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Temporada de verão aberta
na Sede Campestre

O verão promete ser de muito lazer e diversão especialmente para os trabalhadores das indústrias
metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico de Bento
Gonçalves e região, que têm a seu dispor toda estrutura da Sede Campestre. A temporada 2008/2009 está
aberta para que os associados do Sindicato e seus familiares possam aproveitar bons momentos no espaço
diferenciado que a entidade reserva exclusivamente
para aqueles ligados à categoria.
A Sede Campestre está à disposição dos trabalha-

dores de terça-feira a domingo, da 8h às 20h. O horário de
funcionamento das piscinas é das 9h às 12h e das 14h às 20h,
também de terça-feira a domingo. Para usufruir essa estrutura, os associados devem ficar atentos às datas de realização
do exame médico (veja tabela). O procedimento garante o
acesso às piscinas por toda a temporada.
Quem preferir, pode curtir a estação do calor desfrutando com conforto as diversas opções de entretenimento oferecidas na Sede. Na área de três hectares, na linha Sertorina
Alta, o público dispõe de espaços especiais reservados para

Verão numa boa
Saiba como curtir a temporada na Sede Campestre
NAS PISCINAS
É obrigatório:
· Apresentar exame médico;
· Usar a identificação que será fornecida;
· Passar na ducha antes de entrar na água;
· Usar traje de banho.
É proibido:
· Pular nas piscinas;
· Entrar na área das piscinas com comida e
animais de estimação;
· Jogar bola na área das piscinas;
· Atos obscenos.
NOS ESPAÇOS COMUNS DA SEDE:
É proibido ouvir som alto e estacionar embaixo
do quiosque. Cada usuário deve recolher e levar o
lixo, obedecendo à determinação da FEPAM.

Na área das piscinas haverá um fiscal autorizado a
tomar as providências cabíveis se alguma regra for
infringida. O sócio responsável poderá ser afastado
do quadro social do sindicato.
CAMPING:
Somente poderão acampar os sócios que efetuarem a
reserva junto a Sede Campestre (054) 3261-9622
PESCA:
Os sócios devem apresentar a carteirinha da Sede Campestre no bar e solicitar a autorização para pesca.
FUTEBOL:
O campo somente será reservado através da solicitação do sócio, que deve assinar um termo de responsabilidade e pagar uma taxa de R$ 15,00 na Sede do
Sindicato.

camping e pesca, campo e quadra para a prática de
esportes como futebol e vôlei, quiosques, recanto e um
chalé. Outro atrativo são as belas paisagens naturais.
Espaço destinado a proporcionar o bem-estar dos
trabalhadores, a Sede Campestre cumpre a função
de estimular a integração entre os profissionais do
segmento, de acordo com o presidente Elvio de Lima.
"Nesse local, conseguimos aproximar o trabalhador e
sua família do Sindicato, o que contribui para fortalecer ainda mais nossa categoria", afirma.

DATAS PARA
O EXAME MÉDICO
SEDE ADMINISTRATIVA
Dias 02, 09 e 16 de
dezembro; 06, 13, 20 e 27 de janeiro
de 2009; 03, 10 e 17 de fevereiro;
03 e 10 de março.
Horário: das 17h às 18h30min
SEDE CAMPESTRE
Dias 07, 14 e 21
de dezembro; 04, 11, 18 e 25 de janeiro.
Horário: das 10h às 12h
Dias 01, 08 e 15 de fevereiro;
01, 08 e 15 de março.
Horário: das 10h às 11h
O valor do exame é R$ 11,00.
Não serão realizados exames entre os
dias 22 de dezembro e 03 de janeiro.
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Diretoria reeleita com
quase 96% de aprovação

PALAVRA DO
PRESIDENTE
Compartilho com cada um de vocês a alegria
que é, para mim, retomar o exercício das atividades à frente do Sindicato. Trabalhar pela categoria é uma satisfação imensa, e ver a trajetória de conquistas que acumulamos, uma grande recompensa.
Outro motivo de felicidade para toda a nossa equipe foi a renovação do voto de confiança
que os associados deram a nossa atuação com o
resultado das eleições. Esse índice de aprovação comprova que estamos no caminho certo e
fortalece ainda mais nossa disposição para seguir na luta em prol do segmento.
Por isso estamos cheios de disposição para
dar continuidade ao trabalho em 2009. O próximo ano promete seguir o histórico de bons resultados que temos obtido graças à união de nosso
grupo e comprometimento com a entidade.
Temos metas bem definidas, como o início
da construção de um pavilhão na Sede Campestre - espaço para realizarmos encontros de integração e atividades do Sindicato. Pretendemos atuar, também, para aumentar ainda mais
nossa representatividade, principalmente nas subsedes, com a promoção de ações envolvendo os
trabalhadores. Esse fortalecimento certamente
facilitará a conquista de benefícios em prol de
todos.
Esperamos contar, mais uma
vez, com o apoio de vocês
nesse desafio, para comprovar
que unidos somos fortes.
Em nome de toda diretoria, desejo boas festas aos
trabalhadores e um 2009 de
muito sucesso para toda família metalúrgica.

Elvio de Lima
Presidente

Apuração comprovou a satisfação com o trabalho realizado

O empenho e a dedicação da diretoria do Stimmme para representar bem e defender os interesses
da categoria recebeu o aval dos associados nas eleições realizadas nos dias 07 e 08 de outubro. As urnas comprovaram a satisfação com o trabalho que
vem sendo desenvolvido e conferiram aprovação de
95,96% para o grupo comandado pelo presidente Elvio
de Lima seguir à frente da entidade na gestão que
vai de janeiro de 2009 a janeiro de 2013. Ele retornou ao cargo no dia 06 de outubro após o período de licença de 120 dias e já mobilizou os associados para as eleições da entidade.
CONFIRMAÇÃO DAS URNAS
O resultado aprova a atuação marcada pela ética e transparência, sempre com o objetivo de garantir o bem-estar coletivo, segundo ele. "Agradecemos por mais essa demonstração de confiança.
Vamos aproveitar a nova oportunidade para ampliar
nossas conquistas e buscar instrumentos que possam trazer cada vez mais qualidade de vida aos trabalhadores e seus familiares", diz o presidente.
Do total de 1858 votos, 1783 foram favoráveis à

Integração nas
subsedes
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
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A filosofia que orienta a atuação do Stimmme - unidos somos fortes - também vale para os
momentos de lazer e diversão dos trabalhadores. Promovendo a integração entre os representantes da categoria, o Sindicato realiza um
cronograma de confraternizações em suas subsedes. O envolvimento da família metalúrgica
começa já durante a fase dos preparativos: os
próprios associados estão engajados na realização das festas. Em cada município foram criadas comissões responsáveis pela organização e
escolha das atrações.
A primeira atividade é o jantar dançante para
casais em Veranópolis, dia 29 de novembro. Em
dezembro, a agenda segue em Nova Bassano,
dia 06, e em Guaporé, no dia 13. Em todos os
encontros os associados recebem um ingresso
gratuito para o jantar, com direito a um acompanhante. As celebrações nas subsedes são
uma facilidade que incentivam a união entre
os trabalhadores sem a necessidade de realizar o deslocamento até outras cidades. Em
Bento Gonçalves, a comemoração está marcada para maio, quando será realizada a tradicional Festa Metalúrgica.

permanência da chapa na administração da entidade. A votação abrangeu todas as empresas com associados, inclusive nas subsedes. O trabalho envolveu
mais de 30 pessoas, integrantes de sindicatos de trabalhadores de Bento Gonçalves e do estado.
DIRETORIA DO STIMMME | GESTÃO 2009/2013
Integram a diretoria o Presidente José Elvio Atzler
de Lima; o vice-presidente Deoclides dos Santos; o diretor Administrativo Nelson Menegotto; o diretor de
Form. Pol. Sind. Ademar Bressan; o diretor Div. Cul. Lazer Antonio Danilo Braun; o diretor de Finanças Lucindo Rubbo e o diretor Adj. Finanças Inácio Lazzarotto.
Entre os suplentes, Denis Braun, Arlindo José
Antunes, Luciana Landfedt Roncaglio, Roberto Sganzerla, Rozane Bortolanza, Clairi Ana Pivotto Fossa e
Francisco Reginatto.O Conselho fiscal tem Bernardino P. de Souza, Ademar Lucietto e José Alves Dos
Santos (suplentes: Leoclides Marini, Ademir Ferlito e
Dorvalino De Toni). São delegados representantes
junto à Confederação José Elvio Atzler De Lima e
Nelson Menegotto (Suplentes: Zulmir Tarso e Clarisse de Fátima dos Santos).

Palestra sobre
segurança

A importância da segurança no trabalho foi um
dos temas da palestra ministrada pelo presidente
do Stimmme, Elvio de Lima e o Diretor Administrativo Nelson Menegotto, durante a Sipat da Spectrumsteel Fundição de Precisão. O encontro mobilizou os 60 colaboradores da empresa no dia 17 de
novembro. A oportunidade também foi de debate
sobre direitos e deveres, saúde e ambiente de
trabalho, com troca de informações para esclarecer as dúvidas dos trabalhadores.
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PARA LER
Livro: Comer, Rezar, Amar
Autora: Elizabeth Gilbert

A rotina dos profissionais está cada vez mais corrida, a demanda de tarefas aumenta sempre, bem
como a pressão pelos bons resultados. Além disso,
há fatores de preocupação diária, como trânsito,
violência, excesso de informações. Nesse contexto, as férias deixaram de ser luxo para se tornar
necessidade. Esse período serve para recarregar
as baterias e permitir que o trabalhador volte motivado, com mais energia para realizar as tarefas.
Por isso é fundamental aproveitar bem o merecido descanso. Para tanto, é indispensável sair da
rotina corrida do dia-a-dia. Viajar é uma ótima
opção - bem como fazer atividades prazerosas: passear, praticar exercícios, sair com os
amigos, assistir a filmes. Descubra qual a sua maneira de curtir ao máximo o tempo de férias.

COM OS FILHOS
Férias são o período ideal para os pais dedicarem um tempo de qualidade aos filhos. Para
aproveitar ao máximo esses momentos, vale preparar uma agenda com atividades interativas e
construtivas.
- Sempre ativos: A melhor forma de evitar o aborrecimento das crianças pequenas é brincar com
elas, deixando-as fazer o que mais gostam, sempre com vigilância às atividades.

Com o relato de uma mulher com quase 30
anos que enfrentou um divórcio, uma depressão debilitante e outro amor fracassado e decidiu tomar uma decisão radical:
livrou-se de todos os bens materiais, demitiu-se do emprego, e partiu para uma
viagem de um ano pelo mundo - sozinha. A
história mostra a importância de assumir a
responsabilidade pelo próprio contentamento e parar de viver
conforme os ideais da sociedade.
Livro: A Cabana
Autor: William P. Young
O livro é um fenômeno de público - quase dois milhões de exemplares vendidos.
Conta o caso do rapto de uma jovem,
cujas evidências indicam ter sido brutalmente assassinada e abandonada numa
cabana. Quatro anos após o crime, seu
pai recebe um convite para voltar àquela cabana para passar o fim de semana.
O livro questiona a capacidade da religião de amenizar a dor
e o sofrimento do mundo, com respostas que transformam o
personagem - e freqüentemente também o leitor.

PARA VER
foto de pais e
filhos brincando

- Convide os amigos do seu filho: com a companhia de um amiguinho ele aprende, por exemplo, a compartilhar seus brinquedos, além de favorecer seu desenvolvimento social. O
contato com os seus amigos permite que a solidão não se instale em tempo de férias.
- Educação na TV: se o dia for de chuva, uma boa pedida é assistirem juntos a um filme
infantil. É imprescindível escolher programas adequados à idade, que tragam bons modelos de comportamento e transmitam valores positivos. Isso é ideal para desencadear uma
boa conversa com os filhos sobre o tema em questão.

Mostra as últimas horas da vida de Sandro do Nascimento, o seqüestrador do
ônibus 174. O documentário é um relato ficcional que conta a história do
encontro de um adolescente órfão e
de uma mulher obcecada pela memória do filho, até chegar ao desfecho - a
morte de uma jovem professora e do
próprio Sandro, episódio transmitido
ao vivo pela TV.

MESA SAUDÁVEL NO VERÃO

TEMPO PARA ELAS
Durante todo o ano, a maioria das mulheres conjuga pelo menos dois trabalhos: a
função na empresa e como dona-de-casa. Mesmo que não possam deixar de cuidar
do lar e das crianças nesse período, elas também merecem uma mudança na rotina
para aproveitar as férias. A dica é negociar as atividades domésticas com o marido e
os filhos, mostrando a eles a importância de ajudar. Outra boa opção é programar
uma viagem em família.

Rindo com o
presidente
O pneu do carro do português furou diante de um hospício.Ele desce do carro, fica
indignado:
- Ora pois, que droga.
Ele tira as porcas da roda, mas elas acabam escorregando para dentro de um bueiro.
Um dos internos assiste à cena do lado de dentro das grades do manicômio e aconselha ao
português:
- Amigo, tire uma porca de cada uma das outras rodas para segurar a que ficou solta,
até chegar a um posto.
- Fenomenal! Muito boa idéia. Obrigado! Olhe, eu nem sei por que tu estás aí dentro!
- Eu estou aqui porque sou doido, não burro!

No verão, o corpo pede um consumo maior de líquidos para compensar as perdas de água e sais minerais decorrentes da transpiração. Por isso é preciso fazer algumas adaptações nos hábitos:
- Prefira verduras, legumes, folhas verdes, cereais integrais,
pães integrais, carnes magras, queijos menos gordurosos,
sobremesas à base de frutas.
- Evite carnes gordas, queijos gordurosos, molhos à base de
creme de leite, maionese, frituras e procure maneirar nas
bebidas alcoólicas.
- A ingestão de líquidos deve ser freqüente (água, sucos
naturais, chás e água de coco).
- Atenção com os alimentos feitos com leite, gordura e ovos:
eles necessitam de refrigeração adequada, pois o calor aumenta a proliferação de bactérias que podem causar intoxicação alimentar.
- Não consuma alimentos perecíveis que ficam expostos à
temperatura ambiente.
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Diretoria visita instalações
do Grupo Tomasi
nova área de 600 m²,
O sucesso consinônimo de conforto
quistado pelo eme comodidade, abriga
preendedorismo do
uma equipe de colaboGrupo Tomasi vem
radores especializados
rendendo a admira– são 28 funcionários e
ção e o reconhecidois assessores atuanmento de amigos e
do diariamente no loparceiros de longa
cal. Aliado às facilidadata. As novas insdes do prédio e ao gatalações do escribarito dos profissiotório, que atua nos
nais, os clientes posegmentos contábil
dem contar com a exe jurídico, têm reperiência e o knowcebido importanSucesso comprovado: Stimmme visitou e aprovou as
how de uma empresa
tes visitas de cliennovas instalações do Grupo Tomasi
que há 19 anos presta
tes – e colhido uma
serviços contábeis e,
série de elogios.
há cinco, também jurídicos.
Na tarde do dia 05 de novembro foi a vez da
“O Grupo Tomasi tem no atendimento complediretoria do Sindicato conhecer o novo centro de
to um de seus principais diferenciais. Agora, com
atendimento. A comitiva do Stimmme esteve no reessa melhoria, certamente poderá aperfeiçoar e
cém-inaugurado escritório comandado pela família
ampliar ainda mais os serviços oferecidos”, avalia o
Tomasi: Nilo e os filhos Sandro e Renan. Foi deles,
presidente do Stimmme, Elvio de Lima. Os interesjuntamente com os sócios Jucimara, Elaine e Alesados em conferir os serviços do Grupo Tomasi poxandre, a decisão de ampliar a estrutura para medem visitar o escritório na rua Visconde de São
lhor servir os mais de 300 clientes, vindos de toda
Gabriel, 502, sala 05.
região, e os quase 700 processos em andamento. A

A categoria representada pelo Stimmme terá
atuação de destaque no poder Legislativo de
Bento Gonçalves. O presidente do Sindicato,
Elvio de Lima, foi eleito vereador do município
para a gestão de janeiro de 2009 a dezembro
de 2012. Nas urnas, conquistou o apoio de 2.061
eleitores. Sua proposta de atuação envolve a
busca por mais educação, saúde e segurança
para toda a comunidade. "Agradeço a todos pelo
voto de confiança e espero retribuir com muito trabalho. Essa é mais uma prova de que unidos somos fortes", diz o vereador.
A partir da próxima edição do informativo
do Stimmme o trabalhador poderá acompanhar
periodicamente, nessa coluna, as ações desenvolvidas na Câmara de Vereadores em benefício
do segmento

Movimento Sindical
perde lider

Estamos de Olho
CRISE ECONÔMICA

Eleno Bezerra faleceu em um acidente de carro

A fase de crise na economia mundial começa a dar seus primeiros sinais
no Brasil, em todos os segmentos. Muitas indústrias, como as de móveis,
têxteis, químicos e mecânica, estão revendo seus projetos e reduzindo os
novos investimentos previstos para 2009 em função da expectativa de desaceleração. No setor metalúrgico, a onda de demissões chegou a Caxias do
Sul, onde mais de 1,2 mil trabalhadores devem perder o emprego neste ano.
O momento é de dificuldade e vai exigir adaptações por parte das empresas
- mas isso não significa comprometer as condições de trabalho de seus colaboradores, limitar ou eliminar benefícios garantidos pela legislação.

O movimento sindical perdeu uma grande
liderança nacional com o falecimento de Eleno Bezerra, que ocupava o cargo de presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. No fim de setembro ele sofreu um acidente de carro fatal. Com 52 anos,
era casado pela segunda vez e tinha um casal
de filhos. Bezerra assumiu o cargo de presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São
Paulo e Mogi das Cruzes em 2003, posição que
ainda ocupava. O sindicalista também presidia
a CNTM desde 2005, quando foi eleito por unanimidade. Seu trabalho foi referência pela ética, pelo profissionalismo e comprometimento
com os metalúrgicos de todo o país. A ausência do líder deixa uma lacuna no cenário do
movimento sindical no país.

Informações pelo fone 3452-2003

Marcha em Brasília dia 03 de dezembro
Entidades sindicais reforçam com o presidente da
República e o Congresso a implantação de uma série
de medidas apresentadas em benefício dos trabalhadores durante a 5ª Marcha da Classe Trabalhadora,
em Brasília, no dia 03 de dezembro.
O ato de unidade das centrais terá o lema "Pelo
desenvolvimento e valorização do trabalho" e deve reunir trabalhadores e sindicalistas de todo o país para
reivindicar a redução da jornada de trabalho sem re-

dução salarial, o fim do fator previdenciário, a correção da tabela do Imposto de Renda, a redução das
taxas de juros e do superávit primário, a ratificação
das convenções 151 – direito de greve dos servidores
públicos e 158 – sobre demissões imotivadas e aumento das parcelas do seguro-desemprego.
O Stimmme marcará presença na mobilização, representado por uma comissão e lideranças sindicais
do Rio Grande do Sul.

Férias no Sindicato
O Stimmme estará de férias coletivas de
24 de dezembro até 04 de janeiro. Nesse
período não haverá atendimentos na Sede
Administrativa do Sindicato. As atividades
serão retomadas normalmente no dia 05
de janeiro de 2009.

O melhor de todos os presentes que podem estar na árvore de Natal é a satisfação de passar as festas
de fim de ano na companhia de uma família alegre e unida – como é a nossa família metalúrgica.
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico deseja
a todos os trabalhadores e seus familiares FELIZ NATAL e MUITO SUCESSO em 2009!

