Vem pro arraiá do
Sindicato, sô!
Os associados do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de
Material Elétrico de Bento Gonçalves (Stimmme)
podem buscar no armário as peças do vestuário
que vão compor seu traje típico de caipira e se
preparar para a Festa Julhina, agendada para o
dia 25 de julho.
Para receber os convidados, a partir das
19h30min, o Sindicato está preparando um cenário com decoração especial, incrementada
com bandeirolas e uma
grande fogueira.

Outra novidade será a estrutura com lonas (toldos).
Também haverá música embalando as quadrilhas
e muita comida típica, entre elas pinhão, pipoca,
quentão, cachorro quente e amendoim. Na programação, o destaque é o tradicional casamento
caipira, além de uma série de brincadeiras como
cadeia, pescaria, jogo das argolas e o jogo de dardos. Outra atração que deve marcar a festa é uma
grande queima de fogos.
Oportunidades de lazer como essa, promovidas pelo sindicato, reforçam a integração
entre os profissionais do setor e fortalecem a união da categoria, conforme o presidente Elvio de
Lima. “Muito mais do que
uma simples festa, essas atividades estreitam a relação de
parceria entre o trabalhador e
seu sindicato. Por isso esperamos contar, mais uma
vez, com a presença do
associado e de sua família nessa festa”, diz.
O ingresso é gratuito
para os associados e seus
dependentes. Os convites
podem ser retirados até o
dia 21 de julho, na sede do
Sindicato. Mais informações pelo fone 3452.2003.

Stimmme participa de
Plenária Estadual
O Stimmme marcou presença na Plenária Estadual
da Força Sindical, realizada em Porto Alegre, dias 04 e 05
de junho. O encontro foi oportunidade para discutir e
aprovar a agenda programática da central e ação sindical para os próximos quatro anos, as políticas para a retomada do crescimento da economia, reforma da legislação
sindical e trabalhista; 'agenda do Trabalho decente', e propostas de novo Estatuto Social da Força (em âmbito nacional). Representando a diretoria do Sindicato, Deoclides
dos Santos, Nelson Menegotto e Denis Braun.
A comitiva do Stimmme aproveitou o encontro para
entregar reivindicações ao ministro do trabalho, Carlos
Luppi, e ao Secretário do trabalho do Rio Grande do Sul,
Heron de Oliveira.

Inscreva-se para
o Curso de
Metrologia
Os trabalhadores associados ao Stimmme podem
aproveitar uma importante oportunidade de qualificação no mês de julho: o curso de Metrologia, oferecido pelo Sindicato no auditório da Sede Administrativa (Bento Gonçalves).
As aulas para a primeira turma iniciam dia 15, às
terças, quartas e quintas, das 18h às 21h, totalizando
33 horas. Os interessados em participar precisam
fazer a inscrição até o dia 10 (sexta-feira), pessoalmente na sede do Sindicato. O valor do investimento
é de R$ 20,00 (para apostilas e coffee break). Podem
participar todos os sócios e dependentes com idade
mínima de 16 anos. As vagas são limitadas a 15 alunos por turma.
A iniciativa do curso pode ser estendida também
para as subsedes, caso haja interesse dos associados.
Dessa forma, o Sindicato quer reforçar a importância
da qualificação e do aperfeiçoamento para os profissionais do setor, conforme Denis Braun, um dos responsáveis pela coordenação da atividade. "Queremos que
o trabalhador perceba essa oportunidade como um
investimento em sua carreira, aprimorando-se para
melhor atender às necessidades do mercado", diz.
CONTEÚDO DO CURSO DE METROLOGIA
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; Terminologia e
Conceitos de Metrologia.
Devido a uma necessidade que esta sendo observada, será realizado no curso uma explanação sobre
acidentes de trabalho e equipamentos de segurança,
com os tópicos 'Acidente zero, prevenção dez' e 'Prevenir acidente é um dever de todos'.

Estamos
de olho
O Sindicato está
conduzindo as negociações
com o Sindicato Patronal
para obter a proposta
salarial para a convenção
2009-2010. Diversas
reuniões estão sendo
realizadas para a definição
de um acordo justo.
As resoluções devem
ser tomadas e divulgadas
no decorrer dos
próximos dias.

Palavra do
presidente
Temos anunciado
2009 como sendo um
ano de muitos investimentos na educação
do trabalhador e na
formação profissional.
Essa meta de trabalho
do Sindicato já está
mostrando seus primeiros - e promissores
- resultados. Começamos os estudos para a
implantação de uma
escola profissionalizante em Bento Gonçalves, iniciativa importante para suprir as
necessidades de toda região por mão de obra qualificada e especializada. Estamos conhecendo modelos já em funcionamento para reproduzir aqui experiências positivas sempre em benefício do trabalhador. Também neste mês de julho iniciamos um cronograma de cursos promovidos pelo Sindicato para
o aperfeiçoamento dos trabalhadores. O objetivo
dessa série de ações é preparar o profissional para
atender as exigências do mercado, favorecendo a
manutenção de seu emprego e os avanços em sua
carreira.
De forma paralela, seguimos com a proposta de
divertir e integrar o associado e seus familiares. Registramos muito sucesso na realização da 11ª Festa
Metalúrgica - que só foi possível graças ao envolvimento e à participação de todos. Esperamos repetir
esse êxito na Festa Julhina, que também ocorrerá
na Sede Campestre.
Com essas atividades em pauta, queremos reforçar nossa condição de Sindicato referência no cenário nacional, comprometido com a promoção do
bem coletivo e com o bem-estar de seus associados. Assim, esperamos contar sempre com a colaboração dos trabalhadores, reafirmando o espírito
de união que nos torna tão fortes.
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Encontro reúne associados
premiados na 11ª Festa Metalúrgica

A proposta de estimular a união e a integração
entre os representantes da categoria, incentivada com
a 11ª Festa Metalúrgica promovida pelo Stimmme,
segue mostrando seus resultados positivos. Os 80
contemplados com prêmios especiais - uma das atrações de destaque do encontro de trabalhadores realizado no dia 23 de maio - reuniram-se na sede administrativa do Sindicato na tarde de terça-feira (02).
O momento marcou a entrega oficial do prêmio
para o grande sortudo deste ano, Pedro Valdenir
NOME SÓCIO

MATRÍCULA

ADEMAR BILHALVA DE ALMEIDA
ADRIANO GIOVANELLA
ALCIDES JOSE FEDRIGO
ALDACIR HENRIQUE GABERT
ALEX BARBOSA VALENTE
ALEXANDRE SANTOS DA SILVA
ALISON CORREA
ALZIR PEREIRA MARINI
ANALICE MIRANDOLI
ANGELO MARCELO JUNIOR
ANTONIO ALVES DA SILVA
ARI FRANCISCO PFEIFER
ARTUR CESAR PADILHA
BELMIRO BEM
CLAUDEMIR ALVES MACIEL
CLAUDIO DE LIMA CHAVES
CLEMAR LUIS N. DE OLIVEIRA
CRISTIANO DE ANHAIA
DANILO PEDRETTI
DARCI RODRIGUES CARDOSO
DARLI NUNES BATISTA
DIRCEU GEHLEN
EDEGAR CORDEIRO
EDIMAR CARLI
EDSON DE ANDRADE
ELIANA PERACHI
ELIZANDRO LUIZ BETTI
EVA ELAINE DOS S. VELASQUE
FABIANO DA SILVA
FERNANDO MARINI DE BASTIANI
GELSON VILLA
GENUIR RICARDO
GILBERTO ANTONIO GHENO
GILBERTO SALLA
GUSTAVO DALL AGNOL
HUBERT VIDART
JAIME DE CARLI
JAIRO PANIZZI
JANEI RODRIGUES DE BARROS
JEAN DOS SANTOS
JEFERSON DE MORAIS RIBEIRO
JOAO CARLOS BUCKEL
JOAO CARLOS P. QUEIROS
JOAO MARIA DOS SANTOS
JOAO PAULO DA SILVA
JOCELINO RUSTICK
JOSE BEZ
JOSE DOMINGOS LEVINSKI
JOSE LUIS DE PARIS
JUCILAINE DE OLIVEIRA
JULCEMAR VICINGUERA
LAURINDO SPOLTI
LEONILDO PANDOLFO
LUCIA MARCOLIN
LUIS ALBERTO DO NASCIMENTO
MAICON JORGE DE TONI
MARCOS PETROLI
MAURO LUIZ ALBERTI
MOACIR BRANCALEONE
ORACI ABREU DE LIMA
PAULO CALEBE R. DOS STOS
PAULO SERGIO C. BATISTA
PAULO SERGIO DA SILVA
RENAN MORAES DA CRUZ
ROBERTO KELLI C. PEREIRA
ROQUE FRANCISCO PERUZZO
RUTE DE OLIVEIRA
SANDRA PARIZZI GOMES
SEDENIR JOSE BORTOLON
TANIA CONZATTI
TARCISIO MACIEL
VALDECIR FERNANDES
VALDIR JOSE ZANATTA
VALMIR DOS SANTOS
VLADEMIR ALCEU PAGLIOSA
WALDIR MENINO DO ROSARIO
WILLIAN CASANOVA
WOLNEI LUIZ CORTESE

15820
15361
21165
12424
20641
19321
22190
19679
21295
20897
13234
11164
12621
17523
19798
22238
20711
19657
12898
19714
20132
2008
19598
21388
22103
22037
20189
22422
21599
21998
15962
19064
17857
20039
21573
19145
12561
3585
21883
20806
22286
17785
17038
21433
22607
15139
20126
21759
22348
21720
14171
13841
4824
18076
4640
21300
19816
19594
20231
11733
22682
21421
18747
22303
22020
13809
22174
20385
20952
14358
21877
18143
20733
19854
10719
22150
22496
19354

Cardoso Santiago, da empresa Bertolini, que levou
para casa um Celta 0 km. Concorreram ao automóvel os associados até 31 de dezembro de 2008,
em dia com a mensalidade e que pagam a contribuição assistencial. Durante a Festa Metalúrgica
também houve o sorteio de eletrodomésticos e artigos eletrônicos, como máquinas de lavar, microondas e aparelhos de DVD, entre todos os associados em dia com a mensalidade, inclusive autônomos e aposentados.
EMPRESA
FARINA
ALFEMA
MOV. FERRARTE
VULCANO
FARINA
FARINA
FARINA
TIBRE
MAQUIMOVEL
INAPLAST
MASUTTI COPAT
MAQUIMOVEL
MEC. BASSANI
GHENO
FARINA
BERTOLINI
MEC. UNIVERSITARIA
CONSERTARE
TEDESCO
AUTONOMOS
BERTOLINI
COPECAR
FARINA
ZEN ACESS.
BERTOLINI
CONSERTARE
IND. DE MOV. DELUSE
FARINA
CA POLIMENTOS
BERTOLINI
ZEGLA
RODOTECNICA
IND. DE FERR. BG
BERTOLINI
GEREMIA
MOV. CARRARO
JUSTI
MAQUIMOVEL
POLIBRILHO
MOV. CARRARO
BERTOLINI
EGISA
GOLDEN COLOR
MOV. CARRARO
BERTOLINI
BERTOLINI
MP MAQUINAPACK
MG POLIMENTOS
TEDESCO
CINEX
AUTONOMOS
AUTONOMOS
GEREMIA
MET. MEBER
MET. MEBER
BERTOLINI
MP MAQUINAPACK
BERTOLINI
FUNDIMEC
GUINDANI
AUTONOMOS
SBRISSA
CA POLIMENTOS
METAPACK
BERTOLINI
TRES S
MOV. CARRARO
OBISPA
BERTOLINI
ZEGLA
MET. MEBER
MOV. FERRARTE
TECNOSIRUS
MBRINO
FARINA
CROMA
MOV. CARRARO
AUXILIO

PRÊMIOS
LIQUIDIFICADOR
TV 14"
MAQ. DE LAVAR 5 KG
TV 14"
TV 20"
TV 14"
FURADEIRA
GARRAFA TERMICA
VENTILADOR
SANDUICHEIRA
ESPREMEDOR DE FRUTAS
SECADOR DE CABELO
SANDUICHEIRA
LIQUIDIFICADOR
FORNO ELETRICO 44 LTS
TV 20"
DVD
FURADEIRA
BICICLETA 18 MARCHAS
TV 20"
CAFETEIRA
TV 14"
FORNO MICROONDAS
GARRAFA TERMICA
FURADEIRA
BARRACA P/ 4 PESSOAS
TV 20"
FURADEIRA
TV 14"
LIQUIDIFICADOR
RADIO RELOGIO
ESPREMEDOR DE FRUTAS
BICICLETA 18 MARCHAS
DVD
FURADEIRA
SANDUICHEIRA
DVD
BATEDEIRA
RADIO C/CD
TV 14"
MAQ. DE LAVAR 5 KG
JOGO DE PANELA INOX
JOGO DE SOBREMESA
TV 20"
MAQ. DE LAVAR 5 KG
LIQUIDIFICADOR
CAFETEIRA
RADIO C/CD
VENTILADOR
GARRAFA TERMICA
JOGO DE SOBREMESA
RADIO RELOGIO
BATEDEIRA
JOGO DE SOBREMESA
ESPREMEDOR DE FRUTAS
CAFETEIRA
ESPREMEDOR DE FRUTAS
SECADOR DE CABELO
VENTILADOR
RADIO RELOGIO
BATEDEIRA
FORNO MICROONDAS
FORNO MICROONDAS
DVD
FERRO ELETRICA A VAPOR
REFRIGERADOR
GARRAFA TERMICA
LIQUIDIFICADOR
SECADOR DE CABELO
TV 14"
SANDUICHEIRA
REFRIGERADOR
FERRO ELETRICA A VAPOR
BARRACA P/ 4 PESSOAS
FERRO ELETRICA A VAPOR
RADIO C/CD
MAQ. DE LAVAR 5 KG
BICICLETA 18 MARCHAS
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Mais qualificação para o
setor metal-mecânico
Para o trabalhador, mais oportunidades
de construir o sucesso na carreira. Nas empresas, mão-de-obra especializada. Buscando a consolidação desses benefícios para o
setor metal-mecânico de Bento Gonçalves,
entidades ligadas ao segmento direcionam
esforços para a criação de uma Escola Profissionalizante no município.
O objetivo é promover a qualificação daqueles que atuam no segmento, conforme
o presidente do Stimmme, Elvio de Lima,
idealizador do projeto. “Existe uma carência na nossa cidade e região por uma escola
modelo na formação e preparação de jovens
profissionais para o mercado de trabalho.
É essa lacuna que pretendemos corrigir”,
enfatiza.
Em parceria com o sindicato patronal
(Simmme), o Stimmme iniciou a busca de
informações para viabilizar a execução do
projeto. O primeiro passo foi dado nos dias
13 e 14 de maio. Diretores de ambas as entidades conheceram duas escolas profissionalizantes em Santa Catarina – Tupy e WEG –
, consideradas referência no setor metal-mecânico no país. A visita permitiu avaliar a
estrutura e funcionamento dessas instituições, com a coleta de importantes dados para
embasar a formatação de iniciativa semelhante em Bento Gonçalves.
“Aprendemos bastante sobre as dinâmicas de trabalho e alinhavamos possíveis par-

ceiros para o desenvolvimento desse projeto. Nosso objetivo é trabalhar para tornar a
escola profissionalizante uma realidade já no
começo de 2010”, adianta Elvio de Lima.
SOBRE AS ESCOLAS VISITADAS
Experiências marcadas pelo sucesso, as
escolas profissionalizantes Tupy e WEG,
em Santa Catarina, são dois pontos de referência iniciais para a implantação de
uma instituição semelhante em Bento
Gonçalves.
Fabricante de peças em ferro fundido, a
Tupy direciona parte de seus investimentos
para a capacitação profissional em sua escola técnica, considerada um dos principais
centros brasileiros formadores de técnicos em
metalurgia. Em seus 48 anos de existência,
já formou mais de 30 mil profissionais entre
técnicos, graduados e pós-graduados.
Caso semelhante é o da WEG, líder em
motores elétricos na América Latina, com
unidades em outros quatro países. Desde
1968, seu Centro de Treinamento capacita
jovens entre 15 e 18 anos para funções internas. Hoje, são cerca de 300 alunos gratuitamente matriculados nos cursos de eletrônica, eletrotécnica, ferramentaria, mecânica de manutenção, química e montagem
e bobinagem de transformadores. Os estudantes têm emprego garantido após a realização do curso.

Atendimentos
e convênios
Os associados do Stimmme contam agora com
um novo serviço. A psicóloga Daniela Marinho prestará atendimento nas segundas e quintas-feiras,
manhã e tarde, e nas quartas-feiras na parte da
manhã. As consultas serão com hora marcada.Em
Nova Bassano, a novidade é o convênio com o oftalmologista Mario Cezar Bulla(CRM 28120). O telefone para contato é 3273-2713, o endereço do consultório é Rua Pinheiro Machado, 1091, apto.05. A
psicóloga atende na sede do Sindicato em Bento.

Doação da
Gincana

A Gincana promovida pelo Stimmme promoveu,
além da diversão dos trabalhadores, a solidariedade. Os alimentos recolhidos (como forma de inscrição das equipes participantes) foram repassados
ao Lar dos Idosos Santa Rita, de Guaporé.

Rindo
com o
presidente
Numa praia, um velhinho chega para uma loiraça de
tanguinha e pede descaradamente:
- Posso pegar nos seus seios?
- Sai pra lá, velho pervertido! - Responde a moça.
- Quero pegar nos seus seios. Eu pago 50 reais!
- 50 reais?! - Indignada, a moça completa - Você acha
que eu sou o que?
- Me deixe apalpar seus seios e eu lhe dou 100 reais!
- Sai pra lá, velho! - Desconversa a moça.
- Eu lhe dou 1000 reais!
A moça pensa consigo: "Ele parece inofensivo”e responde: Tudo bem... Mas só por 30 segundos.
O velhinho se aproxima, pega os fartos seios com as
duas mãos em concha e, apalpando-os exclama:
- Oh, meu Deus... Oh, meu Deus... Oh, meu Deus...
A moça pergunta: Por que você não para de dizer
isso?
E o velhinho responde:- Oh, meu Deus... Onde vou
arrumar 1000 reais?
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Stimmme repete sucesso
na 11ª Festa Metalúrgica
Cerca de 3 mil trabalhadores estiveram na Sede Campestre do Sindicato

Festa Metalúrgica reuniu cerca de 3 mil trabalhadores na Sede Campestre do Stimmme

A tradição de promofortalecimento coletivo, na
ver a união da categoria
opinião do diretor do Sinmetalúrgica, iniciada há
dicato das Indústrias Metamais de dez anos pelo
lúrgicas, Mecânicas e de
Stimmme, repetiu o suMaterial Elétrico de Bento
cesso no encontro realizaGonçalves (Simmme), Ivado no sábado (23). A 11ª
cir Foresti. "Temos atuado
edição da festa reuniu cerde forma conjunta com o
ca de 3 mil pessoas na
Stimmme e, dessa forma,
Sede Campestre do Sindiconseguimos conciliar os
cato - pela primeira vez esinteresses de empregados e
colhida como ponto para
empregadores em benefía confraternização. Na
cio da categoria", ressaltou.
programação, atividades
Resultados do trabalho
variadas para garantir a
Integração e promoção
diversão dos trabalhadoElvio de Lima, presidente do Stimmme,
da qualidade de vida para
res associados e seus famiressaltou a garra e determinação da categoria
os associados estão entre os
liares: show com a banda
metalúrgica na superação de desafio
principais resultados da
Versu's e sorteio de mais
atuação do Sindicato evidenciados pela prode 80 prêmios, incluindo um automóvel Celposta da 11ª Festa Metalúrgica, segundo o preta 0 km. Completando o rol de atrações, atenfeito de Bento Gonçalves, Roberto Lunelli.
dimentos de saúde e espaço recreativo para as
"Merece nosso reconhecimento esse cuidado
crianças.
com a extensão dos benefícios também para
A proposta de incentivar a participação e o
os familiares do trabalhador, agregando imenvolvimento dos profissionais ligados ao setor
portantes contribuições na promoção do lavem comprovando seus bons resultados a cada
zer, da saúde e formação", disse.
ano, conforme o presidente do Stimmme, ElEstrutura diferenciada
vio de Lima. "É graças a isso que temos conseÁreas de camping, quiosques, piscinas e
guido superar eventuais dificuldades e ampliar
quadra para a prática de esportes em meio a
as conquistas em benefício da categoria. Aposbelas paisagens naturais - toda a estrutura que
tamos nessa união para avançar cada vez mais
o Stimmme disponibiliza para a família do
em nossas realizações", disse. Entre os projetos
associado ganhou evidência com a realização
em andamento está a criação de uma escola proda 11ª Festa Metalúrgica na Sede Campestre.
fissionalizante para os trabalhadores de Bento
"Poucos sindicatos são capazes de oferecer um
Gonçalves e região, cujo desenvolvimento está
espaço tão requintado exclusivamente para
previsto para o próximo ano.
os profissionais da categoria", apontou o preA consolidação de parcerias é uma estratésidente da Câmara de Vereadores de Bento
gia saudável e que vem contribuindo para o
Gonçalves, Valdecir Rubbo.

A festa...

