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STIMMME comemora sucesso do CEPROMEC

“

Escola profissionalizante
para trabalhadores do setor
metalmecânico chegou
à marca de mil alunos
formados em apenas
três anos de atuação

Os trabalhadores metalmecânicos
de Bento Gonçalves e região estão
comprometidos com a consolidação
de uma carreira no segmento plena
em oportunidades de crescimento.
A comprovação dessa postura vem
dos números contabilizados pelo
CEPROMEC-BG. O Centro Profissionalizante do Setor Metalmecânico e
de Material Elétrico chegou à marca
dos mil alunos atendidos, com mais
de 140 turmas concluídas desde
sua fundação, no início de 2010
- indicador que teve avaliação
muito positiva pelo presidente
do STIMMME-BG, sindicato
idealizador do projeto, Elvio de
Lima. “Apostamos na criação da
escola com o objetivo de atender
a uma lacuna existente na região
por formação de mão de obra
especializada. Aos poucos, com o
trabalho do Cepromec, estamos
ajudando a suprir essa carência,
fortalecendo um projeto que beneficia todo o setor, uma vez que
dispondo de profissionais mais
bem preparados, as indústrias
ganham em competitividade”,
avalia Elvio de Lima, presidente
do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas
e de Material Elétrico.
Entre os cursos mais procurados nesse período, destaque para Operador e Programador de
Torno CNC, Solda Mig Mag e Auto Elétrica. Além destes, o Cepromec oferece modalidade como
Auto CAD 2D e 3D; Eletricidade Industrial e Predial; Informática Básica; Metrologia; LID (Leitura e
Interpretação de Desenho Técnico Mecânico); Relações Humanas; Torneiro Fresador e Comandos
Elétricos e Motores.

De olho nas necessidades do mercado
Atento à realidade do mercado para atender as
necessidades específicas do setor metalmecânico da
região, o Cepromec tem, em sua grade de formação,
modalidades especiais, desenvolvidas particularmente
para o caso de cada indústria. Exemplo recente dessa
proposta foi a parceria firmada com a Geremia Redutores para uma série de treinamentos. Atendendo uma
demanda na área de Comandos Elétricos e Motores, o
Centro está ministrando um curso de nível técnico para
profissionais que já atuam na empresa.
Esse aperfeiçoamento envolve conteúdos como
comandos elétricos e ligações de motores, fundamentos e programação de inversores de frequências e seus
parâmetros, entre outros. Além da turma que já está
em sala de aula, um novo grupo já está confirmado –
evidenciando o sucesso dessa aliança. “Projetos como
esse reforçam nossa credibilidade junto ao setor e demonstram que estamos no caminho certo, consolidando
o Cepromec como referência de formação profissional
no segmento metalmecânico”, avalia Braun. O oferecimento de cursos com conteúdos específicos para a
necessidade de cada empresa está entre os diferenciais
disponibilizados pela escola. Novos projetos corporativos podem ser executados, sob consulta.

Teoria e prática na medida certa
Um dos diferenciais que tem garantido ao Cepromec
sucesso de público – e também excelência nas qualificações que oferece – é a combinação equilibrada entre
teoria e prática em sala de aula. “O aluno aprende com
situações que o aproximam ao máximo da realidade fabril. Quando conclui um curso, conhecendo exatamente
o que vai encontrar nas empresas onde irá atuar. Assim,
fica efetivamente preparado para atender às necessidades do empregador e do dia a dia de trabalho”, destaca
o coordenador, Denis Braun.
Esta fórmula é o resultado de um programa de ensino elaborado por instrutores que conhecem a realidade
de mercado – e, depois, ministrado por professores com
conhecimento técnico e experiência. Aliado a isso, o
Centro disponibiliza modernos equipamentos e maquinários – similares àqueles que o aluno encontrará no
chão de fábrica. “Isso tudo torna a qualificação muito
mais eficiente”, reforça Braun.
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STIMMME mostra engajamento
político e sindical
Palavra do
presidente
O STIMMME tem se consolidado enquanto
referência no segmento metalúrgico pela atuação
multidisciplinar que empreende em sua atuação.
Nossa entidade tem intensificado o engajamento
em causas políticas e também naquelas relacionadas
ao movimento sindical nacional, marcando presença em alguns dos mais representativos encontros
e atividades promovidas. Exemplos disso são as
participações nas ações da CNTM e Força Sindical,
recentemente registradas, com o envolvimento da
diretoria do STIMMME-BG. Outro foco do trabalho
tem sido o oferecimento de benefícios e facilidades
ao associado, com novos convênios, atendimentos
especializados e, em especial, serviços diferenciados, como os disponibilizados pelo CEPROMEC.
Essa iniciativa, que começou de forma modesta, e
pioneira na região, hoje comemora o sucesso com
mais de mil alunos formados. São trabalhadores
que ganharam novas perspectivas de sucesso para
a edificação de uma carreira profissional ainda mais
promissora, agregando qualidade de vida à família
metalúrgica. Completando esse ciclo de atuação, o
STIMMME reforça a importância da integração social,
promovendo oportunidades de lazer e diversão com
a agenda de eventos de 2013 – e, desde já, reforça
o convite para que todos participem e, mais uma
vez, mostrem a força da união que tão bem define
nossa categoria.
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15ª Festa Metalúrgica com a
Escolha das Soberanas e sorteio
de um automóvel 0km, entre
outros prêmios.

Diretores participam de Seminário sobre doenças e acidente no trabalho
A Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos-CNTM comemorou 25 anos de lutas reunindo os
membros do seu Conselho de Representantes. Presidida
por Miguel Torres, a CNTM promoveu Assembleia Geral
no Rio de Janeiro para discutir as atividades desenvolvidas
pela Confederação e a participação das entidades filiadas

(Federações e Sindicatos) em movimentos nacionais.
O encontro, realizado dia 25 de agosto de 2013, teve
a presença de lideranças sindicais de todo o país. O
STIMMME esteve representado pelo presidente Elvio
de Lima, também presidente da FETRAMEIAG-RS, e pelo
diretor Nelson Menegotto.

NAS SUBSEDES

VERANÓPOLIS

GUAPORÉ

NOVA BASSANO

09 de novembro

23 de novembro

30 de novembro

Sorteio de moto 0km em cada jantar para o associado, além de brindes diversos.
Associe-se! Se você quer participar dos encontros festivos e concorrer ao sorteio dos prêmios especiais que o Sindicato oferece,
associe-se! Fazendo parte do STIMMME você também pode usufruir todas as facilidades e benefícios que a entidade
disponibiliza para o trabalhador e seus familiares. Informe-se pelo fone 3452.2003.

Congresso Nacional da Força Sindical

Rua Dom José Barea, 60 | Bento Gonçalves | RS

Trabalhadores, reservem a data na agenda: o compromisso está marcado com a diversão!
O STIMMME já está trabalhando nos preparativos para a realização das festas de fim de ano em Bento Gonçalves
e nas subsedes. Serão encontros de integração com cardápio farto, música e muita animação.

EM BENTO GONÇALVES

José Elvio Atzler de Lima
Presidente do STIMMME

Publicação do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Bento Gonçalves

Festas de fim de ano 2013

Engajados no movimento sindical nacional, diretores do STIMMME estiveram presentes em São Paulo,
durante o 7º Congresso Nacional da Força Sindical, dias
24, 25 e 26 de julho de 2013. O encontro reelegeu a
direção nacional da Central, encabeçada pelo presidente Paulo Pereira da Silva, o Paulinho. Em pauta, ideias
de luta da entidade, como a redução da jornada de

trabalho para 40 horas semanais, sem redução de
salário, e o fim do fator previdenciário. Representaram o Sindicato Metalurgico de Bento Gonçalves
Bernardino Prestes de Souza, Ademir Ferlito, Nelson
Menegotto e Deoclides dos Santos. Além deles, estiveram presentes 90 dirigentes internacionais, vindos
de 51 países.

Atenção à correção do FGTS
O STIMMME alerta os profissionais metalúrgicos para que busquem a correção adequada
do saldo do Fundo de Garantia. Desde 1999, o FGTS dos trabalhadores brasileiros vem sendo
corrigido de maneira errada. O confisco na correção chega a 88,3%. Só nos últimos dois anos,
somam aproximadamente 11% de perda, pois o Banco Central tem manipulado, indevidamente,
a correção da TR (Taxa Referencial que é aplicada mensalmente pela Caixa Econômica Federal,
como correção do FGTS). A correção deve ser de 3% e não pode ser modificada
Para ajudar o trabalhador a resgatar as perdas do FGTS desde 1999, o STIMMME oferece
atendimento jurídico especializado com a advogada Bruna Matiello – em Bento Gonçalves, de
segunda a sexta, das 15h às 18h; em Nova Bassano, no dia 14 de setembro, das 8h às 11h30min;
em Guaporé, no dia 28 de setembro, das 8h às 11h30min; em Veranópolis, no dia 05 de outubro,
das 8h às 11h30min.

Reuniões nas subsedes oficializam
comissões para festas de fim de ano
O planejamento e a preparação para que as festas de
fim de ano promovidas pelo STIMMME sejam, mais uma
vez, marcadas pelo sucesso, já começaram. As comissões
responsáveis pela organização de cada atividade já foram
definidas e estão começando suas articulações.
Durante uma série de reuniões nas três subsedes do
Sindicato, o presidente Elvio de Lima e a Supervisora Administrativa e Financeira, Daiane Carraro Batistelo, oficializaram
a formação dos grupos e compartilharam orientações para
contribuir com o bom andamento dos preparativos. Integram
as comissões de cada localidade trabalhadores associados e
suas esposas (os), em uma estratégia que visa a fortalecer o
envolvimento coletivo e engajamento com a realização dos
jantares. “Cada grupo conhece as preferências do público
de sua cidade e poderá, com certeza, contribuir para que a
agenda de festas de fim de ano seja positivamente surpreendente”, avalia Elvio. Conheça as comissões responsáveis
pelos jantares em cada subsede.

GUAPORÉ
Antônio Lima, Auri Lazzaretti, Daiane C. Lazzaretti, Ivanete Strapazzon, João Luis dos
Santos de Freitas, Katiana De Lima, Lurdes Ghiggi, Marilete Ana Perin, Patrícia Macganan,
Sergio Ghiggi, Valdair Marcolin, Valmor Gralow.

NOVA BASSANO
Adriana Galvan e esposo, Eduardo Detogni e esposa, Fernando Treviso e esposa,
Iria S. Ravanello e esposo, Laís e esposo, Vilmar Garbim e esposa, Vinicius Degani e esposa.

VERANÓPOLIS
Ana Aline Bisatto, Cássio Perssegona, Edson Susky, Flavio Barcelos, Ivanio Luiz Muler,
João Paulo Borges, Jussara Matos da Silva Muler, Kelen Caron, Kelen Reche,
Leoclides Marine e esposa, Maria Goreti Furlani e Nilva de Andrade
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STIMMME lança portal de apoio
ao trabalhador na Internet

Ferramenta auxiliará ainda
mais a navegação dos usuários e
disponibilizará novas informações
aos associados do Sindicato

NOVO CONVÊNIO
O Stimmme está disponibilizando um novo convênio para os associados, na cidade de Guaporé.
Eles agora podem dispor dos serviços da dentista
Diana Ghiggi Basso. Para usufruir esse beneficio,
informe-se pelo fone 3443-3584.

Quem procurar o STIMMME no meio digital encontrará uma entidade conectada com o
que há de mais atual entre as ferramentas e estratégias de comunicação online. Integrado às
evoluções no processo de troca de informação
com o público, o Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de
Material Elétrico de Bento Gonçalves vem
reestruturando seus instrumentos de contato
com os profissionais da categoria. Exemplo disso é o novo portal da Internet. Reformulado,
está no ar disponibilizando dados relevantes
ao setor e aos trabalhadores, com estilo moderno e bem mais dinâmico.
Com atualizações diárias, o novo site do
STIMMME divulga as ações desenvolvidas
na base e nas subsedes, veicula informações
sobre as luta de várias categorias profissionais no Brasil e disponibiliza um resumo de
notícias do mundo do trabalho publicadas na
grande imprensa. Além de informar, o portal
tem a função de orientar os associados por
meio da divulgação de convênios e serviços
prestados, entre eles os departamentos Jurídico, Previdenciário, e Odontológico. O novo
site também promove o debate e o conhecimento por meio das informações vindas das
principais lideranças sindicais do Brasil, como
a Confederação Nacional dos Trabalhadores

Metalúrgicos (CNTM) e a Força Sindical.
A reestruturação da página atende às
necessidades de assimilação das tecnologias
atuais para conversar com uma nova geração
de trabalhadores, de acordo com o presidente
Elvio de Lima. “O STIMMME mostra que tem
o perfil de ousar e acompanhar as mudanças
tecnológicas atuais. Nosso Sindicato foi arrojado ao lançar o Informativo impresso para o
trabalhador em uma época que não existia
nada parecido na Região. Também inovamos
ao lançar o STIMMME nas redes sociais, nos
aproximando ainda mais do nosso sócio,
com linguagem própria e dinâmica. Sempre
apostamos na informação como ferramenta
de busca dos direitos da categoria”, avalia o
presidente.
Após meses de atividades, o STIMMME
organizou um espaço digital para que todos
os usuários tenham acesso de maneira mais
prática as notícias e os benefícios que o Sindicato proporciona. As seções do novo site são
modernas e dinâmicas e estão interligadas às
redes sociais do STIMMME, com links para o
perfil oficial do Sindicato na rede Facebook e
para o canal de vídeos no YouTube. O novo
portal continua com o mesmo endereço eletrônico. Para conhecê-lo, bastar acessar o http://
www.stimmme.com.br

Convênio para atendimento jurídico
O STIMMME oferece aos trabalhadores as facilidades decorrentes do convênio
firmando para atendimento jurídico nas áreas de DIREITO DA FAMÍLIA, (Sucessões,
Divórcios, Dissolução de União Estável, Inventários, Pensões Alimentícias, Alvarás
Judiciais); DIREITO CIVIL (Indenizações, Acidentes de Trânsito) e DIREITO CRIMINAL
(Juizado Especial Criminal – Acompanhamento e Defesas Criminais).
O profissional conveniado, advogado Alcindo Gabrielli, atende na Sede Administrativa
do STIMMME, às terças-feiras pela manhã, e às quintas-feiras, a partir das 15h. Outros
horários podem ser agendados pelo fone: 54. 3451-6455.

RINDO COM
O PRESIDENTE
O correio recebe uma carta endereçada simplesmente a Deus.
Sem ter como enviar, obviamente, reúnem a diretoria e resolvem
abri-la, mesmo contra a ética. Nela estava escrito: “Deus, eu estou
passando fome, coberto de dívidas, com a família na miséria. Não
dá para o Senhor me mandar uns quinhentos reais, para eu começar
nova vida? Eu ficaria eternamente grato.”
O pessoal da diretoria do correios fica penalizado. Fazem uma
vaquinha e conseguem arrecadar duzentos e cinquenta reais. Subscrevem no envelope como Deus e mandam pro sujeito. Daí uns
dez dias, chega outra carta do fulano para Deus. A turma do correio
abre, julgando ser um agradecimento. E eis o que estava escrito:
“Deus, quando me enviar alguma coisa, mande direto na minha
casa. Senão o pessoal do correio mete a mão na metade.”

ESTAMOS
DE OLHO
As empresas têm o dever de cumprir a legislação referente à Segurança e Saúde do
trabalhador em seu ambiente de trabalho.
Esse é um direito do profissional. Caso o
local onde você trabalha não respeite esse
parâmetro, entre em contato com o Sindicato, para que seja efetuada uma denúncia no Ministério Público do Trabalho.

Parabéns,
CNTM
A Confederação Nacional dos
Trabalhadores Metalúrgicos
completa 25 anos de uma
atuação pautada pela
defesa dos direitos dos
profissionais e luta em
benefício de toda a categoria.

STIMMME-BG amplia atuação
em benefício do trabalhador
Uma trajetória de quase meio século pautada na defesa dos interesses dos colaboradores do setor metalmecânico local, na busca por melhorias em suas condições de trabalho e na conquista de benefícios sociais – esses
estão entre os méritos acumulados pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de
Material Elétrico de Bento Gonçalves (STIMMME) ao longo dos seus 45 anos de atividades.
Essa caminhada pontuada por resultados positivos é responsável pelo número expressivo de 3,5 mil associados
atualmente reunidos pelo Sindicato, que representa aproximadamente 15 mil profissionais da categoria em 18 municípios da região Nordeste do Rio Grande do Sul, sua área de abrangência. Diante de tamanha representatividade,
a entidade assume condição de referência na condução das negociações com empresas, bem como na defesa dos
interesses e direitos da categoria. “O STIMMME tem construído sua história com base na missão de bem representar
o trabalhador e, para cumprir este propósito, não mede esforços em busca da ampliação de benefícios e conquista
de direitos capazes de agregar mais qualidade de vida à família metalúrgica”, diz o presidente Elvio de Lima.
Qualidade de vida
Para melhor atender o trabalhador, o STIMMME oferece assistência nos segmentos jurídico e previdenciário, além
de fornecer esclarecimentos no âmbito trabalhista e nas revisões dos dissídios da categoria. Essas facilidades estão
disponíveis na Sede Administrativa, em Bento Gonçalves, e também nas três subsedes mantidas pelo Sindicato – em
Guaporé, Veranóplis e Nova Bassano. A entidade também é reconhecida pela prestação de serviços gratuitos como
atendimentos médicos e odontológicos, mostrando sua preocupação com o bem-estar de toda a família do associado.
Exemplo disso é a Sede Campestre própria, uma construção destaque pelo projeto arquitetônico e estrutura oferecida,
emoldurada por um dos mais belos cenários que a natureza é capaz de oferecer. O terreno totaliza três hectares, que
abrigam uma infraestrutura completa, além de um açude preparado para pesca. O divertimento também é garantido
com as piscinas disponíveis – no total de cinco. Outra opção que a Sede Campestre oferece é a prática de esportes,
com as quadras de futebol-sete e vôlei. Há ainda uma área reservada para camping, com churrasqueira, recanto para
festas, bar, vestiário e estacionamento. Construída exclusivamente com recursos do próprio sindicato, foi inaugurada
em 2004 com o objetivo de ser o ponto de encontro dos trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de
material elétrico – local ideal para descansar e se divertir com a família.

Associe-se ao STIMMME
Faça parte da família metalúrgica, tenha acesso a todos os benefícios e facilidades
oferecidos pela entidade e participe da agenda de eventos do Sindicato.
Venha, você também, contribuir para o fortalecimento do setor metalmecânico.

Preencha o formulário no site www.stimmme.com.br

Nesse marco especial de
sua história, a CNTM recebe
o reconhecimento e
parabenização dos colegas
metalúrgicos do STIMMME-BG.
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Festa Julhina reúne família
metalúrgica
Quem esteve na Sede Campestre do STIMMME-BG na tarde de 06 de julho aproveitou todas
as atrações da Festa Julhina promovida pelo
sindicato para os trabalhadores metalúrgicos e
seus familiares. A comemoração temática teve
programação destacada pela variedade de opções que garantiram a diversão dos convidados:
jogos e brincadeiras, cardápio farto com tradicionais guloseimas e, como um dos pontos altos, a
encenação do casamento caipira.
No palco do Sindicato, um grupo de jovens
atores, integrantes do Arte em Cena, de Cotiporã, apresentou uma releitura da peça, que
culminou com a dança da quadrilha, acompanhada pela aguardada queima de fogos de
artifício. Depois, o entretenimento seguiu com
a escolha dos melhores trajes típicos infantis
e concurso de piadas. A boa música também
embalou a festa, com apresentação ao vivo
da banda ‘Corpus HC’, composta por jovens
músicos mostrando seu talento artístico. Cerca
de 800 pessoas passaram pela Sede Campestre
durante a oitava edição da Festa.

Escolha das novas soberanas
será em dezembro
A corte de soberanas do STIMMME
ganhará novas titulares no mês de dezembro, quando o sindicato promove a quinta
edição da escolha da rainha e princesas
representantes dos trabalhadores do setor
metalmecânico. Às eleitas caberá a missão
de simbolizar a força feminina da categoria
em todas as atividades promovidas e realizadas com a participação da entidade.
Para garantir o sucesso da Escolha, as
candidatas já estão sendo mobilizadas a
participar. Ações de divulgação nas empresas do setor estão sendo realizadas com o
objetivo de oportunizar a todas as trabalhadoras metalúrgicas a oportunidade de
participar, gratuitamente. Podem concorrer as mulheres com mais de 16 anos, que
tenham carteira assinada em uma empresa
do setor metalmecânico pertencente à
base do STIMMME-BG. Além da coroa e da
faixa, as eleitas para o período 2013/2014
ganham uma caderneta de poupança com
valor de R$ 1.200 para a rainha e R$ 700
para cada princesa.
A escolha está agendada para o dia 14
de dezembro, como uma das atrações da
15ª Festa Metalúrgica. O desfile iniciará
por volta das 10h, no pavilhão B do Parque
de Eventos de Bento Gonçalves. As interessadas devem buscar mais informações
no regulamento e na ficha de inscrição que
estão disponíveis na página principal do
site www.stimmmme.com.br
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