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Stimmme ganha troféu de maior torcida no Rainha
da Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul 2006
Os associados do Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de
Material Elétrico de Bento Gonçalves (Stimmme) literalmente
vestiram a camiseta de sua candidata, Jana Brun Nalin, e fizeram um espetáculo à parte na
festa de escolha da Rainha da
Indústria e Comércio do Rio
Grande do Sul, na noite de sábado, 2 de dezembro.
A torcida chegou cedo e formou um mar vermelho e branco
nas arquibancadas do Ginásio
Municipal de Esportes, ressaltando a força e união dos trabalhadores do segmento. O resultado da mobilização das mais de
500 pessoas foi a conquista do
título de Maior Torcida do Rainha da Indústria e Comércio do
Rio Grande do Sul 2006. Como
prêmio, o grupo recebeu o Troféu Natalino Tomasi.
Participar de uma festa como
a escolha da Rainha da Indústria e Comércio do Rio Grande
do Sul 2006 é uma oportunidade de lazer para o trabalhador
e toda sua família, conforme o
presidente do STIMMME e coordenador da torcida, José Elvio
Atzler de Lima. "Além disso, é
importante prestigiar promoções que valorizam o papel da
mulher no mercado de trabalho,

candidata do STIMMME. "Decidi
participar do Rainha da Indústria e Comércio do Rio Grande
do Sul porque conheço a idoneidade do concurso e, principalmente, por ser voltado também para os aspectos culturais
da candidata. O concurso é importante porque é uma forma
de valorizar a beleza e o talento das trabalhadoras gaúchas. Mais do que isso, é um
evento que integra as mulheres e as entidades que fazem
o nosso Rio Grande a ser um estado progressista", comenta
Jana, que atua na área de marketing da Móveis Carraro.

incentivam sua participação e qualificação profissional e promovem a integração entre empregado e empregador", afirma. Essa é a terceira vez
que o Sindicato está apoiando uma
trabalhadora da categoria no Rainha
da Indústria e Comércio, conforme
Atzler.
Outras três categorias receberam
troféus durante o concurso. O prêmio
de torcida Mais Disciplinada foi para a
Rinaldi, apoiadora da candidata Crissiane dos Santos; o de Melhor Torcida

foi para a Panvel, das candidatas Fabíola Tolotti, Ingrid Panitz, Marina
Drehmer e Samantha Karas; e o de
Torcida Revelação para o grupo da
Carmem Flores, Móveis e Decorações,
da candidata Valesca Inácio.
Candidata do Stimmme
A força dos trabalhadores do setor
metal-mecânico de Bento Gonçalves
e região teve como representante no
Rainha da Indústria e Comércio do Rio
Grande do Sul 2006 Jana Brun Nalin,

As soberanas
A corte do Rainha da Indústria e Comércio do Rio Grande
do Sul de 2006 tem como Rainha Thiana Müller, de Cachoeira, inscrita e representante da
Câmara de Comércio, Indústria
e Serviços de Cachoeira do Sul;
1ª Princesa, Isadora Raddatz, de
Santa Maria, inscrita pela empresa Carlos Cabeleireiro; 2ª
Princesa, Sharline Ducati, de
Bento Gonçalves, inscrita pela
Bella Ragazza Cosméticos e Datacontrol Marau; e Destaque Relações Humanas, Caroline Maganin, de Lajeado, representante
da Fetransul.
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Palavra do Presidente

Muitas conquistas marcaram esse ano de
2006, que chega ao fim deixando lembranças
positivas para o Sindicato e seus associados.
Entre os motivos para comemorar estão as
constantes conquistas de direitos para os trabalhadores, as melhorias na Sede Campestre,
com o parque para as crianças, e a mobilização de todos, que permitiu a vitória como
maior torcida no Rainha da Indústria e Comércio. Todos esses bons resultados conquistados
pela entidade são fruto do envolvimento, participação e colaboração de cada um de vocês,
associados. É motivado por esse espírito coletivo que o Stimmme trabalha todos os dias de
cada ano para garantir as melhores condições
ao trabalhador e seus familiares – porque é
assim que nós consideramos esse grupo, como
uma grande família.
Com a chegada de 2007 já podemos antecipar ainda mais razões para festejar. O novo
ano marca o 40º aniversário do STIMMME, ocasião que será marcada por intensa programação, tendo como destaques o sorteio de um
automóvel 0 km e o lançamento de uma revista com a história do Sindicato. Mais importante é chance de confraternização que essa celebração nos permite, já que cada um de nós
contribuímos na construção dessa trajetória.
Que as festas de fim de ano sejam repletas de
paz e felicidade a todos, e que em 2007 possamos trabalhar juntos na escrita de mais um
capítulo de sucesso para o Sindicato.

José Elvio Atzler de Lima

Mateada do Stimmme e
Abastecedora Décio mescla
integração e tradicionalismo
Música gaúcha, erva e
água quente à vontade
para o mate e muita diversão foram os ingredientes
que garantiram o sucesso
da mateada de integração
promovida em parceria
pelo STIMMME e Abastecedora Décio, reunindo cerca de duzentas pessoas ao
longo da manhã e tarde de
30 de setembro, na Abastecedora Décio.
Os participantes da mateada que visitaram as
tendas do Sindicato pudeApresentações de música e dança valorizaram a cultura gaúcha na
ram experimentar o churmateada promovida pelo Stimmme e Abastecedora Décio
rasco, salsichão e cabrito
assados na brasa pelo próprio presidente. O público também acompanhou a apresentação ao vivo dos Caborteiros de Bagé e de João de Freitas e do CTG Laço da
Amizade, regada com muito chimarrão, oferecido pela Jacutinga. Outras atrações foram a Tenda da Beleza, Tenda da Saúde, com testes de visão realizados
pela Ótica Pupila, feira ecológica, brincadeiras, visita à vinícola Aurora e venda
de roupas e de artesanato.

Sindicato inaugura parque para
crianças na sede campestre
A comemoração do Dia das Crianças teve um motivo especial
para o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico
(STIMMME): a inauguração do parque infantil, na sede campestre.
Brincadeiras comandadas por palhaços, distribuição de balas e refrigerantes garantiram a alegria da
festividade ao longo do dia 12 de
outubro. O espaço exclusivo para
a diversão dos pequenos reúne uma
série de brinquedos, entre eles balanços, carrossel e gangorras.
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Rindo com o presidente
O gaúcho chega em uma churrascaria em São
Paulo, senta e, indignado, chama o garçom:
- Mas bah! Na minha terra não tem essa história
de cardápio. A gente escolhe a carne cheirando a faca
do assador.
O garçom (paulista) deu um sorriso irônico, mas
como não queria perder o cliente o atendeu a caráter. O garçom se dirigiu ao
assador da carne, pegou sua faca que tinha acabado de cortar um cupim e levo-a
ao gaúcho. O gaúcho pegou a faca, colocou-a em frente de seu nariz e exclamou:
- Bah! Esse cupim está maravilhoso, me traz um pedaço.
O garçom, assustado, serviu o gaúcho e, logo após, buscou a faca utilizada
para cortar a costela e deu para o gaúcho. O mesmo exclamou:
- Bah! Essa costela está no ponto pode trazer.
O garçom, louco da vida com o gaúcho, buscou uma faca e pediu para a
mulher:
- Teresa, passa a mão na perereca e depois esfregue-a nesta faca.
Dito e feito, o garçom pegou a faca e entregou para o gaúcho, ele colocou-a
em frente de seu nariz, suspirou e disse:
- Mas Bah! Como esse mundo é pequeno, tchê. A Tereza trabalha aqui?
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Perfil da Diretoria

A opinião de quem é associado
“O Sindicato tem feito um belo trabalho e poderia ter uma atuação
ainda melhor se as condições e o contexto do país fossem outros.
Acredito que vale a pena ser associado do Sindicato porque a entidade ampara tanto o trabalhador como seus familiares. Além disso,
proporciona benefícios como o convênio com os médicos, alternativa
que ajuda quem não tem condições de pagar consultas particulares.
Outra vantagem para o associado e sua família é a Sede Campestre”.
Leonildo Pandolfo, gerente de produção na Geremia Redutores, e
associado desde 1983.

DENIS BRAUN
Suplente da Diretoria
Sindicalizado desde 1993, Denis Braun
é Suplente da Diretoria do STIMMME. “Sob
o comando do Élvio, a diretoria é muito
unida, tendo metas e objetivos bem definidos, e o principal é defender os direitos
dos trabalhadores. Estamos no caminho
certo, realizando um ótimo trabalho que
vai melhorar ainda mais. Por isso tenho
muito orgulho de fazer parte dessa entidade e, especialmente, como diretor”, afirma. Outra grande alegria que teve no Sindicato foi o convite do presidente Élvio para
fazer parte da Federação dos Trabalhadores. Técnico em metrologia na Farina S/A
Componentes Automotivos, empresa onde
trabalha há quase 14 anos, é responsável
por atividades como atendimento a clientes, desenvolvimento de amostras, novas
peças, medição e controle de calibração e
compras. Casado com Elisete e pai da
Eduarda, tem 33 anos, é natural de Três de
Maio e está em Bento Gonçalves desde
1992, cidade que considera boa para se viver em função da qualidade de vida. “Identifico-me e gosto de Bento”, diz.

“O Sindicato é ótimo, especialmente no que diz respeito aos
atendimentos médicos não só para o associado, mas para toda
sua família, com serviços especializados variados, além de profissionais qualificados e do bom atendimento ao público. Uma
das maiores evoluções da entidade foi disponibilizar essa facilidade de forma gratuita. Espero que o trabalho do Sindicato continue assim.”
Alcindo José Mezzacasa Odia, do setor de chapeação e pintura
da BG Veículos, associado desde 1989.

Stimmme participa
do 1º Encontro
Nacional de Advogados

Francisco Dal Pra, Secretário Geral da CNTM, e o
advogado do Stimmme, Rafael Marangoni Orso, no 1º
Encontro Nacional de Advogados em Brasília

ADEMIR FERLITO
Suplente da diretoria
Auditor de qualidade na Farina, empresa
onde trabalha há 36 anos, Ademir Ferlito é
suplente da diretoria do Sindicato. Associado ao Stimmme desde 1971, sua participação na direção da entidade iniciou na
gestão de Nelson Menegotto. “O Sindicato
tem a estrutura necessária para ajudar, e
bastante, o trabalhador. A entidade inova
constantemente na procura de mais benefícios e facilidades para seus associados e
está sempre à disposição do trabalhador e
seus familiares. Em função dessa atenção
e preocupação é que o sindicato vem crescendo e vai continuar progredindo, atingindo todos os seus objetivos”. Natural de
Bento Gonçalves, considera a cidade boa
para se viver. Já o Brasil tem aspectos que
precisam ser melhorados, como é o caso
do salário dos trabalhadores, na opinião
dele. Casado com Anair Fedrizzi Ferlito, é
pai de Jucilene e Bianca.

Buscando atualização constante para melhor representar os interesses de seus associados, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Bento Gonçalves (STIMMME) enviou o advogado Rafael Marangoni Orso para
participar do 1º Encontro Nacional de Advogados. O seminário ocorreu nos dias 26, 27 e
28 de outubro no Hotel Kubitschek Plaza, em
Brasília, realizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM).

TST decide por
multa total do FGTS
aos aposentados
Em recentes decisões o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, tem se posicionado favoravelmente ao pagamento da
multa de 40% sobre todo o saldo do FGTS
para os trabalhadores aposentados e que
são demitidos sem justa causa.
A 2ª Turma do TST entendeu que a base
de cálculo para os 40% é o saldo acumulado durante todo o contrato de trabalho, e
não só o período depois da aposentadoria.
No TST existem seis turmas. Até agora, cinco delas já se pronunciaram sobre esse assunto, a maioria a favor da multa total.
Anteriormente, a tendência predominante no TST era determinar a aplicação
da multa parcial, ou seja, apenas sobre o
saldo acumulado após a concessão da aposentadoria.
O entendimento pelo pagamento da
multa de 40% sobre o saldo total é de que
a aposentadoria proporcional não quebra
o contrato de trabalho.
Todo o trabalhador que foi dispensado
já aposentado a menos de dois anos, tem
direito ao recebimento dos 40% sobre os
valores sacados na concessão da aposentadoria. Na dúvida, procure o sindicato.

Estamos de Olho
ACORDOS DE COMPENSAÇÃO
Trabalhador, quando for assinar qualquer documento e
acordos de compensação, sempre leia com atenção e não
assine nada se houver “pressão” por parte da empresa. Se
isso ocorrer ou se tiverem alguma dúvida pedimos que
entrem em contato com o Sindicato para que sejam dadas todas as explicações e tomadas
todas as providências cabíveis. Qualquer abuso denuncie deve ser denunciado pelo fone
0800.51.04674 - 24 HORAS A SERVIÇO DO TRABALHADOR. LIGAÇÃO GRATUITA

04

Definidas comissões para Festa dos 40 anos
A fim de garantir que a comemoração
dos 40 anos do Stimmme seja marcada
pelo sucesso, o sindicato definiu as comissões responsáveis pela organização da
festa. Durante assembléia realizada no
mês de novembro, houve a escolha de
duas comissões: uma cuidará especificamente da organização da festa dos 40
anos, e a outra será responsável pela compra do carro zero km que será sorteado
na data. A Festa dos 40 anos do Stimmme
está marcada para 31 de março de 2007,
um sábado, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Além do sorteio de um automóvel 0 km e de outros brindes, o almoço festivo terá a entrega de uma revista contando a história do Sindicato.

A comissão responsável pela compra do carro ficou
composta por Nelson Menegotto, Antônio Danilo Braun,
Lucindo Rubbo e José A dos Santos

Em votação foram
eleitos para formar a
comissão da festa o
Presidente, Deoclides
dos Santos; Vicepresidente, Zulmir
Tarso; Primeiro
secretário, Ademar
Bressan; Segundo
secretário, Inácio
Lazzarotto; suplente,
Denis Braun; e
secretária, Daiane
Carraro

Temporada aberta
na Sede Campestre

Os associados do Stimmme e seus familiares já podem aproveitar o calor do verão e o descansar no período de férias na
Sede Campestre. A abertura da temporada de piscinas ocorreu dia 19 de novembro, com muita música e brincadeiras.
Para usufruir as piscinas baste fazer o exame médico. A estrutura da sede campestre também tem atrações como o Pesque
pague, parquinho para as crianças, campo de futebol, área reservada para camping, com churrasqueiras, e diversas opções de lazer para toda a família.

Formação da turma
de informática

Plenária determina pagamento do FGTS a aposentados
O Presidente do Stimmme, José Elvio Atzler de Lima, esteve na plenária realizada dia 21 de novembro, em São Paulo,
representando a Federação do Setor Metal Mecânico do RS,
para discutir com outros dirigentes medidas a fim de possibilitar aos aposentados demitidos sem justa causa o ressarcimento da multa de rescisão de contrato. Os dirigentes dos
sindicatos filiados à CNTM (Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos), da Força Sindical, decidiram negociar
nacionalmente o pagamento dos 40% do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) a esses trabalhadores. “Peço a
todos os aposentados que foram demitidos nos últimos dois
anos e não receberam a multa dos 40 % antes da aposentadoria
que façam contato com a empresa ou procurem o Sindicato
para encaminharmos uma ação judicial”, diz Atzler.

O Presidente do Stimmme, José Elvio Atzler de Lima,
esteve na plenária realizada dia 21 de novembro,
em São Paulo

Cumprindo seu papel de facilitar a qualificação profissional de seus associados, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (STIMMME) formou mais uma turma de informática.
O curso de Informática Básica teve treinamento
em programas como Windows, Word, Excel e
Internet, além de Auto Cad 2D e 3D. A entrega
dos certificados para os 49 alunos ocorreu dia
4 de outubro.

