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Tradição de sucesso na Festa Julhina
As previsões eram de tempo sem chuva, bastante público e muita
diversão na Festa Julhina do Stimmme – e todas elas se confirmaram
na noite de 19 de julho, quando mais de dois mil trabalhadores aproveitaram a comemoração na Sede Campestre da entidade. O encontro, que já é tradicional na agenda de atividades anuais do Sindicato,
ampliou o sucesso das três edições anteriores com a participação
recorde de associados e familiares.
O prestígio traduzido pela presença dos trabalhadores é sempre
motivo de grande satisfação para a diretoria da entidade, conforme
o presidente em exercício Deoclides dos Santos.
“Todas as promoções do Sindicato são sucesso porque o associado participa. Isso nos dá ânimo para trabalhar cada vez mais em
prol da entidade”, disse. Para garantir a alegria de tantos convidados, o Stimmme abasteceu a dispensa e distribuiu, gratuitamente,
cachorro-quente, pipoca, pinhão, amendoim, bergamota e quentão durante toda festa. Depois de aproveitar os pratos típicos, o
público pôde se divertir nas barraquinhas do Jogo de Dardos e da
Pescaria, além de experimentar boas doses de emoção enfrentando
o touro mecânico.
Na pista de dança, o baile seguiu animado, com trilha sonora para
os mais diversos gostos. A lista de atrações da noite teve, ainda,
como destaque a fogueira, que podia ser avistada mesmo à longa
distância, e a queima de fogos de artifício, colorindo o céu em homenagem a São João.
Os pequenos também tiveram espaço reservado na Festa Julhina
do Stimmme: pela primeira vez a encenação do casamento caipira
ficou a cargo de um grupo de crianças que esbanjou desenvoltura
perante o público.

Festa Julhina divertiu convidados com programação que teve fogueira, brincadeiras e muita comida típica

VALORIZAÇÃO DA EQUIPE
Eles trabalharam duro, mas a recompensa valeu o esforço: além
de acompanhar o sucesso da Festa Julhina do Stimmme, a equipe
responsável pela realização da atividade ganhou um jantar de confraternização em agradecimento pelo bom serviço voluntariamente realizado.
O encontro, na noite de 14 de agosto, na Sede Campestre da
entidade, reuniu mais de 50 pessoas que ajudaram na organização do
arraial. O convite para o momento de integração foi a forma que o
Sindicato encontrou para retribuir o comprometimento daqueles que
se dedicaram em prol da festa.

Encontro valorizou dedicação daqueles que contribuiram
para realização da festa

Casamento Caipira foi protagonizado por grupo
infantil

ESCLAREÇA DÚVIDAS SOBRE APOSENTADORIA
Stimmme e Cainelli Advocacia têm convênio que facilita atendimentos
O trabalhador que tiver dúvidas sobre questões relacionadas à aposentadoria pode buscar esclarecimentos e orientações no Escritório Cainelli
Advocacia. Conveniada com o Stimmme, a empresa presta assessoria em
questões previdenciárias, oferecendo serviços de contagens de tempo de
serviço, cálculo do valor da aposentadoria, averbação de tempo de serviço
rural, averbação de tempo de serviço insalubre, revisão do valor das aposentadorias, pedido de auxílio-acidente (pecúlio), pedidos de pensão por

morte e pedidos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.
A facilidade está disponível para os trabalhadores associados em Bento
Gonçalves e também nas subsedes do Sindicato (Vernópolis, Nova Bassano
e Guaporé).
Os interessados podem obter mais informações no Stimmme, pelos
fones 3452.2003 ou 3452.4270, ou no Escritório Cainelli Advocacia, fone
54. 3452.1906.
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PALAVRA DO
PRESIDENTE
É com grande alegria que
venho dedicando meu trabalho em prol do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de Bento
Gonçalves há cerca de
15 anos – por isso é
motivo de muita satisfação ocupar temporariamente a função de
presidente dessa entidade. Essa é uma experiência
certamente enriquecedora, que permite conhecer mais
sobre a realidade do Sindicato, estreitar o contato com
os trabalhadores e perceber de forma ainda mais ampla suas necessidades.
A oportunidade de conduzir as atividades e dar andamento aos projetos encampados por Elvio de Lima
e sua diretoria é, ao mesmo tempo que bastante gratificante, uma séria responsabilidade. São cerca de
12 mil trabalhadores representados em 19 municípios
que contam com nossa atuação para defender seus
interesses e ampliar as conquistas para toda categoria. Ajuda muito nessa missão o fato de o Sindicato
ter uma estrutura bem organizada e uma equipe de
trabalho comprometida com o bem-estar coletivo. E
as provas desse compromisso são evidentes no dia-adia de atividades do Stimmme: é graças à participação de todos que as promoções da entidade são sempre positivas. Aproveito, então, para parabenizar
aqueles que se dedicam nesse trabalho pelo envolvimento e contribuições.
Espero, nesse período em que ocupo o cargo de
presidente em exercício do Sindicato, poder contribuir da melhor forma para a continuidade de conquistas já tradicional na história da entidade. Agradeço a
todos pelo apoio e faço votos que tenhamos sucesso
no trabalho.

Deoclides dos Santos
Presidente em exercício
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A possibilidade de atender o trabalhador metalúrgico no diaa-dia, fornecendo informações e orientações, é um dos fatores que motivou a participação de Menegotto no Stimmme.
“Isso é o que mais me gratifica”, diz. Seu ingresso no Sindicato data de 1978, no 10º Congresso Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias realizado no Rio de Janeiro, e está ligado ao interesse de defender a categoria metalúrgica – na época, era Delegado junto ao conselho da Federação dos Trabalhadores no Estado do RS, segundo ele. “Sempre gostei do
movimento sindical e tive vontade de contribuir”. Desde então, ele vem acompanhando a série de mudanças pelas quais
passou o movimento sindical no país. “Felizmente, o Sindicato é, hoje, mais respeitado perante os órgãos públicos municipais, estaduais e federais”, afirma. Natural de Bento Gonçalves, é casado com Roseli Lourdes Menegotto e tem dois
filhos: Adriano e Joubert.
NELSON MENEGOTTO | Diretor Administrativo

PERFIL DA DIRETORIA
Curioso para saber mais sobre o trabalho sindical e participar das
ações realizadas pela entidade nas empresas associadas, Bressan
aceitou o convite de Menegotto, então presidente, para integrar
a diretoria do Sindicato. “Passei a me identificar com o que faço,
e me realizar vendo o resultado desse trabalho”, diz. Grande parte dessas conquistas devem-se à postura de diálogo aberto e transparente que existe entre as empresas e o Stimmme, segundo ele.
“O caminho certamente é esse: buscar, através da união de esforços, mais benefícios para todos – e o sindicato está fazendo
isso”, afirma. Natural de Guaporé, veio para Bento Gonçalves há
32 anos com o objetivo de trabalhar na Farina. “A cidade progrediu muito, tem bastante opção de emprego, oferece grandes oportunidades, basta aproveitar”, diz. É casado com Teresinha Bressan e tem dois filhos: Giliard e Caroline.
ADEMAR BRESSAN | Diretor de Formação Política Sindical

CNTM COMPLETA 20 ANOS
A Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos completou, no mês de
agosto, 20 anos de atuação em prol dos metalúrgicos brasileiros. A celebração da data
foi durante solenidade para mais de 300 convidados, entre representantes sindicais
de todas as regiões do Brasil, lideranças da CNTM e da Força Sindical e autoridades
políticas. O destaque foi o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
A CNTM é presidida por Eleno Bezerra, possui 150 entidades filiadas (Federações e
Sindicatos) e representa cerca de um milhão de trabalhadores em todo o País.
NOVIDADES NO SITE
Também para comemorar a data, a CNTM traz novidades no layout e conteúdos do
seu website. Na página é possível encontrar notícias constantemente atualizadas sobre
o setor e assuntos de interesse do trabalhador. Para conferir, basta acessar
www.cntm.org.br

Estamos de olho
LICENÇA-MATERNIDADE
O período de licença-maternidade aumentou para seis meses. A medida vai ao encontro da recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde), que aponta a necessidade do aleitamento materno por, pelo
meio, meio ano desde o nascimento. A extensão do prazo não é impositiva, mas as empresas
que aderirem terão benefícios fiscais, além de demonstrar seu comprometimento com o
social e a valorização na formação de novos cidadãos.
Informações pelo fone 3452-2003
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Em dia com a sua saúde
Confira os novos horários para os atendimentos médicos e odontológicos gratuitos do Sindicato
O bem-estar do trabalhador
associado e de seus familiares
está entre as prioridades da atuação do Sindicato. Por isso a

entidade investe constantemente na
melhoria dos benefícios oferecidos,
como as consultas médicas e odontológicas, em novos horários para pro-

MÉDICO

porcionar ainda mais eficiência aos
que procuram a facilidade. Os atendimentos são feitos na própria sede
administrativa da entidade, que dis-

ATENDIMENTO

HORÁRIOS

José Carlos Faccio (clínico geral)
Alessandro Zordan (clínica geral)
Heléia Marchioro (ginecologista)
Maria Helena Toniollo (pediatra)

segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, a partir das 7h30min
terças-feiras, a partir das 13h
quartas-feiras, a partir das 13h30min
segundas e quartas-feiras, a parti das 13h

DENTISTA

põe de consultórios devidamente equipados para garantir conforto e qualidade nos serviços
prestados. Veja as mudanças:

por ordem de chegada
por ordem de chegada
com horário agendado
por ordem de chagada

ATENDIMENTO

HORÁRIOS

Gissele Rizzatto
Shana de Azevedo Fedatto
José Luciano Flores de Freitas

de segunda à sexta-Feira das 13h às 19h
de segunda à sexta, a partir das 7h (sete fichas de urgência)
terças e quintas-feiras, das 8h às 11h, e das 15h às 18h

com horário agendado
por ordem de chegada
com horário agendado

OUTROS SERVIÇOS
Mércia Bogoni (nutricionista)
Mariele Prates (massoterapeuta)
Kelly Peruffo (quiropraxista)
Virginia Dapper(Medicina Do Trabalho)

HORÁRIOS
segundas-feiras, das 7h30min às 11h
quintas-feiras, das 14h30min às 16h30min
terças-feiras, a partir das 7h30min e das 13h
quartas-feiras, a partir das 14h30min

com
com
com
com

ATENDIMENTO
horário agendado. Valor R$ 30,00
horário agendado.Valor R$ 15,00
horário agendado. Valor R$ 30,00
horário agendado. Valor R$ 30,00

Para agendar horários de atendimento, entre e contato pelo fone 54. 3452.2003.
ATENÇÃO GUAPORÉ: a quiropraxista Kelly Peruffo passa a atender na sub-sede do Sindicato a partir de 05 de setembro, com horário marcado, àssextas-feiras.

OPINIÃO DO ASSOCIADO

METALÚRGICOS FECHAM
ACORDO COLETIVO

"Ser associado ao Stimmme permite a mim e a minha
família aproveitarmos todas as opções de lazer que o
Sindicato oferece, como é o caso da sede campestre,
com camping, açude e uma estrutura excelente e muito aconchegante. Além disso há as festas e eventos,
que sempre são muito divertidos. Também é bom poder contar sempre com o serviço nos atendimentos
médicos e odontológicos oferecidos."
VALMOR BONFANTE
Colaborador da Geremia,
associado há cerca de cinco anos

"O principal motivo que despertou meu interesse em
participar do Sindicato foram as consultas médicas e
odontológicas. Procurei o Stimmme porque os colegas da empresa indicaram os serviços oferecidos todos falaram muito bem da qualidade e do profissionalismo. Nesse primeiro contato que tive fiquei muito satisfeita, o atendimento foi ótimo, recebi todas
as explicações que procurava".

WOLNEI CORTEZE
Colaborador da Bertolini,
associado há cerca de cinco anos

Trabalhadores metalúrgicos conquistam 8%
de reposição salarial em Bento Gonçalves

JUCEMARA MARIA RUFATTO
Colaboradora da Multicores,
associada há 30 dias

"Todas as vezes que precisei fui muito bem atendido.
As consultas odontológicas estão entre os destaques
das facilidades oferecidas. Eu e toda minha família
aproveitamos muito esse benefício, bem como o serviço médico. Também utilizamos bastante a sede campestre e sempre participamos das promoções do Sindicato. O Stimmme, que já é bom, melhora cada vez
mais, e isso é muito bom para todos os trabalhadores."

Os trabalhadores da indústria metalúrgica e de material elétrico de Bento Ggonçalves obtiveram reajuste
de 8% na negociação do acordo coletivo de 2008. O
percentual na reposição salarial tem data base em 1º
de maio de 2008. O valor do piso para a categoria é de
R$ 528,00 (até 90 dias) e R$ 572,00 (após 90 dias).
Outra resolução é que as empresas do setor pagarão a
seus empregados, a título de adicional por tempo de
serviço, o total de 5% sobre o salário contratual, por
qüinqüênio de trabalho prestado pelo empregado ao
mesmo empregador.
O setor de reparação de veículos obteve reajuste
de 9%, também com data-base em 1º de maio. Para
eles, o piso único é de R$ 594,99 e o qüinqüênio tem o
valor de 2%. A aprovação das propostas foi durante a
Assembléia realizada no dia 18 de julho, na sede administrativa do Sindicato.
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Segurança deve ser prioridade
no dia-a-dia do trabalhador
Todas as manhãs o trabalhador se prepara para
encarar uma jornada de trabalho que vai garantir
o seu sustento e de sua família. São várias horas
de serviço que exigem, além de esforço físico,
atenção e concentração para realizar com eficiência as tarefas necessárias. Tão importante quanto o colaborador empenhar-se para ter um desempenho produtivo é procurar anular - ou pelo menos minimizar - as possibilidades de acidente. Isso
significa cuidar da segurança no trabalho.
Para garantir o bem-estar e proteger a integridade e a capacidade do trabalhador, as empresas precisam adotar um conjunto de medidas visando a reduzir os acidentes e doenças ocupacionais. No Brasil, o assunto é regulamentado por
lei. Seu cumprimento, além de obrigatório, permite que a empresa se organize, aumentando a
produtividade, a qualidade dos produtos e melhorando as relações humanas no trabalho.
CAUSAS E RESPONSABILIDADES
O acidente de trabalho deve-se principalmente a duas causas: o ato inseguro, aquele praticado pelo homem, em geral consciente de que está
contra as normas de segurança. São exemplos
subir em telhado sem cinto de segurança contra
quedas, ligar tomadas de aparelhos elétricos com
as mãos molhadas e dirigir a altas velocidades.
O outro fator são as condições inseguras - o
ambiente de trabalho que oferece perigo ou risco
ao trabalhador, como instalação elétrica com fios
desencapados, máquinas em estado precário de
manutenção, andaime de obras de construção civil feitos com materiais inadequados. Eliminando-se as condições e os atos inseguros é possível
reduzir os acidentes e as doenças ocupacionais.
Esse é o papel da Segurança do Trabalho. Cabe ao
profissional responsável por esse assunto na empresa organizar programas de prevenção de acidentes; orientar a CIPA e os trabalhadores quanto
ao uso de equipamentos de proteção individual,
fazer inspeção de segurança e organizar palestras e treinamentos.
Vale lembrar que o colaborador tem papel fundamental na manutenção da segurança no trabalho: deve usar sempre os equipamentos de segurança, realizar apenas as atividades para as quais
estiver apto e evitar condutas de risco.
NÚMEROS DO PROBLEMA
Os acidentes de trabalho são a causa da morte
de mais de 2 milhões de trabalhadores no mundo
por ano. São três pessoas que morrem a cada minuto devido a condições impróprias de trabalho,
segundo a Organização Internacional do Trabalho
(OIT).
O Brasil ocupa o 4º lugar em relação ao número de mortes, com 2.503 óbitos. O país perde
apenas para China (14.924), Estados Unidos
(5.764) e Rússia (3.090), também de acordo com
a OIT.
É IMPORTANTE SABER QUE:
Acidentes de trabalho geralmente decorrem da
soma de vários fatores: baixa escolaridade, falta
de treinamento e de boas condições de trabalho,
pressão por produtividade.
Outra causa que potencializa os danos causados pelos acidentes é o não uso de equipamentos
de proteção.

STIMMME NO
ENCONTRO NACIONAL
DE ADVOGADOS

Nas indústrias são as máquinas que oferecem o maior perigo: o risco aumenta se elas
não tiverem dispositivos de segurança. Cabe
ao trabalhador exigir o cumprimento dessa determinação para que, no caso de acidente, não
seja acusado de negligência.

ESCLAREÇA SUAS DÚVIDAS
O que é: Acidente de trabalho é aquele
que acontece no exercício das atividades
a serviço da empresa, provocando lesão
corporal ou perturbação funcional podendo causar morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade
para o trabalho. Nessa lista, estão:
acidente que acontece quando o colaborador está prestando serviços por ordem
da empresa fora do local de trabalho;
acidente que acontece quando o trabalhador estiver em viagem a serviço da
empresa;
acidente que ocorre no trajeto entre a
casa e o trabalho ou do trabalho para
casa;
doença profissional (provocadas pelo
tipo de trabalho);

Sindicato acompanhou debates durante
o encontro

Atento às novidades e discussões que podem se traduzir em benefícios para a categoria, o Stimmme marcou presença no 2º Encontro Nacional de Advogados, promovido pela
CNTM nos dias 20 e 21 de agosto, em Brasília. A programação teve palestras sobre temas como a legitimidade dos Sindicatos para
atuar ajuizando ações civis públicas, atuando
como substituto processual; Súmula vinculante do STF e a posição do TST com relação ao
Adicional de Insalubridade e a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais sem
redução salarial.
Participaram como palestrantes o Ministro
do TST Dr. José Luciano Castilho Pereira (aposentado), o Ministro Marco Aurélio de Mello
(STF) e o Procurador Geral da Justiça do Trabalho Otávio Brito Lopes, entre outras personalidades do mundo judiciário brasileiro.

COMO SE PROTEGER
Para reduzir os riscos a que os colaboradores estão expostos é que serve o uso
dos Equipamentos de Proteção Individual. Os EPI são dispositivos de uso individual, que protegem o colaborador de ameaças contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e ameaçar
a sua segurança e saúde. Devem ser utilizados pelos seus funcionários durante a
jornada de trabalho.
A empresa tem obrigação de fornecelos gratuitamente aos funcionários, em
perfeito estado de conservação e funcionamento, nos seguintes casos:
Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes ou de doenças
profissionais e do trabalho;
Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas;
Para atender a situações de emergência.
RESPONSABILIDADES
A segurança e saúde no local de trabalho dependem do compromisso assumido
tanto pela empresa como pelos colaboradores. À empresa cabe realizar orientações e treinamentos sobre o uso adequado e a devida conservação dos EPI, além
de substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado. O papel do trabalhador é usar corretamente o EPI, e, apenas durante o trabalho, mantendo sempre em boas condições de uso e conservação.

Advogados do Stimmme, Rafael Orso e Juliana
Da Rold Krob Di Lorenzo, com o ministro Marco
Aurélio de Mello

COMUNICAÇÃO SINDICAL EM DEBATE
Outra atividade coletiva promovida pela
CNTM da qual o Stimmme participou foi o 1º
Encontro de Comunicação e Sindicalismo, que
reuniu diretores e assessores de comunicação
das federações e sindicatos filiados à confederação nos dias 17 e 18 de junho, em São Paulo.
Na agenda, ciclos de palestras com profissionais como o sociólogo e consultor sindical João
Guilherme Vargas Netto, o jornalista e apresentador da TV Record, Paulo Henrique Amorim, a
professora Roseli Fígaro, da ECA-USP, o jornalista Alberto Luccheti, da AllTV, o jornalista João
Franzin, da Agência Sindical, e do diretor técnico do DIEESE, Clemente Ganz Lúcio.
Também foram destaque os grupos de trabalho formados por diretores e assessores de
comunicação, que debateram diretrizes para a
comunicação em âmbito nacional da CNTM. O
objetivo do encontro foi discutir a necessidade de as entidades sindicais melhorarem a comunicação com as bases e com a sociedade.

