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Stimmme vem com agenda cheia para 2008
Festa Metalúrgica, no dia 10 de maio, com sorteio de brindes e um automóvel 0km, é um dos destaques na programação
Antes de começar a ler esta matéria, prepare
sua agenda: o calendário de atividades planejadas
pelo Stimmme tem uma programação que vai tornar o primeiro semestre de 2008 repleto de momentos de diversão para os trabalhadores associados e seus familiares.
As ações previstas têm como objetivo promover a integração em encontros que são oportunidades de lazer saudável para públicos dos mais
diversos gostos e idades, conforme o presidente
do Sindicato, José Elvio Atzler de Lima. "Nossa
entidade se preocupa com o bem-estar e qualidade de vida do trabalhador em todos os aspectos, inclusive o social. É por isso que, além de
buscar a conquista dos direitos e cada vez mais benefícios para a categoria, promovemos atividades de recreação e entretenimento", diz.
O QUE VEM POR AÍ
A programação começou com uma festa exclusiva
para as trabalhadoras representantes da categoria, em
comemoração ao Dia Internacional da Mulher (veja cobertura abaixo). Ainda no decorrer do primeiro semestre
o Sindicato realiza três grandes promoções: Gincana, Festa Metalúrgica e Festa Julina.

Gincana: O dia 12 de abril será marcado por muita
disputa - mas sempre pontuada pelo bom humor -,
durante a Gincana Metalúrgica. As atividades serão
na Sede Campestre do Sindicato. Os trabalhadores
podem se preparar para encarar as provas que os organizadores estão elaborando.
Festa Metalúrgica: O mês de maio tem como destaque a Festa Metalúrgica, no dia 10 (um sábado). A comemoração dupla festeja o Dia do Trabalho e todas as
conquistas que a categoria acumula em sua história.
O tradicional almoço festivo será no Parque de Eventos e terá sorteio de cerca de 100 prêmios (para os
associados em dia com a contribuição assistencial)
e de um automóvel 0km (para os trabalhadores
associados até 31 de dezembro de 2007 e que pagam contribuição assistencial).
Festa Julina: Em julho é hora de preparar o
traje típico e dançar a quadrilha na Festa Julina. A
programação terá o tradicional casamento caipira, pratos típicos e a já conhecida animação dos
encontros de trabalhadores da categoria.
Reserve as datas na sua agenda e participe
das atividades do Sindicato!

Festa para elas no Dia Internacional da Mulher

Sindicato mobilizou cerca de 120 mulheres para participar da caminhada promovida pela Coordenadoria da Mulher e o Centro
da Mulher – Revivi em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Na noite de 08 de março, o Stimmme coloriu Bangalô de cor
de rosa com a presença das trabalhadoras da categoria no jantar comemorativo. A programação teve apresentação de
homenagem às mulheres, sorteio de brindes, escolha do ‘Garçom Mais Mais’ e muita diversão com a sessão de piadas
comandada pelo presidente do Sindicato, José Elvio Atzler de Lima.

A força da mulher trabalhadora,
suas conquistas no meio profissional
e em diversos aspectos da sociedade renderam homenagens especiais
no Dia Internacional da Mulher. O Sindicato participou de ações comunitárias e promoveu um jantar exclusivo para elas no Bangalô.
A iniciativa é uma forma de valorizar as representantes da categoria,
conforme o presidente do Stimmme,
José Elvio Atzler de Lima. “Elas merecem nosso reconhecimento porque
esbanjam competência no trabalho,
ao mesmo tempo em que conciliam
uma série de outras atribuições. É a
esse exemplo de esforço, garra e determinação que prestamos nosso tributo”, afirma
O público feminino responde por
cerca de 20% dos 12 mil trabalhadores representados pela entidade.
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Palavra do Presidente
O ano de 2008
traz previsões muito
otimistas para o nosso Sindicato e para
os trabalhadores da
categoria. Vivemos
um momento positivo no setor, em que
várias indústrias registram índices de
crescimento. Essa
expansão sempre
traz bons resultados
para todos.
O Sindicato está
aproveitando esse
clima e iniciou 2008 muito bem, oferecendo ao
associado um benefício inédito, que é o serviço
odontológico gratuito. Logo essa facilidade deverá ser ampliada para beneficiar também os dependentes (esposa e filhos de até 18 anos que não
estejam trabalhando).
Queremos seguir no embalo positivo de 2007,
que foi um ano de muitas conquistas para o Stimmme - todas elas fruto do trabalho em equipe da
nossa diretoria. Por isso agradeço a cada um que
ajudou a concretizar uma série de benefícios e
aos trabalhadores pela dedicação e pelo empenho.
Também digo 'muito obrigado' a todos os associados e familiares pela participação nas atividades
e promoções do Stimmme. Esse é o segredo do
nosso sucesso: unidos somos fortes. Juntos poderemos fazer cada vez mais - só depende de nós.
ELEIÇÕES
Esse ano também é especial em razão das eleições municipais, em outubro. É a oportunidade que
temos para indicar nossos representantes no poder público. Por isso é fundamental avaliar muito
bem em quem votar e escolher os candidatos conscientemente. Faça bom uso do seu voto.

Um ano que mostrou a união
e a força da categoria
O ano de 2007 teve muitos momentos
especiais para comemorar o aniversário de
quatro décadas de atuação do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de Bento
Gonçalves. Todas essas ações são motivos
suficientes para parabenizar cada trabalhador associado pelas conquistas e sucesso obtido. Esse é o resultado de um Sindicato
forte. Entre as principais promoções realizadas pelo Stimmme estão:
- Festa Metalúrgica, com sorteio de prêmios e de um automóvel 0km, além de show
do grupo Tchê Garotos;
- Inauguração da Sede Administrativa,
que passou por uma grande reforma de
ampliação e ganhou nova estrutura para
otimizar atendimentos;
- Festa Junina, lazer e diversão saudável para toda família;
- Melhorias na Sede Campestre, com
duas novas piscinas e estrutura incrementada para o conforto dos trabalhadores;
- Escolha das Soberanas do Sindicato,
representando a força e a beleza da mulher
trabalhadora;
- Lançamento da revista que contou a
trajetória de 40 anos do Stimmme;
- Portaria de Louvor da Câmara de Vereadores em reconhecimento público ao trabalho realizado em benefício do associado.
- Troféu de maior torcida no Rainha da
Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul.

Declaração do Imposto de Renda
até 30 de abril

José Elvio Atzler de Lima
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Está na hora de acertar as contas com o
Fisco e fazer a declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física de 2008, com ano-base
2007. O período da entrega do IR começou
dia 01 de março e vai até 30 de abril.
A multa para quem entregar após o prazo alcança 1% ao mês do valor devido. A
multa mínima será de R$ 165,74 e a máxima, de 20% do débito.
O Imposto de Renda é o principal tributo federal brasileiro. Foi responsável por
uma arrecadação de mais de R$ 160 bilhões em 2007.
COMO FAZER
O associado que quiser auxílio para fazer a declaração do Imposto de Renda corretamente, ou obter informações sobre
custos e investimentos, pode contar com
os serviços de consultoria empresarial de
Jânio Gazolla (CRCRS 33854) pelo fone
54. 9169.0932. Ele atende no Sinicato nas
terças e sextas-feiras, das 16h às 19h. O
custo da consultoria para os associados
é R$ 35,00.

ENTREGA OBRIGATÓRIA
PARA O CONTRIBUINTE QUE:
Recebeu rendimentos tributáveis
superiores a R$ 15.764,28;
Recebeu rendimentos isentos, nãotributáveis, como indenização trabalhista ou FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), ou tributados exclusivamente na fonte,
cuja soma foi superior a R$ 40 mil;
Teve posse ou propriedade, em 31
de dezembro, com valor superior
a R$ 80 mil;
Fez operações em bolsa ou participou do quadro societário de uma
empresa.
COMO PODE SER A ENTREGA:
Pela internet, com programa disponibilizado no site da Receita;
Em disquete ou CD nas agências
do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal;
Em formulário nas agências dos
Correios a um custo de R$ 3,50.
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Trabalhadores aproveitam
veraneio na Sede Campestre

Maior torcida no Rainha
da Indústria e Comércio
O Stimmme mostrou a força da união da categoria na
festa da escolha da Rainha da Indústria e Comércio do Rio
Grande do Sul 2007, na noite de 15 de dezembro. Cerca de
500 representantes do segmento compareceram ao Ginásio
Municipal de Esportes para apoiar as três candidatas do
setor participantes do concurso. O resultado de tamanha
mobilização foi a conquista do Troféu como Maior Torcida.
Esse foi o terceiro ano consecutivo que o Stimmme recebe a
premiação, comprovando o envolSindicato
vimento dos trabalhadores nas atividades coletivas que representam
mobilizou
a categoria, conforme o presidencerca de 500
te da entidade, José Elvio Atzler de
Lima. “O troféu recebido é mais
trabalhadores
uma prova de que unidos somos fortes. Por isso, os trabalhadores que
participaram da torcida e ajudaram a conquistar mais essa
importante premiação merecem nossos parabéns e nosso muito obrigado”.
A torcida metalúrgica foi destaque não só pelo número
de participantes, que ocuparam boa parte das arquibancadas, mas pela animação com que vibraram pelas candidatas Ana Maria Tonon (Bertolini); Franciele Félix (Obispa Design) e Vanessa Casagrande (Ferrari Válvulas), que participaram da escolha com o apoio do Sindicato.

Temporada de veraneio 2007/2008 registrou a presença de mais de 5,2 mil pessoas
na Sede Campestre até o fim de fevereiro

É em meio a belas paisagens naturais e amparados
por uma infraestrutura repleta de conforto que os trabalhadores das indústrias metalúrgicas, mecânicas e de
material elétrico de Bento Gonçalves e região estão aproveitando os dias de verão.
Na Sede Campestre do Stimmme, associados e seus
familiares curtiram momentos de lazer e descontração,
recarregando as energias para encarar mais um ano de
trabalho. O espaço – três hectares, na linha Sertorina
Alta – vem recebendo o público desde dezembro com diversas opções de programas que são diversão garantida. O horário de funcionamento da Sede Campestre é de
terça a domingo das 8h às 20h. A temporada de verão
2007-2008 vai até o dia 30 de março.

PARA CURTIR O VERÃO
NA SEDE CAMPESTRE:
•Duas novas piscinas,
totalizando cinco
•Melhorias no chalé
•Espaço especial para camping
•Área reservada para pesca
•Campo e quadras para
a prática de esportes
•Quiosques e recanto
Metalúrgicos receberam troféu de Maior Torcida na escolha da
Rainha da Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul 2007

Apoio à redução da
jornada de trabalho
As Centrais Sindicais estão pleiteando a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais
sem a redução de salário. Essa é uma
iniciativa que deve se traduzir em
importantes benefícios como o crescimento da oferta de emprego em todos os setores produtivos. Com a
aprovação da medida, a projeção é
que haja um incremento de 2.252.600
novos postos de trabalho no país, segundo cálculos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese).
Outra vantagem da redução da
jornada é a melhora na qualidade de
vida e na produtividade do trabalhador. Isso porque ele passa a dispor

de mais tempo para se recuperar do
desgaste, e, assim, tornando-se
mais eficiente.
A medida não prejudica a competitividade dos empregadores, segundo dados da Confederação Nacional
das Indústrias. Os números apontam
que a redução proposta representaria um aumento no custo total de apenas 1,99% para as empresas.
Seguindo a postura das principais
centrais sindicais do país, que apóiam a causa, o Stimmme também está
engajado na campanha. O Sindicato
trabalha na divulgação da proposta,
coleta de assinaturas e participação
em movimentos de apoio à redução
da jornada de trabalho.

Fique bem informado
Indústria volta a crescer: A produção da indústria
brasileira voltou a se expandir no mês de janeiro:
1,8% maior do que em dezembro de 2007, segundo o IBGE. Esse foi o primeiro resultado positivo
após dois meses de leve retração.
Desemprego feminino: A taxa mundial de desemprego feminino é de 6,4% em 2007, contra 5,7%
entre os homens, conforme um estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT). No Brasil,
a desigualdade é maior: segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
em janeiro deste ano a taxa de desocupação entre os homens era de 6,2%, enquanto entre as
mulheres ficou em 10,1%.
A Câmara dos Deputados Federais aprovou o Projeto de Lei que regulamenta o funcionamento das centrais sindicais. Votaram a favor 234 deputados, 171
foram contra e ocorreram seis abstenções. O projeto vai agora à sanção do presidente Lula. Também
foi legalizada a cobrança da contribuição sindical. O
imposto sindical corresponde ao valor de um dia de
trabalho e é descontado sempre no mês de abril.

04

História de 40 anos do Sindicato
documentada em revista
Da primeira reunião que marcou o surgimento da associação dos trabalhadores, em 1963,
até a apresentação da grande reforma no prédio
da sede administrativa, em setembro do ano
passado, a história do Sindicato está registrada
em uma publicação especial: a revista Stimmme – 40 anos. O material foi apresentado a autoridades, lideranças e empresários no dia 21
de novembro, no Dall’Onder Grande Hotel.
A publicação foi distribuída gratuitamente aos

associados – um presente para comemorar o aniversário da entidade e, ao mesmo tempo, compartilhar novamente com os trabalhadores as conquistas do sindicato, conforme o presidente José
Elvio Atzler de Lima. “Temos muito orgulho do
trabalho realizado por todos que já passaram pela
entidade e contribuíram para seu crescimento. A
iniciativa de produzir a revista foi uma forma de
homenagear aqueles que fazem parte dessa trajetória de sucesso”, disse.

Equipe do Stimmme apresentou revista dos 40 anos da entidade em evento que teve espaço reservado para
homenagens a ex-presidentes, diretores e colaboradores

“Sozinho, ninguém consegue realizar grandes feitos. É preciso trabalho de equipe e
comprometimento
coletivo para alcançar os objetivos – e no sindicato, com a atual diretoria e
colaboradores, isso existe de sobra, por isso
colhemos tantos bons resultados”.
JOSÉ ELVIO ATZLER DE LIMA
Presidente do Sindicato

“Apostando nessa linha
de atuação séria e transparente, o Stimmme vem
obtendo grande destaque como exemplo no
sindicalismo de resultados. É motivo de orgulho
fazer parte da história de
uma entidade que luta para transformar
os trabalhadores em cidadãos, com uma
vida e uma profissão dignas”.
CLÁUDIO GUIMARÃES
Presidente da Força Sindical – RS

“A satisfação em ver os
40 anos do Sindicato registrados em uma revista é muito grande. Foi
uma feliz idéia materializar essa história para
não esquecermos tudo
que já foi feito. Espero
que a entidade siga nesse caminho para acumular ainda mais avanços nas próximas décadas”.

“A competência – da atual e das demais diretorias do Stimmme –, aliada ao trabalho sindical
sério e democrático desenvolvido pela entidade, permitiu ao Sindicato fazer história com
uma atuação permeada
por importantes êxitos. É uma trajetória que
deve, por isso, ser resgatada e valorizada”.

VALDEMIRO ORSO
Um dos fundadores da entidade e
presidente do sindicato por dez anos

ALCINDO GABRIELLI
Prefeito de Bento Gonçalves

Homenagem da Câmara
coroa comemoração
No ano em que comemorou quatro décadas de atuação em prol dos trabalhadores das categorias metalúrgica, mecânica
e de material elétrico, o Stimmme recebeu
importante reconhecimento pelas contribuições de sua atuação para o progresso de
Bento Gonçalves. O Sindicato foi homenageado pela Câmara de Vereadores com a
Portaria de Louvor e Agradecimento, entregue ao presidente da entidade, José Elvio
Atzler de Lima, dia 18 de dezembro.
Como forma de valorizar e estimular o
trabalho desenvolvido por aqueles que promovem o crescimento do município, a Câmara conferiu a outorga ao Sindicato, conforme o vereador Francisco Rizzardo, um
dos autores do requerimento da concessão.
“Entidades como o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Bento Gonçalves desempenham funções que vão muito
além de suas atribuições. Por isso são
exemplos a serem observados e, sobretudo, seguidos”, disse. Essa é a segunda vez
que o Stimmme recebe a outorga – a primeira foi há dez anos, em 1997.
ESTÍMULO PARA NOVAS CONQUISTAS
O reconhecimento pelos anos de trabalho e
dedicação do Sindicato na defesa dos interesses dos trabalhadores da categoria age
como estímulo para que a entidade almeje
ainda mais conquistas e avanços em sua
atuação, conforme o presidente do Stimmme, José Elvio Atzler de Lima. “No decorrer de todo esse tempo, temos trabalhado
com seriedade por nossos objetivos e, unidos, conseguimos importantes conquistas.
Essa homenagem da Câmara comprova que
juntos podemos alcançar bons resultados
para a categoria”, afirmou.
Presidente do
Stimmme, José
Elvio Atzler de
Lima, recebeu
Portaria de
Louvor e
Agradecimento
conferida pela
Câmara de
Vereadores de
Bento Gonçalves.
Diretores e
equipe de
trabalho
responsáveis
pelo sucesso da
atuação do
Sindicato
compartilharam
homenagem
recebida pela
entidade
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Nova corte representa mulheres da categoria
Vanessa Casagrande, Louise Osmarin e Luciana Roncaglio são as soberanas eleitas em 2007
A força e a beleza das mulheres trabalhadoras nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico têm
novas representantes com as soberanas do Stimmme: Vanessa Casagrande (Ferrari Válvulas) rainha do Stimmme
2007; Louise Osmarin (Sulmaq), primeira princesa e Luciana Roncaglio (Bertolini) segunda princesa.
A festa da escolha foi dia 01 de dezembro, na Sede Campestre do sindicato. Mais de 600 pessoas, entre trabalhadores associados e familiares, participaram da programação. As eleitas vão atuar na divulgação das atividades desenvolvidas pelo Stimmme, reforçando a presença da entidade nas empresas de toda região de sua abrangência.

COMO FOI A ESCOLHA
As onze candidatas inscritas se prepararam para o concurso em um salão de beleza, na manhã de sábado. Depois
foram recebidas com um café da manhã na Sede Campestre, onde participaram de um bate-papo informal com os
jurados. O júri era composto pelo prefeito de Bento Gonçalves, Alcindo Gabrielli; a primeira-dama, Nádia Gabrielli; o presidente do Simmme, Juarez José Piva; o deputado
estadual Marquinho Lang; o advogado do Stimmme, Rafael
Orso e a rainha do Stimmme 2005, Enoir Vargas Nunes.
Na seqüência, foi a vez do público conhecer as candidatas, que fizeram os desfiles coletivo e individual na beira
da piscina. Os integrantes da equipe da Ferrari Válvulas
receberam o troféu de Melhor Torcida, assegurado pela animação e organização. Outro momento de grande emoção
foi o desfile das soberanas de 2005 do Stimmme. Enoir
Vargas Nunes, Daniela Carraro e Carine Macagnan passaram suas faixas às novas eleitas.

Escolha das soberanas do
Stimmme marcou a
abertura da Sede
Campestre para a
temporada de verão
2007|2008. Turma da
Ferrari Válvulas, empresa
da Rainha eleita, arrebatou
troféu como Melhor Torcida

Conheça as soberanas
Vanessa Casagrande, a Rainha do Stimmme 2007,
trabalha na Ferrari Válvulas, empresa onde atua há
um ano e quatro meses, atualmente realizando tarefas ligadas à parte comercial. Natural de Bento
Gonçalves, ela tem 19 anos e estuda Administração na Faculdade Cenecista. “Assumir o título de
soberana e representar a mulher num setor tão
masculino é um imenso orgulho”, diz.

Quem participou
“Cada menina inscrita no concurso mostra qualidades
ímpares de simplicidade, heroísmo, garra e coragem por,
voluntariamente, participar dessa atividade promovida
pelo Sindicato. Elas representam o valor da mulher trabalhadora, que acumula o serviço na empresa com as atividades do lar, prova de sua determinação”.
Presidente do Simmme, Juarez José Piva.
“As trabalhadoras conseguem conciliar uma série de atribuições sem, com isso, descuidar de seu lado feminino. Isso torna
as mulheres essenciais para dar mais brilho ao nosso setor”.

Louise Osmarin é a primeira princesa e representa a Sulmaq, de Guaporé, empresa onde trabalha há cerca de seis meses, como recepcionista e telefonista. Ela tem 20 anos e freqüenta o
curso de Administração de Empresas na UCS,
área em que pretende atuar futuramente. Quando não está trabalhando ou estudando, gosta de
sair para dançar com os amigos.

Luciana Roncaglio foi eleita como segunda princesa do Stimmme e representa a Bertolini. Sua trajetória na empresa começou há 2 anos e oito meses, operando máquinas CNC. Atualmente é ajudante de produção. Natural da cidade de Constantina, próximo a Sarandi, mora em Bento Gonçalves há 12 anos, com toda família. Ela tem 22 anos
e faz o curso Técnico em Segurança do Trabalho.

Deputado Estadual Marquinho Lang.
“São propostas como essa que, aliada ao trabalho tão importante desenvolvido pelos representantes dessa grande categoria, contribuem para tornar nossa cidade cada vez melhor”.
Prefeito de Bento Gonçalves, Alcindo Gabrielli.

Presidente José Elvio Atzler de Lima foi o anfitrião dos
jurados que participaram da escolha das soberanas
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Benefícios da massoterapia
O toque terapêutico da massagem é mais
um aliado que os trabalhadores do Stimmme
dispõem para garantir sua saúde e bem-estar.
O Sindicato conta com os serviços da massoterapeuta Mariele Prates, que atende todas
as quintas-feiras na sede do Sindicato, a partir das 14h30min, com horário agendado.
A massoterapia ajuda no combate e prevenção das dores musculares e doenças da coluna.
É uma opção benéfica principalmente para as
pessoas que se expõem a esforços repetitivos,
têm má postura e sobrecarregam o corpo e a
coluna, diminuindo seus níveis de energia.
Técnicas e benefícios
Existem diversas técnicas de massoterapia

com diferentes benefícios para o corpo: a drenagem linfática, por exemplo, melhora a circulação sanguínea e elimina toxinas. Isso porque ela alivia sensação de ‘estufamento’ gerada pela retenção de líquidos, reduzindo dores e inchaços nas pernas e pés, além de melhorar o tônus muscular.
Outro método que, se aplicado de forma
regular, traz resultados positivos para o corpo é a massagem terapêutica. Ela permite o
relaxamento dos músculos, desfazendo contraturas, que são uma espécie de ‘nó’ nos
músculos.
Essa técnica é indicada nos casos de hipercifose, lordose e escoliose, bem como nas tendinites e fadigas musculares.

Opinião de quem é associado
"A proposta inovadora de incluir o serviço odontológico
gratuito na lista de benefícios oferecidos pelo Sindicato está
no caminho do sucesso. O Sindicato está de parabéns porque
tudo aqui é muito bom: atendimento, estrutura, eficiência
do serviço. Espero que logo seja possível estender essa
facilidade aos nossos dependentes".
Paulo Renato Fagundes Cezar, associado desde junho do
ano passado

"O atendimento odontológico no Sindicato é ótimo. Sempre fui
muito bem atendido pela equipe que esbanja simpatia e
atenção com os pacientes. Além disso, a estrutura é moderna
e os equipamentos são de última geração - é um serviço
gratuito que não perde em termos de qualidade quando comparado com muitos outros particulares. Espero que esse
benefício possa ser estendido também aos dependentes."

Perfil da Diretoria

ANTÔNIO DANILO BRAUN
Diretor de Cultura e Lazer
Uma pessoa transparente, que sempre opta
por dizer a verdade, não importa qual a situação. Assim é Antônio Danilo Braun, Diretor de
Cultura e Lazer do Stimmme. Na diretoria do
Sindicato há dez anos, acompanha a administração do presidente Elvio desde o início da
primeira gestão. "Gosto de fazer parte desse
grupo porque o trabalho funciona bem, os projetos acontecem e dão certo. Sou uma pessoa
realizada por integrar essa diretoria que atua
de forma tão honesta e sincera", afirma. Braun
é associado ao Sindicato há 20 anos, mesmo
tempo há que trabalha na Farina, onde atualmente é Supervisor de Usinagem no turno da
noite. "É uma empresa que valoriza o trabalho
em equipe e, principalmente, as pessoas. Todos os colaboradores têm bastante liberdade
para expressar suas necessidades. Além disso, oferece muitas oportunidades. Eu, por
exemplo, cresci muito aproveitando esses espaços". Natural de Tucunduva, Braun é casado
com Isanete e tem uma filha: Carine.

Amauri Ferreira, associado há cerca de três anos

Rindo com o presidente
O casal de noivos estava pronto para casar e, então,
foram fazer os exames médicos para saber se estava
tudo certo. Passados alguns dias, a mulher foi até o laboratório pegar os resultados dos dois exames - dela e
dele. Em seguida ela abriu o seu exame e no resultado
estava escrito APM. Sem saber o significado daquelas
letras, ela se dirigiu até a enfermeira:
- Por favor, o que significa APM?
A enfermeira então respondeu:
- APM significa Apto Para o Matrimônio.
Após o esclarecimento, constatando que estava tudo certo com sua saúde, a noiva foi
para casa e abriu o outro exame junto de seu noivo. Lá estava escrito AAPM. Então a
noiva pensou:
- Se o meu exame tinha como resultado APM, e eu estou apta para o matrimônio, você,
com AAPM está ainda mais apto.
Na semana seguinte, os noivos casaram. Cerca de 30 dias após o casamento, a esposa
foi até o laboratório, chamou a enfermeira e disse:
- Meu marido não está dando no couro! Quero saber por que, já que fizemos todos os
exames. No meu exame deu APM e estou apta para o matrimônio. O quer dizer o resultado
do exame do meu marido, que foi AAPM?
A enfermeira suspirou e com pena respondeu:
- AAPM quer dizer, Apto Apenas Para Mijar.

DEOCLIDES DOS SANTOS
Vice-presidente
A participação de Deoclides dos Santos na
diretoria do Sindicato já totaliza 14 anos: foi
diretor de Esporte e Lazer na gestão de Nelson
Menegotto e vem atuando como vice-presidente nas administrações de Elvio. No decorrer
desse tempo, observou o grande crescimento
do movimento sindical e a busca constante pela
melhoria nos serviços. "Tudo é feito visando a
satisfazer os associados e toda sua família. Por
isso sempre ressalto a importância dos trabalhadores participarem ativamento do Sindicato", diz. A entidade vem trabalhando para
melhorar cada vez mais sua estrutura, ampliar
os benefícios oferecidos e diversificar as atividades de lazer. "O grupo atua unido e todos são
empenhados na busca pelos objetivos", diz. Ligado a Lumifluor desde 1984, seu currículo traz
experiência como Gerente de Produção. Natural de Guaporé, é casado com Ana Palmira dos
Santos e pai de Patrícia e Ricardo.
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Descontos especiais no convênio
com Hospital Tacchini

Sindicato oferece
atendimento com
quiropraxista

Diretor Administrativo do Stimmme, Nelson Menegotto; presidente do Sindicato, José Elvio Atzler de
Lima; presidente do Conselho de Administração do Hospital Tacchini, Ivanir Foresti, e
administrador do Hospital, Armando Piletti, na assinatura do convênio

Cuidar da saúde está mais fácil – e econômico – com o
convênio assinado entre o Stimmme e o Hospital Tacchini.
O acordo oferece condições especiais de pagamento para os
serviços médicos e hospitalares. Outra novidade são os descontos que variam entre 10% e 50% na utilização de diversos
serviços de saúde, em várias especialidades. A assinatura
do documento foi no dia 26 de fevereiro.
A relação dos benefícios contempla os atendimentos ambulatoriais e as internações no Hospital Tacchini, em Bento
Gonçalves, e Hospital São Roque, em Carlos Barbosa. Além
disso, os metalúrgicos recebem descontos especiais de 12%
nas compras de medicamentos nas Farmácias Tacchimed
(Centro e Bairro Botafogo). Também há vantagens nas inscrições ao Plano de Saúde Tacchimed. Todas as condições
especiais oferecidas no convênio serão aplicadas na data do
atendimento e mediante a apresentação de um “cartão do
beneficiário” ou através de encaminhamento do Sindicato.
O acordo é mais um investimento que o Sindicato faz
com o objetivo de assegurar a qualidade de vida dos associados, conforme o presidente José Elvio Atzler de Lima. “É
pensando no bem-estar do trabalhador e seus familiares que
já conquistamos uma série de outros de importantes benefícios na área da saúde, como atendimentos médicos e serviços odontológicos gratuitos”, diz.

CONFIRA OUTROS
DESCONTOS:
Exames no Laboratório de
Análises Clínicas; Radiologia
Geral; Tomografia Computadorizada; Angiotomografia; Densitometria Óssea;
Mamografia com Estereotaxia; Ecografia; Exame de
Mamografia; Fisioterapia;
Eletrocardiograma; Exames
Oftalmológicos; Serviço de
Hemodinâmica – Cateterismo Cardíaco (estudo hemodinâmico) e Angioplastia (desobstrução das coronárias;
Internações na Clínica Irmã
Tereza (Hospital São Roque);
Utilização da Casa de Repouso Elisa Tramontina (Hospital São Roque).

Agricultura e aposentadoria
Os segurados que foram trabalhadores rurais e buscam a utilização deste período para
a aposentadoria, encontram dificuldades em
razão das diversas exigências do INSS.
Um dos problemas mais comuns diz respeito aos documentos exigidos para a comprovação do período agrícola, uma vez que o
INSS entende que somente é possível a inclusão do tempo rural caso sejam apresentados
documentos em nome da pessoa que está so-

ESCLAREÇA
SUAS DÚVIDAS:
ESCRITÓRIO

licitando o benefício.
Entretanto, mesmo que o segurado tenha
apenas documentos em nome do pai, do marido ou de terceiros, tal situação não impede que
o mesmo aproveite o tempo de trabalho rural.
Também não impede o direito de incluir o
tempo agrícola, o fato de inexistir um documento para cada ano pretendido, caso em
que o segurado poderá comprovar os intervalos com testemunhas.

BENTO GONÇALVES
Rua General Osório, 248 | Centro |BG
Fone (54) 3452.1906
e-mail:cainelliadvocacia@italnet.com.br
NOVA PRATA
Avenida Borges de Medeiros, 846
(em frente a Igreja Matriz).
VERANÓPOLIS e NOVA BASSANO
Atendimento nas sub-sedes do sindicato.

O Stimmme traz ao alcance do associado mais uma
novidade com o objetivo de garantir sua saúde e bemestar: a quiropraxia. O atendimento especializado é
feito por Kelly Peruffo todas as terças-feiras, a partir
das 13h, com horário marcado, no Sindicato.
A especialista atende aos pacientes com queixas
músculo-esqueléticas encaminhadas por um profissional da saúde, ou atendimento direto. Outro foco da
atuação são palestras educativas sobre assuntos ligados à saúde do trabalhador, visando à promoção do
bem estar, melhoria na qualidade de vida e prevenção de doenças, conforme realidade da empresa.

SAIBA MAIS
Quais os principais problemas tratados?
Dores na coluna lombar; hérnia de disco e dor ciática; dores no pescoço; dores de cabeça; dores e tensão muscular; problemas nas articulações do ombro,
cotovelo, punho, joelho, tornozelo; restrições à movimentações; LER/DORT.

O QUE É?
A Quiropraxia é uma profissão na área de saúde
que se dedica ao diagnóstico, tratamento e prevenção
de problemas do sistema neuro-esquelético, ou seja,
ao tratamento de problemas das articulações, músculos, tendões, nervos e outras estruturas, bem como os
efeitos destas alterações sobre a saúde em geral.

Estamos
de olho
TESTES IRREGULARES
O Sindicato alerta sobre as empresas que selecionam trabalhadores para testes, aproveitam seus
serviços pelo período de um ou dois dias e, depois,
dispensam o funcionário sem ter assinado sua Carteira de Trabalho. Esse procedimento é irregular.
Quem tiver passado por essa situação, sentir-se
prejudicado ou tiver qualquer dúvida deve buscar
orientação no Sindicato.
Informações pelo fone 3452-2003
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Serviço odontológico gratuito aos associados
Benefício, pioneiro entre os sindicatos de trabalhadores da região, conquista aprovação dos trabalhadores
Os associados do Stimmme começaram 2008 com um
motivo a mais para sorrir: podem dispor de serviço odontológico gratuito. Desde o início de fevereiro, as consultas e os tratamentos dentários são realizados sem qualquer custo para o trabalhador associado. Esse benefício é
uma iniciativa pioneira entre os sindicatos de trabalhadores da região.
Para atender a demanda com agilidade e eficiência, o
Sindicato ampliou o horário de atendimento, o que permite realizar mais de 30 consultas por dia. Além disso,
investiu em profissionais especializados em serviços odontológicos de qualidade. Com esses avanços, o tempo de
espera para uma consulta não deve ultrapassar dez dias.
Os atendimentos ocorrem em salas especialmente montadas com os mais modernos equipamentos e toda estrutura necessária. É garantia de um sorriso bonito e saudável para o associado, por conta do Stimmme, conforme o
presidente José Elvio Atzler de Lima. "É mais um compromisso assumido pela diretoria e que se torna realidade,
reforçando nossos esforços constantes para garantir o bem
estar do trabalhador. Para nós, é motivo de grande alegria
anunciar a conquista de mais um benefício inédito que se
traduz em qualidade de vida para os associados", diz. O
Stimmme também oferece atendimento médico gratuito
desde 2006.

BENEFÍCIOS PARA TODOS
Ampliar a abrangência do atendimento odontológico gratuito é uma das metas do Sindicato no decorrer do primeiro semestre deste ano. A implantação
do serviço está em fase experimental de 120 dias. Se
tudo transcorrer conforme o planejado, a proposta é
estender a facilidade para os dependentes dos trabalhadores associados (esposa e filhos com até 18 anos
que não estejam trabalhando), conforme o presidente José Elvio Atzler de Lima.
"Faz parte do compromisso da entidade garantir a
qualidade de vida daqueles ligados a nossa categoria.
É por isso que nos empenhamos na conquista de benefícios como esse, além do atendimento médico gratuito, das orientações jurídicas e de uma série de outros
serviços disponibilizados pelo Stimmme", afirma.

Bom atendimento, qualificação dos profissionais e estrutura do consultório estão entre os pontos
positivos destacados por quem já aproveitou a facilidade

SERVIÇO

COMO UTILIZAR
Os odontologistas estão de plantão na
sede do Sindicato diariamente em novos
horários. Das 8h às 11h, atendem os casos
de emergência. Nesse período, reservado
para os pacientes urgentes, as consultas
ocorrem por ordem de chegada. Na parte
da tarde, entre as 13h e as 19h, o associado pode agendar seu atendimento e utilizar os serviços disponibilizados.
Os serviços oferecidos gratuitamente
para os associados são limpeza dentária,
restauração, aplicação de flúor, algumas extrações, remoção de tártaro, manutenção
de aparelho dentário infantil e tratamento
de canal (somente dente de até 02 canais).

O que: serviço odontológico gratuito.
Para quem: associados do Stimmme
de todos os 19 municípios de abrangência do Sindicato. A estrutura montada em Bento Gonçalves serve para
atender trabalhadores associados de
todas as subsedes. O direto de usufruir
vale, também, para todos os atendimentos oferevidos e serviços disponibilizados pelo Sindicato.
Onde: na sede do Sindicato (rua Dom
José Barea, 60).
Quando: diariamente, das 8h às 11h
e das 13h às 19h.

Calendário de Assembléias
de Aumento Salarial 2008
O mês de março tem na programação as assembléias de aumento salarial para o ano de 2008 em Bento Gonçalves e nas subsedes
(Veranópolis, Guaporé e Nova Bassano). A participação do trabalhador é muito importante, por isso fique de olho nas datas e
agende-se para acompanhar os encontros.

Dia 17 de março, às 18h30min

Veranópolis

Salão comunitário Nossa Senhora de Lurdes (Rua José Montaury, 60, centro)

Dia 18 de março, às 18h30min

Guaporé

Sociedade Grêmio Boxofilo Gaúcho (Rua Silvio Sanson, 1010, sala 201, centro)

Dia 19 de março, às 18h30min

Nova Bassano

Casa Nazaré (Rua Duque de Caxias, s/nº, ao lado da Igreja)

Dia 20 de março, às 18h30min

Bento Gonçalves

Sede social e administrativa do Stimmme (Rua Dom José Barea, 60)

