Festa Metalúrgica é dia 23
de maio na Sede Campestre
Almoço terá tradicional sorteio de prêmios, entre eles automóvel 0 km, como atrações de destaque

Tradicional na agenda de atividades do
Stimmme e muito aguardada pelos associados,
a Festa Metalúrgica 2009 já tem data definida:
23 de maio. O almoço comemorativo ao Dia do
Trabalho chega a sua 11ª edição trazendo novidades: pela primeira vez, o encontro será realizado na Sede Campestre do Sindicato. O objetivo da mudança é aproximar cada vez mais o trabalhador e seus familiares do dia-a-dia da entidade, facilitando o acesso a todos os benefícios
oferecidos, conforme o presidente Elvio de Lima.
“Construímos uma estrutura diferenciada para
proporcionar momentos de integração e lazer
ao associado, em um local onde todos possam
usufruir igualmente. Como somos praticamente uma família, nada melhor do que fazer a festa
em um espaço que é a nossa casa”, afirma.

COMO VAI SER

MÚSICA

A programação inicia às 10h30min e estende-se
ao longo da tarde. Atividades variadas, brincadeiras, serviços e atendimentos de saúde, shows e sorteios prometem garantir a diversão dos cerca de três
mil convidados que devem participar da Festa. Atrações consagradas em outras edições ganham ainda
mais destaque, entre elas o sorteio de mais de 80
prêmios, incluindo um automóvel Celta 0 km.

Também haverá apresentações musicais
para todos os gostos: no palco, banda Versu’s.
Além disso, o Sindicato está organizando uma
estrutura com espaço garantido para quem
quiser dançar ao som dos programados. Para
recarregar as energias, o Sindicato oferece almoço que tem no cardápio salsichão, galeto e
pão liberados.

Concorrem aos prêmios os associados em dia
com a mensalidade, inclusive trabalhadores autônomos e aposentados. O sorteio do carro envolve os associados até 31 de dezembro de 2008,
em dia com a mensalidade e que pagam a contribuição assistencial.

11ª Festa Metalúrgica
Dia 23 de maio de 2009, a partir das 10h30min
Sede Campestre do Stimmme (Linha Sertorina Alta)
Informações: 54. 3452.2003 ou 54. 3452.4270.

PROGRAME-SE

Palavra do
presidente
Chegamos às vésperas de mais um Dia do
Trabalho,
momento
oportuno para refletirmos sobre a importância
da união na superação
de desafios. Passamos
por uma situação que
evidencia nossa força
quando trabalhamos em
conjunto. Vivenciamos
uma fase de crise econômica mundial e, mesmo
assim, podemos manter
o otimismo. Nossa região
tem mantido o bom desempenho. O Sindicato
vem monitorado os números constantemente e não detectou crise de desemprego em sua área de abrangência. Os dados indicam que o comportamento do setor
está dentro da normalidade - diferentemente de outras
bases, onde houve demissões e fechamento de empresas. Estamos trabalhando em parceria com as indústrias na busca de soluções que sejam positivas tanto para
o empregador como para o empregado.
Outro resultado prático de nossa união é o fortalecimento da categoria. O segmento metalúrgico vem conquistando cada vez mais representatividade no cenário
nacional. Prova disso é a nossa participação na diretoria
que está à frente da CNTM e o recebimento da carta
sindical para a Fetrameiagrs, que legaliza a atuação da
entidade e dá mais autonomia para suas reivindicações.
Tudo isso mostra que quando trabalhamos unidos em
busca de objetivos a favor da coletividade os bons resultados aparecem.
É com esse espírito motivado que estamos organizando a 11ª edição da Festa Metalúrgica, agendada para
o dia 23 de maio. Esse é o momento de todos os trabalhadores trazerem seus familiares para o convívio do Sindicato e mostrar por que somos tão fortes: por causa de
nossa união. Contamos com a participação de cada um
de vocês para fazer dessa atividade mais um sucesso,
como são todas as promoções que o Stimmme realiza
para seus associados.

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, 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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Ações celebram
Dia Internacional da Mulher
As atividades de integração social vão se transformar
em momentos mais prazerosos - e com muito menos dúvidas - para as trabalhadoras das categorias representadas pelo Stimmme. Cerca de 70 mulheres participaram de
uma palestra no dia 07 de março, que trouxe orientações
sobre comportamento e regras de boas maneiras. Além de
esclarecer questionamentos a respeito do serviço à mesa,
a instrutora Sandra Telli promoveu demonstração prática com recomendações para situações cotidianas. "Mostramos algumas noções para que as mulheres saibam adotar postura correta exigida em cada momento e, assim,
sintam-se mais seguras e confiantes", explicou.
A programação da atividade também teve momento
de confraternização, durante o café da manhã oferecido
pelo Sindicato, sorteio de prêmios e distribuição de flores
para as participantes. O encontro marcou o início das comemorações do Stimmme pela passagem do Dia Internacional da Mulher.
Caminhada pelas mulheres
Mostrando a beleza feminina e a força das trabalhadoras no segmento metalúrgico, o Stimmme, marcou presença na caminhada promovida em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher pelas ruas de Bento Gonçalves
na manhã de sábado, 14 de março.

Atendimento Jurídico nas
áreas Cível e Criminal
O Stimmme mantém convênio com o Escritório de
Advocacia Fernando Camerin para atendimento nas
áreas Cível e Criminal. Através da parceria, o associado dispõe de consultas gratuitas para analisar seus
direitos frente a algumas ações judiciais, tais como:
•Ações da poupança
•FGTS
•Empresas de telefonia (cobranças indevidas)
•Corte em energia elétrica
•Financiamentos de veículos
•Acidentes de trânsito
•Reparação de danos (morais e materiais)
Nas ações da poupança, empresas de telefonia, entre outras, o associado não terá custo para o ingresso
da demanda. O escritório fica na Rua Visconde de São
Gabriel 396, sala 77, Ed. Centro Comercial São Rafael.
O horário de atendimento é de segunda à sexta feira,
das 8h30min às 11h45, e das 13h30min às 18h. As consultas são realizadas com hora marcada. Os horários
devem ser agendados pelo telefone (54) 3055.2877.

Estamos de olho
Nos números do setor metalúrgico e na postura das empresas diante do cenário de crise para assegurar os postos de emprego e a
manutenção dos direitos do trabalhador.
Existem vários caminhos para contornar as
dificuldades que se apresentam sem prejudicar aqueles que emprestam sua força e
dedicação para as indústrias onde atuam.
O Stimmme está pronto para analisar cada
caso em busca dos melhores caminhos.

Saúde em dia
Atendimento ginecológico
As interessadas em agendar consultas ginecológicas devem ficar atentas aos novos
horários: a médica Nikolle Farias Sommer
recebe pacientes todas as quartas-feiras, no
período da tarde, com hora marcada.
Cuidados no outono/inverno
Com a chegada do outono até o fim do
inverno, os dias devem ficar mais frios,
mas com variações mais acentuadas de
temperatura. A umidade do ar também
deve diminuir. Tudo isso pode ocasionar
uma série de doenças, principalmente respiratórias.
No outono, geralmente, as temperaturas ficam mais altas no final da manhã e,
conforme escurece, há uma queda considerável. Isso faz com que o mecanismo
de defesa das vias aéreas diminua sua atividade, o que aumenta a facilidade de se
contrair uma infecção. O frio traz outros
problemas. As pessoas preferem ficar em
locais fechados, onde há grande propagação de vírus e bactérias, o que gera graves consequências para o aparelho respiratório.
Para atenuar os efeitos típicos da estação, a recomendação é se prevenir das
variações de temperatura. Evitar locais
com ar condicionado também é importante, pois esse tipo de aparelho deixa o
ambiente mais seco e poluído.
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Stimmme conquista
espaço na CNTM

Livro: Guia do Trabalhador
Autor: Carlos Oliveira
Carlos Oliveira é metalúrgico
e resolveu escrever um livro
de autoajuda que oferece dicas
para operário arranjar (e segurar) emprego. O guia possui 194 páginas e duas partes.
Uma oferece endereços de
mais de 3.500 empresas do país
inteiro, desde indústrias têxteis, alimentícias e
farmacêuticas até construtoras e gráficas. A outra reúne conselhos e reflexões que o metalúrgico coleciona desde que começou na profissão, em 1973, com 16 anos.

A atuação sindical em defesa pelos direitos dos trabalhadores metalúrgicos gaúchos ganhou importante reforço em sua representatividade nacional. Elvio de Lima,
que além de estar à frente do Stimmme é
presidente da Federação dos Trabalhadores
nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas,
Material Elétrico, Eletrônico e Implementos
Agrícolas do Rio Grande do Sul (Fetrameiagrs), foi eleito Secretário da Região Sul pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores
Metalúrgicos (CNTM).
"É muito significativo para os trabalhadores do Estado terem um representante naquela que á uma das principais entidades do
setor. Certamente essa oportunidade vai se
traduzir em mais prestigio para a categoria",
diz. A nova diretoria da entidade foi empossada dia 10 de março, em Brasília e tem Clementino Vieira como presidente para o período 2009-2013.
Ampliação de conquistas
A solenidade na capital federal foi duplamente significativa para Elvio: além de ser
empossado no cargo da CNTM, recebeu das
mãos do Ministro do Trabalho, Carlos Lupi, a
certidão oficial da Fetrameiagrs. O documento, que vinha sendo pleiteado há mais de 20
anos, legaliza a existência da entidade e con-

Espaço
Variedades

fere autonomia a sua atuação. "Lutamos muito
em busca desse reconhecimento, o que torna
sua conquista um fato histórico. Com esse aval,
temos a força e a representatividade necessárias para defender os interesses dos trabalhadores, contribuindo para ampliar cada vez mais
as facilidades e benefícios disponíveis", afirma.

Categoria na TV
A representatividade do movimento Sindical
ganhou importante reforço na noite de 31 de março, quando o presidente do Stimmme, Elvio de
Lima, participou do programa Estúdio Aberto, da
UCS TV. Na oportunidade, destacou os diferenciais da entidade, sua conquistas, representatividade para as bases e, ainda, comentou o atual
panorama do setor .

Assembleias para definir
proposta salarial
Em busca do acordo mais justo e que
traga mais benefícios para os trabalhadores, o Stimmme realizou assembleias na
sede e nas subsedes da entidade. O objetivo foi definir a proposta salarial para a
convenção 2009-2010, a fim de apresentar
ao sindicato patronal.
Os encontros ocorreram de 24 a 27 de
março respectivamente em Veranópolis,
Nova Bassano, Guaporé e Bento Gonçalves. A mobilização de um bom número de
pessoas para participar desses encontros
reforça a conscientização dos associados sobre a necessidade de acompanhar as negociações que
vão garantir seus direitos, segundo o presidente Elvio de Lima. "O envolvimento do trabalhador
associado nessas atividades está ajudando a entidade a conquistar benefícios para todos", afirma.
As datas para as próximas assembléias serão anunciadas no próximo mês.

Filme: Linha de passe (Brasil)
Conta a história de quatro irmãos, criados por Cleuza, que
trabalha como empregada doméstica e está mais uma vez grávida, de pai desconhecido. Eles
precisam lidar com as transformações religiosas pelas quais o
Brasil passa, assim como a inserção no meio do futebol e a ausência de uma figura paterna.

Rindo
com o
presidente
Certo dia a sogra resolveu fazer um teste
com seus três genros para ver se eles realmente
gostavam dela. Ela chamou o primeiro para
fazer um passeio de barco, finge que cai no
rio e o genro rapidamente pula na água e a
salvou.
Quando ele chega em casa, abre a garagem
e encontra uma Bmw novinha, com um bilhete em cima: "Da sua sogra que te adora!"
No outro dia foi a vez do segundo. Eles
foram para o mesmo passeio de barco, a sogra finge que cai no rio e o genro rapidamente a salva.
Quando ele chega em casa, abre a garagem e, novamente, uma Bmw novinha, com
um bilhete em cima: "Da sua sogra que te
adora! "
No outro dia foi a vez do terceiro genro. O
mesmo passeio acontece, a sogra finge que
cai no rio mas o genro não a salva e ela morre.
No dia seguinte, ao chegar em casa, ele abre
a garagem e encontra uma Ferrari, com um
bilhete em cima: "Do seu sogro que te adora! "
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Comemoração do Dia do
Metalúrgico com gincana

Momentos
para rever

Atividade reuniu trabalhadores de toda região na Sede Campestre do Sindicato

Quem participou da Gincana Metalúrgica promovida pelo Stimmme na manhã
de sábado (18) aproveitou bons momentos
de diversão na companhia de colegas de
empresa e companheiros de categoria. A
atividade reuniu cerca de 150 trabalhadores de Bento Gonçalves e região para uma
programação que incentivou a integração,
apostando no tema 'Superando desafios e
vencendo juntos'.
A mobilização reforçou o espírito de coletividade que é marca da atuação da gestão
do presidente Elvio de Lima. "Nossa diretoria acredita na união como instrumento para
promover a conquista de benefícios e melhorias para todos. Por isso sempre apostamos nessa filosofia em nossas ações. O envolvimento do associado no dia-a-dia do Sindicato é o que garante a força e representatividade da entidade", disse.
A disputa envolveu cinco equipes: Ferra-

ri Válvulas, Bertolini, Obispa Design, Farina e Sulmaq - a vencedora da edição deste ano. A programação encerrou com um almoço de confraternização, marcando as comemorações pela passagem
do Dia do Metalúrgico, celebrado em 21 de abril.
Como foi a Gincana
A Sede Campestre do Stimmme foi o palco para
a maratona de tarefas repassadas aos participantes
da Gincana Metalúrgica 2009. Provas de sorte, atividades de resistência física, desafios culturais e testes
de diversas habilidades marcaram o programa. Evidenciando a importância da união, tiveram destaque a Corrida do Sapato e o Jogo da Mímica. Aqueles com a forma física em dia garantiram o bom
desempenho na Corrida do Carrinho de Lomba e
no Cabo de Guerra. O Jogo das Chaves apontou os
sortudos da competição e o Arremesso de Bambolê
revelou as equipes com a pontaria mais apurada.
Inédita no rol de atividades, a prova do Laço ao Cavalo culminou a sequência de atividades.

No site www.stimmme.com.br é possível conferir
a cobertura fotográfica da atividade.

