
Diretor administrativo do Stimmme foi agraciado com o Prêmio Mérito
Gonçalves, em sessão
Trabalhador Sindicalizado e Comunitário de Bento Gonçalves
solene, realizada no dia
07 de dezembro. O recebimento da homenagem prestada pelo Legislativo de Bento Gonçalves é especialmente gratificante e motivo de orgulho, na opinião dele. "É o reconhecimento por um trabalho realizado sempre tendo em vista os avanços coletivos e que, felizmente, trouxe muitos bons resultados", disse.
Histórico de atuação no sindicalismo
Em suas três décadas de atuação enquanto dirigente, Nelson Menegotto registra uma
série de participações no movimento sindical. Do primeiro cargo, como suplente de delegado representante junto ao conselho da Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos do RS, ao
posto de delegado representante junto a CNTM que exerce atualmente, acompanhou a
evolução do sindicalismo no Brasil. Seu currículo traz também passagem como juiz classista da 2ª Vara da Justiça do Trabalho de Bento Gonçalves e diretor administrativo da Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos do RS. No Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Bento Gonçalves foi presidente por 13
anos e, hoje, integra a diretoria de Elvio de Lima. Também ajudou na criação da Força
Sindical Nacional e Estadual e da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos.

Oportunidade no mercado de trabalho
Publicação do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Bento Gonçalves
Rua Dom José Barea, 60 | Bento Gonçalves | RS
Fone: (54) 3452.2003 | www.stimmme.com.br

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

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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Quem está à procura de boas oportunidades para ingressar no mercado de trabalho,
pode contar com as vagas oferecidas pelas empresas do município. Confira:
* Tedesco Engenharia (Rua Carlos Dreher
Neto, 2613 - Vila Nova)
Operador de Máquina e Auxiliar de operador (Prensa, Guilhotina, Dobradeira)
* De Bacco Com. Mat. Elétrico (Rua General Vitorino, 55 - São Francisco)
Eletricista e Auxiliar de eletricista
* Projepack Equipamentos (Distrito Industrial - 2102-1155)
Projetista ou Operador de PCP com experiência na área de mecânica industrial, cursando engenharia mecânica, Solid Edge,
Solid Works e Auto Cad.
* Zegla Ind. de Máquinas (455-3868)
Operador de CNC com experiência na área
com curso de mecânica industrial ou equivalente, CNC ou experiência na função.
* Metaltron Revestimentos (2105-6666)
Auxiliar de produção no ramo de
Galvanoplastia

* Frizon Tek (3452-2025)
Funcionário com experiência em Torno,
Fresa, Furadeira e Solda
* Pallet do Brasil (3454-7155)
Operador de máquina usinagem CNC com
experiência.
Alimentador de linha de produção com conhecimento em Metrologia.
* Ind. Mec. São Bento (3455-7200)
Operador de guilhotina e serra circular
Polidor
Apontador de produção
* Dimec Ind. Met. (3055-2534)
Soldador
Mecânico de Manutenção
* Met. Estrutural (3464-7033 Tamandaré)
Soldador MIG e TIG
Pintor (pistola líquida)
Auxiliar de produção

Informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Bento Gonçalves

Sindicato representa categoria no
Fórum Social Mundial
Num cenário em que a
tecnologia tem cada vez
mais evidência no mercado profissional e os cuidados com a saúde do trabalhador merecem atenção
crescente, ajustar-se às
mudanças é necessário
para quem busca estabilidade e qualidade de vida.
Buscando caminhos para
atender as reivindicações
da categoria que representa, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e
de Material Elétrico de
Comitiva do Stimmme represento trabalhadores no encontro
Bento Gonçalves participou das atividades do Fórum Social Mundial da Serra Gaúcha, nos dias 23 e 24 de janeiro.
No eixo temático sobre o Mundo do Trabalho, questões como a crise financeira internacional
e seu impacto no emprego, meio ambiente, perspectivas do movimento sindical e práticas antisindicais marcaram a pauta. A redução da jornada de trabalho também apareceu como prioridade, justificada pela maior necessidade de tempo para que o trabalhador possa se dedicar à saúde
e qualificação, resultando em mais qualidade de vida.
"Diante das novas configurações do mercado de trabalho, o debate surge como ferramenta
para assimilar o impacto dessas mudanças na rotina profissional e atualizar o embasamento de
nossas posturas", explica o presidente do Stimmme, Elvio de Lima. Apostando nessa iniciativa
por meio do Fórum Sindical de Bento Gonçalves, as entidades do município têm atuado em
parceria a fim de atender as reivindicações dos trabalhadores e da comunidade. "Temos defendido questões como o trabalho decente, diálogo social e mudança de modelo econômico para
promover a igualdade de oportunidades a todos", diz.

Marcha da Classe Trabalhadora pela
redução da jornada de trabalho
Representando o segmento, Elvio de Lima, secretário da Região
Sul pela CNTM e presidente do
Stimmme e da Fetrameiargs, participou da 6ª Marcha da Classe
Trabalhadora a Brasília, realizada
pela Força Sindical e por outras
cinco centrais sindicais, na quarta-feira, 11 de novembro.
Cerca de 50 mil trabalhadores
participaram da manifestação. A
principal reivindicação foi a redução da jornada semanal de trabalho de 44 horas para 40 horas, sem
redução salarial.
Marchas anteriores
O movimento sindical brasileiPrincipal reivindicação foi a redução da jornada de trabalho
ro já conseguiu importantes consem redução salarial
quistas para a população brasileira com as Marchas a Brasília,
como a correção da tabela do Imposto de Renda, o aumento real para os aposentados que ganham acima do mínimo, a derrubada da emenda 3 (que dava início à retirada de direitos trabalhistas, permitindo a contratação dos trabalhadores como pessoa jurídica), a legalização das centrais sindicais e a política de valorização do salário mínimo que irá vigorar até 2023.

Temporada de
Verão até março
Os associados que quiserem aproveitar
os dias de sol têm até o dia 28 de março
para desfrutar da estrutura que a Sede
Campestre oferece. Confira a programação:
Sede Campestre: de terça a domingo,
das 8h às 20h
Piscinas: de terça a domingo, das 9h às
12h e das 14h às 20h
Bar: de terça a sexta, das 9h às 12h e das
14h às 17h. Sábados e domingos, das 9h às
12h e das 14h às 20h
Exame médico: Os exames serão realizados na Sede Social do Sindicato nos dias
03,10 e 24 de fevereiro e 03, 10 e 17 de
março, das 17h às 18h.
Na Sede Campestre aos domingos nos
dias 07 e 21 de fevereiro e 17 de março, das
10h às 11h.
O exame médico custa R$ 15,00 e vale
para toda a temporada.

Momento
Metalúrgico
O contato direto entre o Stimmme e
seus associados é uma das bandeiras levantadas pelo sindicato. Para ampliar esse canal de comunicação com o trabalhador está
no ar o Momento Metalúrgico. Toda a quinta-feira, às 6h30min, pela Difusora 890 AM,
o programa do sindicato traz informações
e dicas para os profissionais do setor. Agora fica mais fácil estar bem informado e
saber as novidades da categoria.

Estamos
de olho

A batalha pelas 40 horas continua
com força total em 2010.
As entidades sindicais de todo país
estão engajadas nessa importante
causa, cuja conquista significa
grande avanço para a categoria.

Nayane Manfredini, Ana Terra de
Oliveira Freitas e Kelen Reche são as novas
soberanas do setor metalmecânico
A força, a determinação e a
beleza das trabalhadoras do
setor metalmecânico têm
novos ícones perante a categoria: Nayane Manfredini, Ana
Terra de Oliveira Freitas e
Kelen Reche foram eleitas
soberanas do Stimmme para o
período 2010-2011. A festa da
escolha ocorreu no dia 05 de
dezembro, marcando a abertura da temporada de verão na
Sede Campestre da entidade.
Pela primeira vez representando três municípios diferentes Guaporé, Bento Gonçalves e
Veranópolis, respectivamente a composição da corte reflete o
grau de entrosamento conquistado pelo Stimmme em seus
40 anos de atuação, conforme
o presidente Elvio de Lima.
"Temos em nossa base 19
municípios, reunindo mais de
12 mil trabalhadores que, cada
vez mais, vem demonstrando
união e envolvimento com as
causas sindicais. Esse é um
avanço que fortalece muito
nossa representatividade", diz.
A congregação da categoria,
demonstrada com a participação nas atividades promovidas
pelo Stimmme, é um dos
principais instrumentos que
permitem ao Sindicato buscar
a ampliação das conquistas
para a classe, conforme a
Secretária Municipal Geral de
Administração e Governo de
Bento Gonçalves, Eliana Passarin. "O envolvimento do trabalhador é fundamental para
garantir a defesa de seus direitos e o acesso aos benefícios
que pode usufruir. Essa é uma
importante forma de contribuir com a promoção de uma
sociedade mais igualitária e
consciente", destaca.
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Como foi a
festa da
escolha
O grupo de 15 candidatas inscritas no concurso participou de uma programação que iniciou na sexta-feira, com treinamento comportamental, ensaio de passarela e sessão de embelezamento. Antes do desfile,
realizaram entrevista com os jurados encarregados da
escolha: Elvio de Lima, presidente do Stimmme; Luiz
Carlos Barbosa, diretor da Força Sindical do Rio Grande do Sul; Major José Paulo Marinho, Sub. Comandante da Brigada Militar de Bento Gonçalves; Eliana
Passarin, Secretária Municipal Geral de Administração e Governo; e Vanessa Casagrande, rainha do
Stimmme 2007/2008. Diante das torcidas, cada candidata mostrou sua desenvoltura com apresentação individual e coletiva à beira das piscinas.
Aspectos como expressividade, capacidade argumentativa, charme e desinibição estiveram entre os critérios analisados. "Todas as participantes são merecedoras do nosso respeito e admiração pela coragem de
encarar esse desafio. Também merecem nosso reconhecimento pelo orgulho com que representam o trabalhador metalúrgico", disse Barbosa.
A programação teve, ainda, premiação para as candidatas, entrega de troféu para a melhor torcida - neste ano, a equipe da Spectrumsteel -, e almoço de confraternização com os participantes.

O presidente do sindicato, Elvio de Lima, ao lado das candidatas escolhidas para representar
a categoria no período de 2009-2010

Conheça as novas
soberanas
NAYANE MANFREDINI (RAINHA)
Empresa: Sulmaq, de Guaporé.
Função: auxiliar financeira.
Idade: 20 anos.
ANA TERRA DE OLIVEIRA FREITAS (1ª PRINCESA)
Empresa: Bertolini Sistemas de Armazenagem, de Bento Gonçalves.
Função: Exportação
Idade: 20 anos
KELEN RECHE (2ª PRINCESA)
Empresa: Spectrumsteel Fundição de Precisão, de Veranópolis
Função: coordenadora de RH
Idade: 30 anos

Subsedes em Festa
Jantar-dançante nas três cidades de Veranópolis, Guaporé e Nova Bassano
garantiram a integração entre os associados e seus familiares

Veranópolis
Valorizando a importância da interação da entidade não só com o trabalhador, mas também com seus familiares, o Stimmme ampliou o rol de opções no cronograma de eventos promovidos no decorrer de cada ano. Exemplo disso foram os encontros de integração que ocorrem nas cidades onde
o Sindicato tem suas três subsedes no
final de 2009. A programação festiva
teve início no dia 14 de novembro, na
cidade de Veranópolis, onde mais de
400 pessoas participaram do jantar que
contou também com apresentações artísticas e sorteio de brindes.
A agenda de confraternizações seguiu ao longo do mês em Guaporé, no
dia 21, e Nova Bassano, no dia 28. Com
o formato de jantar-dançante, o encontros serviram para promover a união
entre os trabalhadores das indústrias
metalúrgicas, mecânicas e de material
elétrico. Em todos os encontros, sorteio
de prêmios entre os associados e animação musical com show de bandas fizeram sucesso entre os presentes.

Mais de 400 pessoas prestigiaram a progamação que inclui apresnetações artísticas

O sorteio de brindes foi um dos pontos altos do encontro

Formandos do curso de leitura e interpretação de desenho receberam o diploma durante o evento

O show contagiou os presentes e garantiu a animação

Comissão organizadora comemora o sucesso da festa
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3º Encontro Nacional
de Advogados
da CNTM

Nova Bassano

Representando o segmento, o Stimme mandou seus representantes à Belo
Horizonte para participar do 3º Encontro Nacional de Advogados da Confederação Nacional dos Trabalhadores
Metalúrgicos. A oportunidade busca
aprimorar a assessoria jurídica de suas
entidades filiadas, abordando temas atuais e de extrema importância para a categoria, bem como para a sociedade em
geral. O encontro aconteceu nos dias 28,
29 e 30 de outubro.

Confraternização contou também com a apresentação de danças típicas

Econtro serviu de oportunidade para integrar os associados

Os organizadores acompanharam o sorteio de brindes

Stimmme marcou presença no evento
em Belo Horizonte

Guaporé
Rindo
com o
presidente

Associados compareceram em grande número para prestigiar a programação festiva

Responsáveis pela organização ao lado do presidente do Stimmme

Animação garantida com a atração musical

Num carro de metrô, um anão começou a escorregar pelo banco e um
outro passageiro, solidário, o recolocou
na posição.
Pouco depois, o anão escorregou novamente e o mesmo passageiro o recolocou no assento. Quando a situação se
repetiu pela quinta vez, o homem, já irritado, esbravejou:
- Será que você não consegue ficar
sentado sem escorregar?
Ao que o anãozinho respondeu:
- Meu amigo, já passamos por cinco
estações, estou tentando desembarcar,
mas o senhor não deixa!
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Agenda de cursos
de qualificação

Reajuste do
salário mínimo
é vitória do
movimento sindical

O Centro Profissionalizante do Setor Metalmecânico e
Material Elétrico (CEPROMEC) já definiu a agenda inaugural de cursos para atender às necessidades de qualificação dos trabalhadores. Na tabela abaixo é possível conferir
as modalidades disponíveis, pré-requisitos, dias e horários
das aulas. As inscrições estão abertas a partir de fevereiro.
Conforme fechamento das turmas os alunos serão orientados para realização das matrículas. Os trabalhadores associados há mais de 90 dias terão desconto especial.
No segundo semestre serão implementados cursos de
Torno Meânico, Fresa, Auto-elétrica, AutoCAD, Mecânica
de automóveis e Montador de máquinas, além de cursos
específicos conforme solicitação das empresas parceiras.

Centro Profissionalizante do Setor Metalmecânico e Material Elétrico

"O reajuste do salário mínimo é uma vitória histórica do movimento sindical que
realizou marchas a Brasília, manifestações
e protestos, ou seja, lutou de forma árdua
para obter o melhor aumento.
O mínimo de R$ 510,00 foi o valor possível que as centrais sindicais e o governo
chegaram nas negociações realizadas nos últimos meses. A Força Sindical sempre lutou por um salário mínimo digno, pois ele
é um importante instrumento de distribuição de renda no País.
A Força Sindical considera que o reajuste do mínimo aumentará o poder de compra de parcela significativa de trabalhadores. Injetará R$ 26,6 bilhões na economia
brasileira, o que gerará consumo, mais produção e, conseqüentemente, geração de novos postos de trabalho."
Paulo Pereira da Silva (Paulinho)
Presidente da Força Sindical

Em dia com o
imposto de renda
O
Stimmme
oferece aos trabalhadores um convênio com técnico
especializado em
declaração do Imposto de Renda. A
consulta para busca de informações e organização dos documentos custa R$ 40,00 - mesmo valor do
ano passado. Está obrigado a fazer a declaração quem recebeu, em 2009, valor superior a R$ 17.215, 08. O prazo final para entrega da documentação é dia 30 de abril.
Quem descumprir a determinação terá o
CPF suspenso e pagará multa de R$ 165,74.
No caso de dúvidas sobre a obrigatoriedade de entrega da declaração ou qualquer
outro assunto sobre imposto de renda, o
Sindicato oferece consultas gratuitas aos associados. O técnico atenderá na sede do Sindicato a partir do dia 10 de março, todas as
terças e quartas-feiras, a partir das 17h.

Vale conferir
As inscrições deverão ser feitas no stimmme (3452
2003) ou no cepromec (3452 0610), à partir de
01/02/10 conforme as inscrições, serão montadas
as turmas e comunicado aos alunos para os mesmos
realizarem as matrículas. Todos os trabalhadores
associados acima de 90dias terão desconto especial.

Para se
inscrever:
Stimmme: 54. 3452.2003
Cepromec: 54. 3452.0610

José Alves dos Santos, integrante da diretoria do Stimmme, apresenta seu trabalho musical no cd GaloVéio - Cantando pro
meu Rio Grande. São treze canções que
mostram todo seu talento artístico. Os interessados em conferir podem contatar pelo
fone 3451.5987.

