Metalúrgicos terão
reajuste de 6,33%

Festa do Dia
da Criança
O mês dedicado às crianças
terá comemoração especial no
Stimmme. Os pequenos vão ganhar um dia de muita diversão e
alegria na Sede Campestre do Sindicato. Na tarde de 17 de outubro,
um sábado, a partir das 15h, haverá programação com muitas
brincadeiras, sorteio de prêmios e
distribuição de lanche para os filhos dependentes dos trabalhadores associados.
Além de toda estrutura da sede
campestre, com parquinho e espaço para a prática de esportes, outras atrações surpresa prometem
tornar a festa ainda mais animada.
A participação é gratuita e os ingressos poderão ser retirados no
Sindicato a partir do dia 14 de setembro.

Durante assembléia realizada em julho foi aprovada a proposta patronal de reajuste total de 6,33%,
sendo 5,83% retroativo a maio e o restante ao mês de agosto

Chegaram ao fim, e com saldo positivo
para os trabalhadores, as negociações sobre
o dissídio metalúrgico para o período 20092010. O Stimmme (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Bento Gonçalves) confirmou o reajuste de 5,83% retroativo ao mês de maio e mais 0.5% no mês de
agosto, totalizando 6,33%, conforme proposta aprovada em assembleia realizada no dia
22 de julho de 2009, na sede da entidade.
Outra resolução foi a supressão da cláusula
que previa a flexibilização da jornada de trabalho (redução da jornada de trabalho com
redução do salário dos trabalhadores), rejeitada pelos trabalhadores, também em assem-

bleia. As diferenças de 5,83% retroativas a
maio serão pagas na folha do mês de agosto.
Priorizando a transparência que é marca
de sua atuação, o Stimmme intensificou o
cronograma de visitas às empresas do setor
para prestar esclarecimento sobre a questão
do dissídio. A diretoria da entidade esteve em
diversas indústrias ligadas ao segmento para
sanar dúvidas quanto às definições do acordo coletivo. "Sempre mantivemos uma postura ética, conduzindo de forma aberta todo
tipo de negociação envolvendo a situação do
trabalhador. Por isso estamos explicando os
fatos com clareza e mostrando que tomamos
as decisões em defesa do trabalhador", afirma o presidente do Stimmme, Elvio de Lima.

Entenda o caso
Em assembleia realizada no dia 22 de julho de 2009, na sede da entidade, foi aprovada a
proposta patronal de reajuste de 5,83% retroativo ao mês de maio e mais 0.5% no mês de
agosto, totalizando 6,33%. Esses índices definem o valor do salário-base para o próximo
dissídio coletivo. No entanto, o Sindicato Patronal condicionou a assinatura do acordo coletivo à aceitação da flexibilização da jornada de trabalho. A proposta previa redução da jornada de trabalho e do salário. Essa cláusula não foi aprovada na assembleia do dia 22 de julho.
Por isso as negociações seguiram tramitando com ajuizamento junto ao Tribunal Regional
do Trabalho, e o acordo foi oficializado em reunião na semana passada, com a eliminação
desse item do documento proposto pelo Sindicato Patronal.

PROGRAME-SE
O que: Festa do Dia da Criança do
Stimmme
Quando: 17 de outubro (sábado),
a partir das 15h
Onde: Sede Campestre do Sindicato
Como participar: ingressos gratuitos,
que podem ser retirados a partir de
14 de setembro no Sindicato.

Palavra do
presidente
A força de uma
categoria se dá
através da união. A
congregação de interesses aumenta
nossa capacidade
de enfrentar os desafios. Mais uma
prova de que unidos somos fortes
foi a nossa mobilização, que ajudou
no processo de negociação com o
sindicato patronal
para definir os termos do dissídio metalúrgico
para o período 2009-2010.
A participação nas assembleias e o interesse do trabalhador em acompanhar o caso foram decisivos. O Sindicato está fazendo sua
parte para assegurar postos de trabalho, mas
nada disso seria possível se o trabalhador não
estivesse também empenhado em fazer a sua
parte.
Nossa proposta enquanto entidade sindical
é buscar sempre as melhores soluções para os
profissionais da categoria. Isso também significa investir constantemente em sua qualificação. Exemplo disso foi a primeira edição do Curso de Metrologia, que transcorreu com grande
sucesso. A proposta deu tão certo que estendemos o projeto para a nossa subsede de Veranópolis. E mais oportunidades como essa surgirão.
Esperamos crescer cada vez mais, trilhando, juntos, um caminho cheio de conquistas
permeado constantemente pela união, que nos
torna tão fortes.
Elvio de Lima | Presidente do Stimmme

Alimentação
em tempos
de gripe
O aumento da incidência da gripe A
(H1N1) traz à tona uma série de medidas importantes que as pessoas devem
tomar para evitar o contágio. Entre elas,
as refeições balanceadas surgem como
um santo remédio para aumentar a imunidade. Confira algumas dicas:
Vitamina A: protege o organismo de infecções e é fundamental para ossos, dentes e pele.
Onde encontrar: mamão, cenoura, abóbora, tomate, leite e derivados
Vitamina B6: permite ao organismo assimilar melhor a proteína e a gordura, atua no
sistema nervoso, alivia náuseas, além de funcionar como diurético natural. Onde encontrar:
salmão, melancia, manga, abacaxi, banana,
aveia e cereais.
Vitamina C: é a grande vedete entre os protetores do organismo. Melhora os componentes do sistema imunológico, tem propriedades
antioxidantes, permite a absorção de ferro e favorece a cicatrição. É uma aliada das defesas até mesmo quando a gripe já se instalou. Onde encontrar: laranja, acerola, mamão, goiaba, kiwi, pimentão amarelo.
Ferro: fortalece o organismo, combate anemias, age contra a fadiga. Onde encontrar: carne vermelha e de frango, ovos, feijão.

Selênio: protege as células do organismo,
diminui risco de alguns tipos de câncer e atua
contra o envelhecimento. Onde encontrar: cebola, castanha, grãos.
Cobre: aumenta a resistência do organismo,
combate os radicais livres e transporta ferro para
as células. Onde encontrar: carnes, frutos do
mar, sementes, nozes, cereais
Zinco: aumenta a produção de anticorpos e
atua no combate a doenças infecciosas. Onde
encontrar: carne, feijão, sardinha, ovos.
PREVENÇÃO: Em uma iniciativa conjunta do Fórum Sindical de Bento Gonçalves, o
Stimmme participou do desenvolvimento de
um panfleto com orientações para a prevenção contra a nova gripe. O material vem sendo distribuído aos trabalhadores nas empresas da região.
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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, pela Difusora 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.
SINTONIZE E ACOMPANHE:
Rádio Difusora 890 AM
Todas as quintas-feiras, às 6h30min

Rindo
com o
presidente
Dois cumpadres se encontram para ir caçar, e um pergunta para o outro que esta
com dois sacos na mão:
- O que ocê tem nesse saco?
E o outro responde abrindo o saco:
- É pinga da boa.
- Mas ocê não tinha parado de beber, sô?
- Mas eu parei!
- Então pra que essas pingas?
- Nóis vai pro meio do mato, e lá tem
muita cobra, se nóis for picado, a gente
bebe uns goles pra aguentar a dor.
- Ah bom! E o outro saco, o que tem?
- Tá cheio de cobra. Vai que a gente não
encontra nenhuma lá!
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Curso de Metrologia
beneficia trabalhadores

Alunos da primeira turma do curso iniciada em 15 de julho

O acesso à informação gratuita como facilitador do processo de aperfeiçoamento vem
beneficiando os associados do Stimmme. No dia 15 de julho, 17 alunos iniciaram as aulas da
primeira turma do Curso de Metrologia, ministrado na sede do sindicato pelo professor
Denis Braun. "Tenho 10 anos de experiência como Técnico em Metrologia e estou muito
orgulhoso pela opotunidade de compartilhar o conhecimento com os colegas. Esse investimento na carreira certamente trará bom retormo para todos”, diz. A turma recebeu o certificado de conclusão em solenidade no dia 12 de agosto.
Veranópolis
A proposta de favorecer a qualificação dos trabalhadores chega também às subsedes do
Stimmme. A cidade de Veranópolis se prepara para receber a primeira turma de alunos do
curso de Metrologia, cujas aulas iniciam em setembro. Oferecida gratuitamente pelo Sindicato aos associados, a oportunidade de aperfeiçoamento visa a atender a grande demanda
dos profissionais do setor por especialização em sua formação.

Quer participar?
O que: curso de metrologia
Como fazer: deixe seu nome na lista de espera para a próxima turma
Conteúdo do curso: História da Metrologia; Medidas e conversões; Régua graduada, metro e trena; Paquímetro, tipos e usos; Paquímetro, sistema métrico; Paquímetro, conservação;
Micrometro, tipos e uso; Micrometro, sistema métrico; Micrometro interno; Calibrador; Verificadores; Relógio comparador; Goniômetro e Terminologia e Conceitos de Metrologia. Também há um módulo sobre acidentes de trabalho e equipamentos de segurança, com os tópicos 'Acidente zero, prevenção dez' e 'Prevenir acidente é um dever de todos'.

Apartamento na Capital

Os associados
que precisarem
se hospedar em
Porto Alegre - por
motivo de doenças e consultas, por
exemplo - podem desfrutar do
apartamento alugado e mobiliado
do Sindicato. O imóvel está localizado na Av. Indepenência, 855,
apartamento 401. O espaço conta
com cozinha com dependência de
empregada, três quartos (sendo
uma suíte), banheiro, sala ampla,
sacada e churrasqueira. Os interessados no benefício devem entrar em contato com o sindicato
através do telefone 3452-2003.

Ortodontia
para todas
as idades

Os associados de Guaporé passam a contar com os serviços da
cirurgiã dentista Daniela Pizzutti
Paludo. O tratamento é voltado
para adultos e crianças.
A Ortodontia é o ramo da
Odontologia responsável pelo diagnóstico, prevenção, interceptação e tratamento das maloclusões
- quando os dentes não se encaixam corretamente ou quando estão dispostos nos ossos maxilares
de tal forma que prejudica a estética facial.
Estes problemas podem aparecer em qualquer fase do desenvolvimento da dentição e são causados por respiração bucal e hábitos
de sucção digital ou de chupeta.
As más oclusões podem, além de
prejudicar a auto-estima do paciente, favorecer o aparecimento de
problemas como cáries, doenças
gengivais, dificuldades na mastigação, deglutição e fonação.
O problema geralmente é resolvido com o uso de aparelhos ortodônticos. O exame precoce de
uma criança - a partir dos quatro
anos de idade, quando a formação
dos dentes de leite está completa permite detectar a melhor solução. Porém, o serviço não é apenas para os pequenos. Os aparelhos também podem ser usados
pelos adultos. A idade não é um
fator limitante do tratamento. Entretanto, a abordagem deve ser diferenciada e direcionada.
O consultório de Daniela está
localizado na Av. Silvio Sanson,
1010, sala 206. O atendimento é
realizado de segunda à sexta das
13h30min às 19h e nos sábados
das 8h às 10h. Mais informações
na subsede do Stimmme em Gauporé pelo telefone (54) 3443-3584.
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Associados e familiares
prestigiam Festa Julhina

Uma grande fogueira, muita dança, quentão, pinhão, pipoca e cachorro-quente - essa foi a receita
do Stimmme para espantar o frio na noite de 25 de
julho e aquecer as comemorações da Festa Julhina.
Realizado na sede campestre da entidade (linha Sertorina Alta), o encontro reuniu cerca de duas mil
pessoas, entre trabalhadores das indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico e seus familiares.
Além de brincadeiras típicas como pescaria, jogo
das argolas e arremesso de dardos, a programação
teve o tradicional casamento caipira, encenado por
um grupo de crianças, concurso de dança e de piadas, garantindo a diversão dos convidados. Outra
atração de destaque foi a queima de fogos de artifício.
A oportunidade também serviu para reforçar
a importância da participação dos associados tanto
nas atividades de lazer promovidas pelo Sindicato como nas mobilizações em busca da conquista
de benefícios e manutenção dos direitos da categoria. "É com o apoio e o envolvimento dos trabalhadores que o Sindicato consegue a representatividade necessária na consecução de resultados em prol da
categoria", disse o presidente
Elvio de Lima.

Mobilização
em Caxias

Uma grande manifestação ocorreu dia 14 de agosto, em Caxias
do Sul. Líderes sindicais se revezaram em discursos chamando a
atenção para reivindicações como
o fim das demissões em massa, a
redução da jornada sem redução
de salários, o fim do fator previdenciário, a ratificação das convenções 151 e 158 da OIT, redução dos
juros, defesa da Petrobras e das riquezas do pré-sal.
Outra questão abordada foi a necessidade de mais investimentos em
saúde, educação e moradia e o fim
do superávit primário. As manifestações também denunciaram a grave situação em que se encontra o Rio
Grande, por conta da crise política
instalada no governo.
Marcaram presença no encontro,
representando a CNTM, Força Sindical, FETRAMEIAGRS e o STIMMME os dirigentes Deoclides dos Santos, Denis Braun, Nélson Menegotto, Bernardino de Souza, Dorvalino
De Toni, Ademir Ferlito, Danilo
Braun, José dos Santos e Francisco
Reginatto.

Estamos
de olho

NA REDUÇÃO
DA JORNADA
DE TRABALHO
O presidente do Sindicato, Elvio de Lima, esteve em Brasília acompanhando os debates
sobre a redução da jornada de trabalho de 44
para 40 horas semanais, sem alteração no
salário. Representantes dos trabalhadores
e do setor produtivo estiveram reunidos na
Câmara dos Deputados no dia 25 de agosto, buscando uma solução para a questão.

