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Mais de três mil trabalhadores
na 10ª Festa Metalúrgica

10ª Festa Metalúrgica reuniu 3,2 mil trabalhadores no Parque de Eventos em almoço festivo organizado pelo Stimmme para comemorar o Dia do Trabalho e integrar a categoria

Uma tradição que já se repete há dez
anos teve mais uma edição de sucesso no
dia 10 de maio, quando o Stimmme reuniu
cerca de 3,2 mil pessoas na 10ª Festa Metalúrgica. O pavilhão B do Parque de Eventos
recebeu os trabalhadores das indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico
e seus familiares para o almoço festivo.
No encontro promovido para reforçar a integração da categoria, o reconhecimento ao
trabalho em conjunto marcou a confraternização. “A participação de cada trabalhador
faz do Sindicato uma verdadeira família e fortalece ainda mais a entidade. Isso é motivo
de grande orgulho e nos motiva a fazer ainda
mais pelos associados”, disse o presidente
do Stimmme, José Elvio Atzler de Lima.
A valorização da união é também a aposta da diretoria do Sindicato para superar as
dificuldades e ampliar as conquistas da categoria, segundo ele. “Tenho, ao meu lado,
um grupo de pessoas que encara os desafios

Presidente do Stimmme, José Elvio Atzler de Lima, anunciou
ampliação do serviço odontológico gratuito

junto comigo. É por causa desse trabalho
em equipe que temos tantas conquistas em
nossa gestão. Eles são a melhor prova de
que unidos somos fortes”, afirmou. O reconhecimento à dedicação e ao empenho
dos diretores veio sob a forma de uma salva de palmas conduzida, em pé, pelos associados. Outro ponto alto do almoço foi o
anúncio da ampliação dos serviços odontológicos gratuitos para os dependentes dos
trabalhadores associados (esposa e filhos
com até 18 anos que não estejam trabalhando).
A programação da 10ª Festa Metalúrgica teve sorteio de cerca de 80 prêmios
especiais, como geladeiras, freezer, microondas, máquina de lavar, bicicletas, televisores e aparelhos de DVD, e de um automóvel Ford Ka 0km. Durante a distribuição dos prêmios, o público se divertiu
ao som da apresentação de Lilian e Carina, acompanhadas pela banda Rey Sol.
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Palavra do Presidente
Mais uma vez os trabalhadores da nossa categoria mostraram sua força e união com a presença de mais de 3,2 mil pessoas na Festa Metalúrgica. Para nós, que organizamos essa confraternização, foi uma satisfação
imensa ver os trabalhadores se divertindo e envolvidos com as atividades
do Sindicato. Em sua décima edição, o encontro
foi um sucesso - e isso
porque você, associado, e seus familiares, participaram. O que também contribuiu para o bom resultado
final foi a atuação das cem pessoas que trabalharam
voluntariamente para ajudar na Festa.
Além de promover a interação da categoria, a 10ª
Festa Metalúrgica também permitiu a nossa diretoria
cumprir a promessa de estender os serviços odontológicos gratuitos para os dependentes dos trabalhadores
associados (esposa e filhos com até 18 anos que não
estejam trabalhando). Quem utilizar o benefício vai
encontrar toda estrutura necessária para esse, e para
todos os demais serviços oferecidos pelo Sindicato, na
nossa Sede Administrativa - que vem recebendo e atendendo grande número de trabalhadores. Essa é mais
uma das importantes conquistas que obtivemos nos
últimos anos, principalmente entre 2007 e 2008.
Tenho muito orgulho em deixar essa série de contribuições na história do Stimmme. Todas as conquistas que temos acumulado nos últimos anos são fruto do
trabalho sério e dedicado do grupo de diretores que
está comigo. Por isso, sempre faço questão de agradecer a eles - e a cada trabalhador que participa do seu
sindicato - por fazer parte da construção dessa história
marcada por bons resultados para todos. Essa é a melhor demonstração de que nós, unidos, somos fortes.

José Elvio Atzler de Lima
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Representatividade, promoção da
igualdade e do desenvolvimento
Um Sindicato atuante como o Stimmme, e
que ultrapassa os 40 anos de história e realizações, tem participação decisiva no desenvolvimento econômico e social do município,
de acordo com o prefeito de Bento Gonçalves, Alcindo Gabrielli, que prestigiou a 10ª
Festa Metalúrgica. “A atuação da entidade,
com a participação de cada trabalhador, engrandece nossa cidade. Além de todas as conquistas para os associados e seus familiares,
a maior obra do Stimmme é a promoção da
integração da categoria, a exemplo dessa bela
festa”, disse.
Essa união permite a conquista de benefícios que diminuem as diferenças e promovem

uma sociedade cada vez melhor, na opinião
do presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico
de Bento Gonçalves, Juarez José Piva. “O resultado das ações desempenhadas pelo Sindicato promove o tripé do crescimento social, econômica e ambientalmente sustentável”, afirmou.
Essas contribuições, com a assinatura do
Stimmme, são motivos de orgulho para todo
movimento sindical, segundo o diretor da Força Sindical do Rio Grande do Sul, Cláudio Correa. “A capacidade de mobilização do Stimmme é fundamental na luta por benefícios e na
construção da história da categoria”, disse.

Presidente do Simmme, Juarez Piva; presidente do Stimmme, José Elvio Atzler de Lima; diretor da Força
Sindical-RS, Cláudio Correa, e prefeito de Bento Gonçalves, Alcindo Gabrielli: reforço à importância da
participação do associado e do trabalho do Sindicato no fortalecimento da sociedade

Valorização feminina
A força e a beleza das mulheres trabalhadoras do segmento metalmecânico da região
também estiveram no palco da 10ª Festa Metalúrgica, representadas pela rainha do
Stimmme, Vanessa Casagrande; 1ª princesa, Louise Osmarin e 2ª princesa Luciane Roncaglio. “Para nós, trabalhadoras, é motivo de orgulho fazer parte da décima edição da
Festa Metalúrgica. Essa valorização é um incentivo que motiva todas nós a enfrentar
com coragem e determinação os desafios e buscar a nossa realização profissional e
pessoal”, disseram as soberanas.
Símbolos do reconhecimento da importância da mulher trabalhadora, elas representam uma das inovações propostas pela diretoria do presidente José Elvio Atzler de Lima
à frente do Stimmme. Foi em sua gestão que o Sindicato escolheu, pela primeira vez, as
soberanas da categoria, em 2005.

Luciana Roncaglio,
2ª princesa;
Louise Osmarin,
1ª princesa; e
Vanessa
Casagrande,
rainha do
Stimmme,
acompanharam
presidente Elvio
na saudação aos
convidados que
participaram
da 10ª Festa
Metalúrgica
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Sindicato amplia serviço
odontológico gratuito

Flagrantes
da Festa

Com programação musical variada, dupla Lilian e
Carina fez apresentação para agradar todos os
gostos. Quem também empolgou o público foi a
banda Rey Sol

Diretoria que acompanha o presidente Elvio durante o anúncio da ampliação do serviço odontológico
gratuito: mais uma conquista que é fruto do trabalho de toda equipe

Cada edição da Festa Metalúrgica do Stimmme é marcada pela superação de um desafio –
prova do trabalho constante do Sindicato em prol
dos trabalhadores. No décimo encontro de confraternização da categoria, a entidade seguiu o
costume de apresentar novos benefícios para os
associados: dessa vez, a novidade foi a ampliação dos atendimentos odontológicos gratuitos.
A partir de junho, o serviço estará disponível
também para os dependentes dos trabalhadores
associados (esposa e filhos com até 18 anos que
não estejam trabalhando).
Para atender à nova demanda, o Sindicato in-

vestiu na contratação de mais um profissional –
são três, no total – e em mais uma sala de consultas, equipada com modernos aparelhos. “Nossa diretoria fica muito feliz por deixar mais essa
contribuição na história do Stimmme e retribuir
o voto de confiança dos trabalhadores que nos
elegeram como seus representantes na entidade”, disse Elvio.
As consultas e os tratamentos dentários já
são realizados gratuitamente para os associados desde o início deste ano, numa iniciativa
pioneira do Stimmme entre os sindicatos de trabalhadores da região.

Juarez Piva, Benito Kuns, Eliana Passarin e
Rejane Fossa prestigiaram o encontro dos
trabalhadores metalúrgicos e parabenizaram
o presidente Elvio pelo trabalho

Valdemiro Orso, ex-presidente do Stimmme; Cláudio
Correa, diretor da Força Sindical no RS; José Elvio Atzler
de Lima, presidente do Stimmme e Juarez Piva,
presidente do Simmme

Serviços que o Stimmme oferece
O rol de serviços oferecidos pelo Sindicato
traduz uma série de benefícios conquistados no
decorrer dos anos, como
resultado do trabalho sério e comprometido da
diretoria à frente da entidade. O trabalhador
associado ao Stimmme
dispõem de:
Serviços médicos:
gratuitos desde 2006, contemplam diversas
especialidades: clínico geral, ginecologista e
pediatria. Outras modalidades como quiropraxia, massoterapia, nutricionista e medicina do trabalho têm preços facilitados. As
facilidades estão à disposição dos trabalhadores na sede administrativa do Sindicato.
Atendimentos jurídicos: assistência individu-

al e coletiva, com esclarecimento de dúvidas
no âmbito trabalhista e
revisões dos dissídios
da categoria, por exemplo. Os advogados ligados ao Sindicato deslocam-se para as sub-sedes (Veranópolis, Guaporé e Nova Bassano)
para atender os associados de lá. O Stimmme
também oferece atendimento para assuntos previdenciários.
Espaço de lazer: desde 2004 os trabalhadores associados e seus familiares contam com o
espaço e a estrutura da Sede Campestre para
seus momentos de lazer e diversão. O Sindicato também investe na promoção de atividades
de integração e confraternização para os trabalhadores da categoria.

Equipe da cozinha enfrentou verdadeira maratona
para abastecer o pessoal responsável por servir as
mesas e garantir a qualidade do serviço na Festa

O sucesso da 10ª Festa Metalúrgica deve-se, em
grande parte, ao trabalho dos assadores que
garantiram o almoço dos convidados
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Entrega de prêmios
a associados sorteados

Sortudos do Stimmme: cerca de 80 contemplados com os prêmios sorteados pelo
Sindicato na 10ª Festa Metalúrgica e o grande vencedor do automóvel Ford Ka 0km

Sorte grande: é isso que os cerca
de 80 trabalhadores associados ao
Stimmme contemplados durante a
10ª Festa Metalúrgica têm em comum. Foi assim que eles ganharam
os prêmios especiais sorteados pelo
Sindicato no almoço festivo realizado no sábado (10), no Parque de
Eventos de Bento Gonçalves, para
cerca de 3,2 mil convidados. Nesse
grupo de sortudos, o grande felizardo foi Edemir Luiz Cyis, que ganhou
o automóvel Ford Ka 0km oferecido
pelo Sindicato. “Não acreditei na notícia até conversar com o presidente
Elvio. Foi uma alegria muito grande,
comemorei com minha família e amigos a noite inteira”, conta.
Na tarde de quarta-feira (14), a
turma de premiados esteve na sede
do Stimmme para receber das mãos

Presidente Elvio e diretor Adj. Finanças,
Inácio Lazzarotto, parabenizaram
Edemir Luiz Cyis pelo prêmio

do presidente da entidade, José Elvio
Atzler de Lima, a carta de parabenização que autoriza a retirada dos prêmios nas Lojas Solar. “O Sindicato tem
muito orgulho em poder retribuir o
apoio dos associados através de ações
como essa. São benefícios que, quando somados, ajudam a melhorar a
qualidade de vida de todos os representantes da categoria”, diz. A tradição de sortear prêmios especiais, que
se repete já há dez anos, é uma das
formas encontradas pelo Stimmme
para prestigiar o trabalhador que participa do Sindicato e das atividades
por ele desenvolvidas.

VOCÊ SABIA
A 1ª Festa Metalúrgica foi em dezembro de 1998 e teve a participação de 950 pessoas. Nas dez edições da Festa Metalúrgica, o Stimmme
já entregou mais de mil prêmios, entre eles dois automóveis 0 km.

Lista de ganhadores
PRÊMIOS

N.° MATR.

NOME SÓCIO

EMPRESA

BATEDEIRA

16099

ENIO STOCKES

AÇOLAR

LIQUIDIFICADOR

21691

CLOVIS DOS SANTOS PEREIRA

ALEMAO IND. RODAS

DVD

5831

NORALINO BERNARDI

AUTONOMO BG

GARRAFA TERMICA GRANDE

9078

NESTOR EDEMAR GALLI

AUTONOMOS BG

JOGO DE PANELA INOX

13379

PEDRO MENEGOTTO

AUTONOMOS BG

TV 14"

19512

RICARDO GENTILINI

AUTONOMOS BG

TV 14"

18903

ANTONIO CANOSSA

AUTONOMOS BG

MAQ. DE LAVAR 5 KG

21081

MAURI DE BAIRROS BRAUN

AUXILIO-DOENÇA

ESPREMEDOR DE FRUTAS

2930

LORENO ALESSI

BDF MET.

BICICLETA 18 MARCHAS

15302

JOSE RODRIGUES DA SILVA

BERTOLINI

FERRO ELETRICA A VAPOR

17428

GILMAR EDUARDO DE SOUZA

BERTOLINI

GARRAFA TERMICA GRANDE

20881

RONEI GONÇALVES DA SILVA

BERTOLINI

RADIO C/CD

21903

IVONIR XAVIER DA COSTA

BERTOLINI

RADIO RELOGIO

21564

MARCIO LUCIANO FALCADE

BERTOLINI

SANDUICHEIRA

19152

ISRAEL A. ZORTEA PIEGAS

BERTOLINI

SECADOR DE CABELO

19624

TELSON JONAS SALTON

BERTOLINI

SECADOR DE CABELO

20885

GILMAR LUIZ COSER

BERTOLINI

TV 14"

21600

CARLOS O. P. DE OLIVEIRA

BERTOLINI

TV 14"

21896

JULIO CESAR GIOVANELLA

BERTOLINI

TV 20"

14823

AQUILES LIMA DE AVILA

BERTOLINI

TV 20"

14772

ANSELMO MIRANDA DOS SANTOS

BERTOLINI

FORD KA / CARTELA 0812

17453

EDEMIR LUIZ CYIS

BERTOLINI

FORNO ELETRICO 44 LTS

18747

PAULO SERGIO DA SILVA

CA POLIMENTOS

MAQ. DE LAVAR 5 KG

20614

JOSE CARLOS FIAMETTI

CINEX

FERRO ELETRICA A VAPOR

13482

VILMAR MIKOLAICZYK

COMABE

RADIO C/CD

14030

TEODORO DOS S. BATISTA

CROMA

DVD

21238

VANUSA DA ROSA

DIMEC

LIQUIDIFICADOR

18181

ADILO ROSSATTI

DIMEC

TV 14"

18660

ADEMIR DE OLIVEIRA

DIMEC

VENTILADOR

12607

JAIME TONELLO

DRIZZARE

VENTILADOR

21252

MARIA L. C. CARON

E.R.AMANTINO/VERANOPOLIS

BICICLETA 18 MARCHAS

21926

JULIANA DE F. ROSA SILVA

FARINA

CAFETEIRA

20641

ALEX BARBOSA VALENTE

FARINA

DVD

19212

CLAUDIO S. RIBEIRO DA SILVA

FARINA

DVD

21090

MARCOS ROBALO

FARINA

ESPREMEDOR DE FRUTAS

8802

ADEMAR BRESSAN

FARINA

FURADEIRA

21682

VALDIR BALOCK LUIZ

FARINA

JOGO DE PANELA INOX

7759

JOVILDE M. BUSA

FARINA

MAQ. DE LAVAR 5 KG

4346

VALDECIR A. FRANCESCHINI

FARINA

RADIO RELOGIO

15234

JOSE E. TELES DA SILVA

FARINA

BATEDEIRA

20086

WILLIAN CIPRIANI

FERRARI VALVULAS

SANDUICHEIRA

17793

ROBERTO ANTONIO TIZ

FERRARI VALVULAS

TV 14"

5366

ALBERTO DE LIMA

GUINDANI

LIQUIDIFICADOR

12561

JAIME DE CARLI

JUSTI

RADIO RELOGIO

14167

CLARINES ALMEIDA DA ROSA

LUMIFLUOR

FORNO MICROONDAS 28 LTS

11164

ARI FRANCISCO PFEIFER

MAQUIMOVEL

JOGO DE SOBREMESA INOX

19485

LEOCLIDES JOAO TROIAN

MEC. SERAFINA/GUAPORE

SECADOR DE CABELO

18570

ROBERTO CARLOS KUNZ

MEC. SERAFINA/GUAPORE

FORNO MICROONDAS 28 LTS

8561

DIRCEU MARIO STRAPAZZON

TIBRE IND. MET.

FORNO MICROONDAS 28 LTS

17996

MARCELO PERON

MEC. SONZA SCARDUELLI

BARRACA P/ 4 PESSOAS

7053

EUCLIDES BORTONCELLO

MEC. UNIDIESEL

FERRO ELETRICA A VAPOR

19906

ARILDO NUNES DA SILVA

MESAL

FURADEIRA

3809

CARLOS R. DA SILVA LEON

MESAL

JOGO DE SOBREMESA INOX

20939

CARLOS CIPRIANO

MET. BASSO

ESPREMEDOR DE FRUTAS

17586

MOACYR MARIO CARNIEL

MET. CELINO

TV 20"

18531

EVERALDO PINHO BUENO

MET. FERRARI

BARRACA P/ 4 PESSOAS

12204

NELSIR STIVANIN

MET. MEBER

BATEDEIRA

12526

MARIA DE F. PEDROSO

MET. MEBER

FURADEIRA

20924

CLERIO GOSTENSKI

MET. MEBER

JOGO DE SOBREMESA INOX

20192

NATALINO DE CARVALHO

MET. MEBER

RADIO C/CD

19606

TERESINHA TELES MASIERO

MET. MEBER

SANDUICHEIRA

15244

HERMELINO P. DE MORAIS

MET. MEBER

TV 20"

16070

VALDENIR FLORES MEITZKE

MET. MERCOTUBO

MAQ. DE LAVAR 5 KG

21432

ALEX WARPECHOWSKI

MG MECANICA

VENTILADOR

19364

ADRIANO JOSE AGNOLETTO

MILANO MOV.

LIQUIDIFICADOR

21291

VICENTE RODRIGUES DA SILVA

MOV. CARRARO

GARRAFA TERMICA GRANDE

20504

RENI PEDRO BATISTELLO

MOV. FERRARTE

LIQUIDIFICADOR

17328

DILAMAR VIANA DORNELES

OBISPA

REFRIGERADOR

12559

DIRCEU MALVEIRA DIAS

OBISPA

GARRAFA TERMICA GRANDE

20649

DANIEL AUGUSTO CISLAGHI

POLIBRILHO

REFRIGERADOR

21621

ANDERSON SOMENZI

PROJEPACK

RADIO C/CD

10567

IDACIR FOGALI

QUALISTEEL

CAFETEIRA

21876

IDANIR SIMONAGGIO

SULMAQ FILIAL 04/GUAPORÉ

FURADEIRA

21268

JERONIMO DE SOUZA

SULMAQ FILIAL 04/GUAPORE

SANDUICHEIRA

20290

GELSON DE BORTOLI

SULMAQ FILIAL 04/GUAPORÉ

ESPREMEDOR DE FRUTAS

18723

ARI TOSO

TRES S

TV 20"

17296

LORIS DORSS

VINHEDOS REFRIGERAÇÃO

CAFETEIRA

19553

DIRCEU SOUZA

ZEGLA

BICICLETA 18 MARCHAS

21748

MARINO SANTOS DA ROSA

ZEN ACESSORIOS
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Dor e desconforto podem
sinalizar lesões musculares

Saiba mais
O que é LER e DORT
São doenças causadas nos profissionais por condições não ideais no local de trabalho.

Sintomas
Dor, fadiga, desconforto, sensação de peso e cansaço, formigamento, dormência, perda de força, edema, enrijecimento articular, choque, falta de firmeza nas mãos, sudorese excessiva, alteração do sono
e dificuldade de exercer as atividades laborais e domésticas/vida diária.

Movimentos
repetitivos
e má postura
favorecem casos
de LER e DORT

Dores que dificultam a realização de
tarefas simples, como abotoar uma camisa ou estender roupas no varal, constante sensação de cansaço e fadiga são
alertas de que algo não vai bem com a
saúde do organismo. Esses sintomas –
geralmente tratados com pouca importância –, podem ser indicativos de problemas como lesões por esforços repetitivos (LER) e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT).
As doenças afetam o sistema músculo-esquelético dos profissionais submetidos a condições de trabalho pouco favoráveis: realização de movimentos repetitivos, manutenção de
postura corporal incorreta e inadequação de móveis e equipamentos,
entre outras.
Essas síndromes caracterizam-se por
dor crônica, que pode vir acompanhada de alterações objetivas como sensação de desconforto, dificuldade na
movimentação e perda de força. Os
pontos do corpo atingidos com maior
freqüência são pescoço, cintura esca-

Fatores de risco

pular e/ou membros superiores. Os tendões, músculos e nervos periféricos
também podem ser afetados.
O QUE FAZER
Quando o trabalhador apresentar esses sintomas, é preciso procurar a orientação de um especialista para identificar a ocorrência de LER ou DORT. O
médico vai investigar os segmentos do
corpo mais atingidos, onde e como o
paciente trabalha, a duração da jornada, os movimentos repetidos e outros fatores de risco no ambiente (temperatura, iluminação e ruídos).
Se a doença for diagnosticada, é preciso afastar o trabalhador do fator de
risco e iniciar um tratamento que pode
envolver medicamentos, fisioterapia e,
dependendo do caso, até cirurgia. Também é importante desenvolver ações
preventivas, sugerindo mudanças na organização do trabalho, com a participação da gerência da empresa, da CIPA,
do Sindicato, dos trabalhadores e dos
técnicos do SESMT.

Ficar parado ou sentado durante muito tempo seguido;
Manutenção de posturas inadequadas por períodos
prolongados;
Móveis e/ou equipamentos incômodos;
Repetitividade de movimentos;
Ritmo de trabalho intenso, com pressão e cobrança
por produtividade;
Trabalho muscular estático;
Pressão mecânica sobre determinados segmentos do corpo;
Impactos, vibração ou frio;
Exigência cognitiva;
Outras doenças (doenças reumáticas, distúrbios hormonais) podem ter influência na determinação ou
agravamento do caso, uma vez que pode haver a interação de quadros.

Terapias
Medicamentos, fisioterapia, acupuntura, exercícios,
grupos e cirurgia.

Como proceder
Procurar médicos do trabalho, clínicos, ortopedistas
fisiatras, reumatologistas e, caso o diagnóstico for
positivo, afastar o fator de risco no local de trabalho. É preciso notificar CAT e SIST.

Onde procurar auxílio
O Stimmme oferece aos associados atendimento especializado com um profissional na área da medicina
do trabalho, que pode orientar os trabalhadores nos
casos de LER e DORT. A doutora Virginia Dapper atende todas as quartas-feiras, a partir da 15:30 horas
com horário agendado.

19 de julho na Sede Campestre
Traga toda família para se divertir nessa grande festa!
Música, quadrilha, fogueira, o tradicional casamento caipira e muita comida
típica (pinhão, pipoca, quentão, cachorro quente e amendoim, entre outros).
Brincadeiras como cadeia, pescaria, jogo das argolas e o jogo de dardos.
O ingresso é gratuito para sócios e dependentes. Retire seu convite até o dia
15 de julho na sede do Stimmme. Mais informações pelo fone 3452.2003.
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Opinião de quem é associado
“Os serviços oferecidos e a estrutura à disposição do associado do Stimmme são excelentes. Eu já havia trabalhador no segmento metalmecânico e conhecido todas as facilidades oferecidas. Agora que voltei ao setor pude observar que esses benefícios foram ampliados ainda mais, o que é muito positivo para o
trabalhador. Espero que a entidade dê continuidade a essa atuação e às promoções para o associado.”
Adilo Rossatti, colaborador da Dimec,
associado há pouco mais de um mês

“Eu utilizo a estrutura de médicos do Sindicato e considero o
atendimento e os serviços oferecidos ótimos. Também faço questão de participar de todas as festas que o Stimmme promove –
até hoje, não perdi uma edição da Festa Metalúrgica. Espero que
as promoções da entidade continuem pois fortalecem a nossa
categoria, promovem a união e são uma ótima opção de diversão
para toda a família.”
Teresinha Teles Masiero,
colaboradora da Meber, associada ao sindicato há quatro anos.

“Já tive a oportunidade de utilizar os serviços odontológicos
do Sindicato e fiquei muito satisfeito com a qualidade do atendimento, da estrutura e dos profissionais. Outra parte da atuação
do Stimmme que é muito positiva é a promoção de atividades de
lazer. Participei da 10ª Festa Metalúrgica e espero que eventos
como esses se repitam cada vez mais, pois são momentos que
comprovam a união dos trabalhadores do segmento.”
Alex Barbosa Valenti,
colaborador da Farina, associado há dois anos

Novo convênio para
atendimentos jurídicos
O Stimmme disponibiliza aos associados um novo convênio para os serviços de orientações
legais, firmado com o escritório de advocacia Fernando Camerin. Com a parceria, o Sindicato
amplia os atendimentos jurídicos nas causas cíveis e criminais. O escritório fica na Rua Visconde de São Gabriel 396, sala 77, Ed. Centro Profissional São Rafael. O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h45min, e das 13h30min às 18h30min. As consultas
são realizadas com hora marcada. Os horários devem ser agendados pelo telefone (54) 3055.2877.
É necessário apresentar a carteira de sócio ou autorização do Sindicato.

CONVÊNIO COM CONTADOR
Outra facilidade que o Sindicato oferece aos associados é o convênio com o contador Jânio
Gazolla. A facilidade está disponível para aqueles que estiverem com o CPF suspenso ou pendente de regularização, em funçao da não-entrega da declaração do Imposto de Renda. Para
regularizar sua situação, os trabalhadores podem agendar horário pelo fone 54.9169.0932 ou
pelo e-mail jgazolla@hotmail.com

Redução da
jornada de
trabalho
O Stimmme e a Federação Estadual dos
Trabalhadores Metalúrgicos, Mecânicos,
Material Elétrico, Eletrônico e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul estão
empregando sua força na mobilização nacional pela redução da jornada de trabalho.
O Sindicato e a Fetrameiagrs intensificam
as ações em prol da causa que visa a diminuir de 44 para 40 horas o expediente semanal da categoria, apoiando o movimento nacional incentivada pela CNTM.
A mobilização para a coleta de assinaturas em todos os municípios representados pelas entidades foi uma das estratégias adotadas. No dia da 10ª Festa Metalúrgica, o Sindicato adicionou mais de mil
nomes ao documento de apoio à medida.
No dia 25 de março, a ação envolveu
empresas ligadas aos setores metalúrgico,
mecânico e de material elétrico de Bento
Gonçalves e das sub-sedes do Stimmme (Veranópolis, Nova Bassano e Guaporé), com
distribuição de folders e explicações sobre a mobilização e os benefícios da redução da jornada. Nas bases de atuação do
STIMMME, foram colhidas mais de cinco mil
assinaturas. Esse material será incorporado a um documento de abrangência nacional, e, depois, encaminhado ao Congresso
Nacional reivindicando a aprovação do Projeto de Emenda Constitucional 393/01.
28 DE MAIO: DIA DE LUTA NACIONAL
Agora o Stimmme convoca os trabalhadores
da categoria a apoiarem as iniciativas realizadas no dia 28 de maio, Dia Nacional da Luta
pela Redução da Jornada de Trabalho para 40
horas semanais, sem redução dos salários.
A união de entidades representantes da
categoria metalúrgica é a marca que vem
dando força ao movimento pela redução da
jornada de trabalho. Seguindo a postura das
principais centrais sindicais do país, que
apóiam a causa, o Stimmme e a Fetrameiagrs também estão engajados na campanha, segundo o presidente das entidades
José Elvio Atzler de Lima.
“Essa é uma luta muito importante, por
isso convocamos toda categoria a participar da mobilização”, diz.

Rindo com o presidente
A professora diz ao Joãozinho que num arame estão
cinco pássaros e pergunta: quantos pássaros restam após
um deles ser alvejado por um tiro?
O Joãozinho responde que não resta nenhum porque
os outros fogem. A professora diz que a resposta correta
e' 4, mas que ela gostou do raciocínio empregado.
Joãozinho, então, pergunta se a professora pode responder-lhe qual das três mulheres
que estão tomando sorvete, na casquinha, numa sorveteria é casada. Sabendo-se que
uma lambe o sorvete, outra dá bocadas e, a terceira, chupa o sorvete. Apos o embaraço
inicial, a professora responde que aquela que chupa o sorvete é a casada.
Joãozinho diz "A resposta correta é: a mulher casada é aquela que usa aliança no dedo
anular da mão esquerda, mas eu também gostei do raciocínio empregado".

Festa Metalúrgica teve espaço para
coleta de assinaturas a favor da
redução na jornada de trabalho
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Stimmme apresenta números
positivos no balanço de 2007

Assembléias
nas subsedes

Trabalhadores participaram do encontro
em Veranópolis

Trabalhadores associados ao Stimmme marcaram presença nas convenções coletivas para negociar
reajuste salarial. Em Bento Gonçalves, também acompanharam prestação de contas da entidade

O Stimmme fechou o
versário de quatro décacaixa de 2007 de forma podas de atuação da entisitiva e fez questão de apredade. Novidades como os
sentar os bons resultados
consultórios incrementapara seus associados, a
dos com modernos equiexemplo do que faz todos
pamentos, onde atuam
os anos. A apresentação
gabaritados profissionais
dos números ocorreu na
da área da saúde, garansede da entidade, em Bentem a qualidade do serto Gonçalves, durante asviço oferecido.
sembléia realizada dia 20
Mesmo com o monde março. O encontro tamtante de investimentos
bém teve a divulgação da
feitos, o período regisprevisão orçamentária
trou superávit – sinal de
para 2008 e marcou o iníque mais melhorias estão
cio das negociações para o
a caminho neste ano, conreajuste salarial anual.
forme o presidente do
Na prestação de contas
Stimmme, José Elvio AtPresidente José Elvio Atzler de Lima
apresentou contas da entidade,
referentes a 2007, o Sindizler de Lima. “O Sindicamostrando aplicação dos recursos
cato mostrou onde são emto prima por uma atuafinanceiros do Sindicato
pregados os recursos finanção transparente, focada
ceiros destinados à entidano trabalho sério em bede. A aplicação das verbas disponíveis vem se
nefício dos trabalhadores associados e seus fatraduzindo em benefícios na área de lazer, em
miliares. O resultado desse esforço coletivo
atendimentos médicos gratuitos para trabalhaaparece nas constantes melhorias e avanços
dores associados e familiares e serviço odontoque conquistamos para a categoria”, diz. A selógico, também sem custos para o associado.
cretaria de finanças do Sindicato está a dispoTodas essas facilidades são disponibilizadas na
sição para apresentar a íntegra dos resultados
sede própria da entidade, cuja estrutura foi amdo período aos interessados e esclarecer qualpliada no ano passado em comemoração ao aniquer dúvida dos associados.

Em busca do acordo mais justo e que traga mais
benefícios para os trabalhadores, o Stimmme vem
conduzindo as negociações para o reajuste salarial
de 2008.
Entre 17 e 20 de março, o Sindicato realizou
assembléias em Bento Gonçalves e nas três subsedes da entidade: Veranópolis, Guaporé e Nova Bassano. Nesses encontros, os trabalhadores delegaram ao presidente José Elvio Atzler de Lima poderes para efetuar as negociações de reajuste salarial referente ao ano de 2008 junto aos sindicatos
patronais. O Stimmme está fazendo as tratativas
para o dissídio. No início de junho deve ser apresentada a proposta do sindicato patronal, para ser
discutida em conjunto.
Cerca de 200 pessoas participaram das assembléias, reforçando a conscientização dos associados
sobre a necessidade de acompanhar as negociações
que vão garantir seus direitos, segundo o presidente. “O envolvimento do trabalhador associado nessas atividades é importante porque mostra a força e
a união da categoria. Isso ajuda a entidade a conquistar benefícios para todos”, afirma. Os encontros
também permitiram ao Sindicato comemorar a Páscoa com os associados. O Stimmme sorteou vale compras entre os participantes em cada um dos quatro
encontros realizados.

Subsede de Nova Bassano também reuniu
associados em Assembléia

Estamos de olho
RESPEITO AO MEIO AMBIENTE
O Sindicato está atento às empresas que não cumprem sua parte na proteção e preservação do meio
ambiente. A responsabilidade ambiental é dever de
todas as indústrias, e a elas cabe não só optar pelas
práticas ecologicamente sustentáveis mas, também, atuar na educação e conscientização de seus colaboradores.
Informações pelo fone 3452-2003

Em Guaporé, representante da categoria
marcaram presença
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Gincana comprova união e força dos trabalhadores
Foi um encontro para vivenciar, na prática, o slogan ‘Unidos somos fortes’, que norteia
o trabalho realizado pelo
Stimmme. A Gincana do Dia do
Metalúrgico promoveu a integração e garantiu bons momentos de diversão para as mais
de 200 pessoas que marcaram
presença na Sede Campestre
da entidade no dia 12 de abril.
Quem saiu ganhando foi
toda categoria metalúrgica:
mais unida e forte após a atividade de integração. A mobilização dos trabalhadores reforçou o espírito de coletividade que é marca da atuação
da gestão do presidente José
Elvio Atzler de Lima. “A união
é importante ferramenta na
conquista de benefícios e melhorias para todos, por isso
sempre apostamos nessa filosofia em nossas ações. Esse é

um conceito que o Stimmme
vai tornar cada vez mais presente no dia-a-dia dos profissionais do segmento”, disse.
Entre as equipes inscritas,
a grande vencedora foi a Rodotécnica, de Bento Gonçalves. O grupo ergueu o troféu
de campeão ao conquistar a
maior pontuação nas provas
de sorte, de resistência e de
conhecimentos gerais sobre a
entidade. Os integrantes também receberam um valecompras para promover uma
festa em comemoração à vitória. Também participaram
da Gincana as empresas Bertolini, Farina, Ferrari Válvulas, Lumifluor, Obispa Design
e Sulmaq. A programação encerrou com um almoço de
confraternização oferecido
pelo Sindicato aos participantes da Gincana.

Equipe da Rodotécnica comemorou vitória na Gincana do Dia do Metalúrgico

Integração da categoria

Como foi a disputa

Espaço para a solidariedade

Na Gincana do Dia do Metalúrgico, levou a melhor quem
conseguiu combinar sorte, resistência e conhecimentos gerais para realizar as tarefas
propostas. Provas como a produção de uma redação com o
tema ‘Unidos somos fortes’ e
apresentação da composição
para o corpo de jurados permitiram às equipes mostrar sua
criatividade e capacidade de
expressão. Já as brincadeiras
‘Corrida do Saco’, ‘Carrinho de
Mão’ e ‘Caça à galinha’ avalia-

ram o desempenho físico dos
trabalhadores. As habilidades
de concentração e coordenação dos participantes foram
testadas em provas como
‘Maçã no barbante’ e ‘Corrida
do Ovo’. Para apontar o vencedor na prova da piscina, a
sorte foi ingrediente fundamental: cada integrante tinha
a missão de mergulhar e escolher uma das sete chaves
para abrir o baú, que continha uma relação de provas para
sua equipe.

Doação de alimentos arrecadados na Gincana foi feita ao Lar da Caridade

Diversão, integração e solidariedade estiveram lado a lado na proposta
da Gincana do Stimmme. A contribuição de cada participante inscrito se
transformou nos mais de cem quilos de mantimentos repassados ao Lar
da Caridade na noite de 16 de abril. A equipe da Rodotécnica, vencedora
da gincana, escolheu a entidade para receber a doação dos alimentos.

