Renovação do compromisso
com o trabalhador
Diretoria reeleita com cerca de 96% de aprovação assume gestão que vai até janeiro de 2013

Um novo período de atuação comprometida com os interesses
dos trabalhadores iniciou na noite de 23 de janeiro, quando
tomou posse a diretoria eleita para comandar o Stimmme até
2013. A solenidade, realizada no restaurante Don Ziero,
apresentou o grupo que tem como presidente Elvio
de Lima e obteve o aval de aproximadamente
96% dos associados nas urnas para mais uma
gestão à frente da entidade. “Vamos aproveitar a
oportunidade para ampliar as conquistas.
Juntos, vamos trazer cada vez mais
qualidade de vida para os trabalhadores e seus familiares. Temos pela
frente muitas ações para
fortalecer o Sindicato e
aumentar a
representatividade da
categoria. Iniciamos
essa caminhada com
o desafio de
continuar e melhorar a
atuação que nos diferencia
enquanto entidade
Sindical”, disse o presidente.

“Somos parceiros das entidades na promoção de ações pela integração e desenvolvimento das categorias profissionais. Planejamos concretizar a implantação de projetos como a escola
técnica direcionada ao segmento metalmecânico, visando a qualificação crescente dos trabalhadores.”

Roberto Lunelli
Prefeito de Bento Gonçalves.

“Apostamos na união entre trabalhadores e empregadores.
Pudemos comprovar o sucesso dessa fórmula no decorrer dos anos
e temos certeza de que esse êxito se repetirá na gestão 2009-2013.”

Vânius De Bacco
Ex-presidente e integrante do Conselho Fiscal do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Bento Gonçalves.

“O Sindicato de Bento Gonçalves é referência no movimento sindical em âmbito estadual e nacional e destaque por sua atuação
em defesa do trabalhador. Agora conta, mais uma vez, com um
grupo de diretores sérios e comprometidos para liderar a categoria, enfrentar os momentos de dificuldade e vencer desafios”.

Cláudio Correa
Diretor da Força Sindical do Rio Grande do Sul.

Palavra do
presidente
“Ao assumir essa
nova gestão, minhas
primeiras palavras são
de agradecimento aos
colegas de diretoria
que vão compor comigo a equipe para administrar o Stimmme
pelos próximos quatro
anos. Mais uma vez o
grupo aceitou o
desafio. Agora temos
a responsabilidade de
honrar o voto de confiança que recebemos.
Também quero manifestar a gratidão de toda diretoria pela confiança dos associados que nos colocaram como seus representantes. Tivemos quase
96% de aprovação nas urnas. Isso mostra que estamos no caminho certo: o da transparência, da ética e do comprometimento com o trabalhador. É
assim que temos atuado e desse modo que pretendemos continuar.
Vamos aproveitar a nova oportunidade para
ampliar nossas conquistas. Juntos, traremos cada
vez mais qualidade de vida para os trabalhadores e seus familiares. Temos pela frente muitas
ações para fortalecer a entidade e aumentar a representatividade de nossa categoria. Iniciamos
este período com o desafio de continuar e incrementar a atuação que nos diferencia enquanto entidade Sindical.
Almejamos novas conquistas e parcerias em
favor do trabalhador e da construção de uma
sociedade melhor, mais justa. É nosso papel
trabalhar pelas mudanças que queremos ver – e
unidos somos mais fortes. Confiamos na capacidade e no envolvimento de nossa categoria. E temos
certeza que faremos o melhor para representar
muito bem cada trabalhador durante os próximos
quatro anos. Sucesso a todos.”
Elvio de Lima | Presidente do Stimmme
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Integração nas subsedes
Mais de 800 associados participaram de festividades no fim de 2008
O Stimmme encerrou a agenda de
promoções em 2008 mostrando que a força e a
união da família metalúrgica definem o perfil
do trabalho realizado pela entidade também nas
subsedes. No decorrer dos meses de novembro
e dezembro, as cidades de Veranópolis, Nova
Bassano e Guaporé foram anfitriãs de uma série
de festividades organizadas pelo Sindicato com
o objetivo de incentivar a integração na categoria
e oportunizar momentos de lazer para os
associados e seus familiares.
No total, mais de 800 pessoas participaram
dos três encontros, no formato de jantardançante para casais, com direito a
apresentações musicais, baile e sorteio de
prêmios. Em Bento Gonçalves, os profissionais
ligados à categoria têm seu momento de
confraternização agendado para maio, durante
a Festa Metalúrgica, que chega a sua 11ª edição
neste ano.

Dia 03 de dezembro foi a vez de Nova Bassano
realizar sua confraternização para mais de 200
convidados. A programação reservou espaço para
homenagear a comissão organizadora e teve sorteio
de brindes. Ao som da Banda Vanguarda, o público
movimentou a pista de dança.

Guaporé reservou para o dia 13 de dezembro o
encontro da família metalúrgica. A festa reuniu cerca de
250 pessoas e teve apresentação de danças do grupo infantil do CTG Última Tropeada. O baile invadiu a noite
com a animação do show musical Pantera Negra.

A comemoração em Veranópolis foi dia 29 de
novembro. Os 350 participantes puderam apreciar
pratos típicos e o tradicional sorteio de prêmios especiais. Para encerrar, muita música animando o baile
com som da Pantera Negra.

Em dia com o
imposto de renda

Novos horários
de atendimento

O Stimmme oferece convênio com um técnico
especializado para que todos os associados fiquem
em dia com o imposto de renda. Os atendimentos
ocorrem nas terças e quartas-feiras, das 17h30min
às 19h, na sede administrativa do Sindicato. O
valor da declaração é R$ 40. Para encaminhar a
documentação, é necessário que o trabalhador tenha a última declaração feita, o comprovante de
renda da empresa e da movimentação bancária.
O prazo para entrega vai até 30 de abril.

Atualize a agenda dos horários de
atendimento e serviços oferecidos pelo
Stimmme e aproveite todas as facilidades
que o Sindicato proporciona ao associado.
Confira as novidades:

Esclareça suas dúvidas:
O trabalhador que tiver dúvidas sobre a obrigatoriedade da entrega da declaração ou precisar
de qualquer outra informação sobre o imposto de
renda deve buscar orientações e esclarecimentos
no Sindicato. Esse serviço é gratuito.
Informações adicionais: no site www.stimmme.
com.br estão disponíveis informações sobre o assunto, entre elas a descrição das situações que tornam a
declaração do imposto obrigatória.

Pediatria: a partir de março, a doutora
Maria Helena Toniolo atende nas segundas
e quartas-feiras, a partir das 13h, também
por ordem de chegada.

Clínica geral: o médico José Carlos Faccio
passa a atender nas segundas, terças, quartas
e quintas-feiras, na sede administrativa do
Stimmme, a partir das 7h30min. As consultas
são por ordem de chegada.

Jurídico: os atendimentos especializados na área jurídica agora ocorrem também às segundas, terças e quartas-feiras,
das 7h às 8h30min.
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Site do Sindicato tem
novo visual
O ano de 2009 começou com novidades
online para o Stimmme. A página do Sindicato
na Internet está com visual remodelado, mais
atraente, apresentando conteúdos extras e
informações atualizadas para facilitar o
contato entre os associados e a entidade.
Quem acessa o site pode conferir a relação
dos serviços oferecidos, os horários de
atendimentos e os profissionais conveniados.
Também estão disponíveis dados sobre
dissídios e orientações relacionadas a rescisões
contratuais. Os interessados em ficar a par das
notícias ligadas a categoria encontram textos
informativos permanentemente atualizados
no espaço da CNTM e da Força Sindical.
Entre as novidades, o destaque é o ‘Guia
do Trabalhador’, com dicas sobre assuntos
variados, como lazer, diversão, saúde e
entretenimento. Para conferir, acesse
www.stimmme.com.br
INFORMATIVO - As mudanças chegaram
também ao informativo impresso do
Stimmme. A partir dessa edição, que já está
de cara nova, a publicação passará a ter

Espaço
Variedades
Livro: Vencendo o passado
Autora: Zibia Gasparetto
As narrativas de Zíbia
Gasparetto proporcionam
uma reflexão acerca dos
relacionamentos, impulsionando a repensar a vida e
buscar a felicidade espiritual.
Em Vencendo o passado, a
autora apresenta uma história surpreendente, mais uma vez ditada pelo espírito Lucius,
em que os personagens se atormentam
recordando acontecimentos desagradáveis do
dia-a-dia e que gostariam de esquecer. Mas
enfrentam o desafio com sucesso.
Filme: Perigo em Bangkok

periodicidade bimestral. Antes, o jornal do Sindicato era distribuído uma vez a cada três meses. Essa novidade tem como objetivo conferir
mais agilidade ao processo de comunicação, e
manter o trabalhador sempre atualizado sobre as novidades da categoria e as ações do Sindicato.

Opinião do associado

Esta aventura mostra a
história de Joe, um matador
sem remorsos, que está em
Bangkok para executar
quatro inimigos de um brutal
criminoso. Joe contrata um
ladrão de rua para enviar
mensagens com o objetivo de cobrir seus
passos. A intenção é matá-lo ao fim do
serviço. No entanto, Joe se pega na posição
de mentor do garoto, enquanto emenda um
romance com uma jovem local e começa a
questionar sua existência.

Luis Sachet
Na Medabil há 11 anos e associado ao Stimmme há três.
“Participei, pela primeira vez, de uma festa realizada pelo Stimmme e gostei
bastante. O fato de a confraternização ocorrer nas subsedes, como foi aqui
em Nova Bassano, facilita a presença do associado e de seus familiares.
Penso que mais trabalhadores deveriam aproveitar todas as vantagens que
o Sindicato oferece, pois a entidade tem uma estrutura qualificada. Outra
sugestão é ampliar os médicos conveniados nas subsedes, o que facilitaria
os atendimentos sem a necessidade de deslocamento até Bento Gonçalves.”

Rindo
com o
presidente

Jones dos Santos de Freitas
Na Sulmaq há mais de 11 anos e sócio do Sindicato desde 2000.
“O sindicato está de parabéns por realizar as festas nas subsedes. Essa
iniciativa foi extremamente importante porque permite nossa
participação nas promoções da entidade. Sem o inconveniente da
distância até Bento Gonçalves, podemos até trazer a família para as
atividades. Espero que ocorram muitas outras festas aqui em Guaporé.
O Stimmme está sempre buscando melhorar o serviço que oferece, e
com isso os trabalhadores só têm a ganhar.”

Celso José Gotardo
Há 25 anos colaborador da ER Amantino e também associado ao Stimmme.
“A idéia de realizar a festa na subsede de Veranópolis foi excelente –
bem como toda a programação da confraternização. Foi muito divertido
especialmente porque pudemos trazer a família para participar dessa
integração. Além das atividades de lazer, utilizamos bastante os serviços
que o Stimmme oferece, principalmente na área médica. O atendimento
e a estrutura são ótimos, o que deixa a todos muito satisfeitos com o
trabalho realizado pela entidade.”

Um gago estava procurando emprego e viu uma
vaga de vendedor de bíblias. O dono da loja, um
pouco envergonhado, olhou para o gago e disse:
- Olha me desculpa mas você tem esse problema
na voz, e assim não dar!
O gago diz:
-M-m-m-m-e Dd-a-a-a tr-tr-treeee-s q-q-q-q-que
vo-vovo-vou t-t-te mostra-tra-trar.
O dono da loja dá três Bíblias a ele e, vinte minutos depois, o gago chega e diz :
- M--e-e- dê-êe mais trê-ês..
O dono da loja, curioso, deu mais três e 20 minutos
depois o gago chega dizendo:
- me dá-dá maiis de-de-dez.
O dono da loja, de queixo caído, diz:
-Caramba como é que isso pode acontecer?
Nenhum dos meus vendedores conseguiram
vender tantas bíblias em tanto pouco tempo...
O Gago olha para o dono da loja e diz:
- é-éé A-ss-ss-im eu chego nn-n-n-n-ooo Cli-cli-cliente
e di-digo mo-mo-mo-moço q-q-q-q-uer comprar uma
bi-bi-blibia? Ai ele diz - Não Muito obrigado..
-Aiiii E-e-eu Digo..Qqqquer comprar ou quer que
eu leiiia??
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Stimmme conquista espaço
na confederação nacional
Presidente Elvio de Lima integra diretoria da CNTM que será empossada em março

Calendário de
eventos 2009
A diversão da família metalúrgica tem espaço
garantido na agenda do Stimmme para 2009. O
Sindicato definiu a programação de atividades
para o ano - são ações que alternam propostas de
lazer, encontros para troca de informação e,
ainda, momentos de integração entre os trabalhadores. Confira o que está previsto:
MÊS
Março

ATIVIDADE
Dia Internacional da Mulher

Abril

Gincana Metalúrgica

Maio

Festa Metalúrgica

Julho

Festa Julhina

Agosto/setembro Ciclo de cursos e palestras

Encontro mobilizou sindicatos e federações de todo país para discutir soluções em busca da manutenção dos empregos
dos trabalhadores da categoria

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 é uma das principais entidades do setor. Certamente essa oportunidade vai se traduzir em mais prestígio para a categoria”, diz.
A nova diretoria da entidade foi eleita dia 18
de fevereiro, em São Paulo, e tem Clementino
Vieira como presidente para o período 20092013. A posse está marcada para 10 de março,
em Brasília.
União sindical
Outra novidade que deve ampliar as conquistas para os trabalhadores da categoria é
a mobilização dos sindicatos e federações pela
manutenção dos empregos e redução dos efeitos negativos da crise econômica mundial no
setor. Representando as entidades às quais é
ligado, Elvio de Lima participou de uma reunião na Força Sindical, em São Paulo, congregando lideranças de todo país. A proposta foi
facilitar a troca de experiências e estimular a
discussão de alternativas a fim de assegurar
os empregos.
O encontro também teve a presença da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, que
criticou a postura da indústria diante do desaquecimento da economia mundial. “Com o
pressuposto de que haveria queda na demanda, logo diminuíram a oferta, cortando vagas”,
disse. Para evitar que a onda de demissões aprofunde as consequências da crise, o governo
anunciou corte de ajuda financeira e benefícios
fiscais a setores não comprometidos a manter
os postos de trabalho.

Representatividade
Embora determinados pontos do país tenham sentido de forma mais contundente a perda de postos de
trabalho, nos 19 municípios do nordeste gaúcho, representados pelo Stimmme, o quadro tem se mostrado
mais otimista. “Empresas de diversas regiões, entre
elas a nossa, ainda não estão sentindo os efeitos da crise porque há uma flexibilização conferida pela possibilidade de convenção e férias coletivas, banco de dias e
banco de horas para manter seus colaboradores. Isso
mostra a preocupação em evitar as demissões, objetivo que vem sendo alcançado com sucesso”, afirma.
Comprovando o cenário favorável aparecem os
números: foi constatado equilíbrio na equação entre
contratações e demissões no ultimo quadrimestre. A
rotatividade de trabalhadores com entre quatro e cinco meses de empresa, cujas contratações não passam
pelo Sindicato, é gerada pelos empregos temporários e
considerada habitual no setor, ainda conforme Elvio.
“Esses dados sinalizam que o desempenho está dentro da normalidade. O trabalhador precisa conhecer o
panorama real da região para que possa desempenhar
suas atividades com tranquilidade, sem o receio permanente de perder o emprego”, diz. Independentemente
de qualquer constatação, a recomendação é para que
os profissionais invistam em sua qualificação. “Dessa
forma, poderemos suprir a carência por mão-de-obra
especializada na região e assegurar o potencial de crescimento das indústrias”, afirma.

Estamos de olho
Nos números do setor para acompanhar
os efeitos da crise econômica nas empresas e,
consequentemente, no dia-a-dia do profissional. O Sindicato está atento ao que ocorre
nas indústrias para garantir a manutenção
dos direitos dos trabalhadores.

Outubro

Rústica Metalúrgica

Novembro

Festas de Fim de ano nas subsedes

Dezembro

Escolha da Rainha e abertura da
temporada de piscinas

Comemoração do
Dia Internacional
da Mulher
A primeira
atividade
programada é a
comemoração do Dia
Internacional da
Mulher. Na
manhã de
sábado, dia 07, o Sindicato recebe as associadas na sede administrativa para um encontro de integração. Após o café da manhã,
haverá um bate-papo com o tema ‘Postura à mesa’, trazendo orientações práticas
sobre boas maneiras com a instrutora
Sandra Telli. Também está programado o
sorteio de brindes para as participantes. A
atividade inicia as 9h e é gratuita para
todas as trabalhadoras da categoria.
Caminhada no dia 14
O Stimmme também presta homenagem
pela passagem da data marcando presença
na caminhada promovida pela Coordenadoria da Mulher. A atividade está marcada
para o dia 14 de março, um sábado, a partir
das 9h. O percurso tem saída na Igreja Cristo
Rei e chegada na Prefeitura, onde devem
ocorrer ações de lazer e integração. As
interessadas em participar recebem uma
camiseta e devem buscar mais informações
pelo telefone do Sindicato (3452.2003).

