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Festa Junina teve aproximadamente
900 pessoas na Sede Campestre
Uma comemoração que reúne convidados animados, boa música, atrações divertidas e delícias gastronômicas só pode ter um resultado: sucesso. Assim
foi a Festa Junina promovida pelo STIMMME na tarde
de 16 de junho, na sede campestre da entidade, na
linha Sertorina Alta. Para um público de aproximadamente 900 pessoas, entre profissionais do setor e
seus familiares, o STIMMME preparou um encontro
típico, com o melhor das atrações caipiras.
Para receber os convidados vindos de Bento
Gonçalves e das subsedes de Veranópolis, Guaporé e Nova Bassano, a sede campestre sofreu uma
verdadeira transformação: bandeirolas fizeram a
decoração especial e emprestaram seu colorido ao
local. A programação teve início com a encenação do
casamento caipira, no palco do quiosque de eventos.
A apresentação rendeu boas risadas ao público – que,
além de interagir com os atores do teatro, foi surpreendido, ao final das cenas, com uma queima de
fogos de artifício. Enquanto apreciavam livremente o
melhor da gastronomia junina, com todos os quitutes
especiais que caracterizam a data, os convidados
puderam participar de brincadeiras, concurso de
piadas e escolha dos melhores trajes caipiras – com
destaque para o público infantil, que surpreendeu
pela caracterização típica.
O sucesso da sétima edição da Festa Junina realizada pelo Stimmme reflete o grau de participação
e envolvimento dos trabalhadores não só nas ações
promovidas pelo Sindicato, mas também nas questões
que envolvem a categoria. “É sempre uma satisfação
muito grande ver o associado presente, prestigiando
as ações que mobilizam o setor”, afirmou o presidente interino, Deoclides dos Santos.
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Sindicato investe na prestação de assistência
em diversas áreas a seus 3,5 mil associados
Além de atuar pela conquista de benefícios no âmbito profissional, Sindicato oferece assistência médica e realiza
eventos que proporcionam reconhecimento e lazer ao trabalhador metalúrgico

Festas nas
subsedes em 2012
A família metalúrgica já pode reservar na
agenda as datas das festas nas subsedes:
- Guaporé: 10 de novembro
- Nova Bassano: 24 de novembro
- Veranópolis: 1º de dezembro.
Em breve, mais informações. Aguarde!

Uma trajetória de quase meio século pautada
na defesa dos interesses dos colaboradores do setor metal-mecânico local, na busca por melhorias
em suas condições de trabalho e na conquista de
benefícios sociais para seus associados – esses estão entre os méritos acumulados pelo STIMMME ao
longo dos seus mais de 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 14 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.
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
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. Por
isso, oferece, em sua própria sede, atendimento
médico, com consultórios equipados em diversas
áreas, como Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia
e Medicina do Trabalho. Além destas especialidades, o Sindicato conta, ainda, com atendimentos
de nutricionista, psicóloga e quiropraxista.

Atendimentos no
STIMMME-BG
MÉDICOS
Dr. JOSÉ CARLOS FACCIO – CLÍNICO GERAL

(A partir de 12 anos)
DIAS: Segundas, Terças, Quartas e Quintas - Feiras.
HORÁRIO: A partir das 07:30hs (14 fixas por ordem de chegada)
(Consulta Gratuita para sócios e dependentes do STIMMME)

Dr.ª MARIA HELENA TONIOLLO – PEDIATRA

(Até 12 anos)
DIAS: Quintas – Feiras.
HORÁRIO: 13:00hs (horário agendado pela manhã – 3452-2003)
(Consulta Gratuita para sócios e dependentes do STIMMME)

Dr.ª MAJDOLEIN MOHAMAD CHAMA – GINECOLOGISTA
DIAS: Quartas – Feiras.
HORÁRIO: A partir das 13:00hs (horário agendado - 3452-2003).
(Consulta Gratuita para sócios e dependentes do STIMMME)

Dr.ª VIRGINIA DAPPER – MEDICINA DO TRABALHO

DIAS: Quartas – Feiras
HORÁRIO: 14:00hs (horário agendado, informações no 3452-2489).
VALOR: R$ 30,00 (por consulta).

DR.ª DANIELA B. MARINHO – PSICÓLOGA
DIAS: Segunda à Sexta – feira.
HORÁRIO: 13:30 às 16:30hs. (com horário agendado)
VALOR: R$ 30,00 (cada duas consultas).

Dr.ª KÉLLY PERUFFO - QUIROPRAXIA (Coluna)

DIAS: Terças – Feiras
HORÁRIO: Das 08hs e a tarde a partir das 13hs (com horário agendado)
VALOR: R$ 20,00 (por consulta).

Dr.ª RAQUEL V. MILANI - NUTRICIONISTA

DIAS: Segundas à tarde e Sextas – Feiras pela manhã.
HORÁRIO: Das 13:30 às 14:50hs e 08:00 às 09:20hs (horário agendado)
VALOR: R$ 30,00 (cada duas consultas).

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
DENTISTAS
Dr.ª GISSELE RIZZATTO FERENCI

HORÁRIOS: Segunda à Sexta-Feira das 13hs às 18:30hs (horário agendado).
(consulta gratuita para sócios e dependentes)

Dr.ª SHANA DE AZEVEDO FEDATTO

HORÁRIOS: Todas as manhãs 07 fichas de urgência, a partir das 07:30hs
por ordem de chegada.
(consulta gratuita para sócios e dependentes)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ADVOGADOS
Dr. RAFAEL MARANGON ORSO
Dr. ALCINDO GABRIELLI
ADVOCACIA CAINELLI
•Área previdenciária e aposentadoria.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Palavra do
presidente
O STIMMME tem conduzido sua atuação de modo a
oferecer ao trabalhador metalúrgico amparo eficiente
nas mais diversas áreas. Com esse propósito, a entidade
tem conquistado um número crescente de benefícios e
ampliado os atendimentos e facilidades que disponibiliza aos seus associados. Como resultado dessa atuação
comprometida com o coletivo, que há quase 50 anos
norteia o trabalho do Sindicato, hoje temos o orgulho
de ocupar a condição de referência entre as entidades
representativas de toda a região.
O suporte que oferecemos aos profissionais da categoria – e por extensão aos seus familiares – abrange
não só questões trabalhistas, legais e jurídicas, mas
também atinge as áreas da saúde, qualidade de vida e
lazer. Além disso, temos direcionado parte dos esforços
na formação e qualificação profissional, através das
oportunidades de capacitação e especialização concentradas no CEPROMEC.
Toda essa estrutura que foi gradativamente construída tem na satisfação do trabalhador metalúrgico
sua razão de ser. Por isso, o Sindicato convida todos os
profissionais da categoria a usufruírem esses benefícios
e aproveitarem os serviços colocados à disposição do
metalúrgico e dos seus familiares. Nosso objetivo é
de que, juntos, possamos ampliar cada vez mais essas
utilidades e, assim, estejamos sempre presentes no dia
a dia do trabalhador.
Deoclides dos Santos
Presidente interino do STIMMME

Aviso: Deoclides dos Santos assume a presidência interina
do STIMMME de 1º de junho até 07 de outubro.

Conheça a 2ª princesa,
Mayara Mazeto
Mayara Mazeto:

“Eu não cabia
em mim de
tanta felicidade”

Uma emoção muito grande – é assim que Mayara Mazeto resume sua eleição para 2ª princesa do
STIMMME. ”Eu não cabia em mim de tanta felicidade”. Ela diz ter ficado muito sensibilizada com o
fato de poder representar a empresa onde trabalha,
a Lupatech, de Veranópolis. “Realmente, foi uma
sensação de vitória, de dever cumprido”, relata.
“Na hora que anunciaram que eu tinha sido eleita
como 2ª princesa, veio de imediato à minha cabeça
a imagem dos meus pais, e uma frase que a minha
mãe me disse, antes de sair de casa: ‘você pode, é
só acreditar’”, lembra. “Além disso, ver meus amigos ali, comemorando comigo aquela tão almejada
conquista, foi uma sensação única”, descreve.
A dedicação para chegar a essa vitória é justificada pelo carinho que Mayara tem por seus familiares.
“A minha família é a base de tudo. Agradeço a Deus
todos os dias por ter essas pessoas tão maravilhosas na minha vida”, revela. “Família para mim é
sinônimo de união, de amor, de segurança e de
carinho”, frisa.
A 2ª princesa do Stimmme afirma que representar
a mulher metalúrgica até 2013 é um orgulho enorme. “Estaremos representando a força feminina
no segmento, que a cada vez vem se destacando
mais em todo o mercado de trabalho e conseguindo
o seu tão merecido espaço”, destaca. “Sei que a
responsabilidade é enorme, mas tenho certeza de
que minhas colegas e eu faremos um trabalho lindo,
e com muito carinho”, afirma. “Com toda a certeza,
buscaremos representar, da melhor forma possível,
todo o setor metalúrgico”, completa.
Mayara atua como estagiária na Lupatech no
período da tarde. Pela manhã, fica em casa, realizando suas tarefas pessoais. “As tarefas que eu
realizo na empresa auxiliam no setor de Recursos
Humanos, que é a área em que atuo. Eu realmente
amo o que eu faço”, declara. Para o futuro, Mayara
espera alcançar o sucesso pessoal e profissional e
tornar-se uma pessoa bem sucedida. “Quero continuar honrando as minhas raízes e ser essa pessoa
feliz e cheia de amigos”, afirma.

Perfil
Publicação do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Bento Gonçalves
Rua Dom José Barea, 60 | Bento Gonçalves | RS
Fone: (54) 3452.2003 | www.stimmme.com.br

Idade: 17 anos.
Formação: estudante de Administração com ênfase
em Recursos Humanos.

Diretoria – Gestão 2009/2013
Diretoria do Stimmme | Gestão 2009/2013
Presidente: José Elvio Atzler de Lima (licenciado)
Vice-presidente: Deoclides dos Santos (interino)
Diretor Administrativo: Nelson Menegotto
Diretor de Formação Política e Sindical: Ademar Bressan
Diretor Diversão, Cultura e Lazer: Antonio Danilo Braun
Diretor de Finanças: Lucindo Rubbo
Diretor Adjunto de Finanças: Inácio Lazzarotto

Suplentes

Nome completo: Mayara Mazeto.

Denis Braun,Francisco Reginatto,
Roberto Sganzerla e Clairi Ana Pivotto Fossa.

Conselho Fiscal

Suplentes

Bernardino P. de Souza,
Ademar Lucietto e
José Alves Dos Santos.

Leoclides Marini,
Ademir Ferlito e
Dorvalino De Toni.

Delegados Repres.

Suplentes

José Elvio Atzler de Lima (licenciado)
Nelson Menegotto

Zulmir Tarso
Clarisse de F. dos Santos

Coordenação: Exata Comunicação e Eventos - Fone: 3055-2225
Editoração: www.ricardopassarin.com
Tiragem: 4.000 exemplares Distribuição: Gratuita

Comida favorita: lasanha.
Time de futebol: Grêmio.
Esporte: caminhadas ao ar livre.
Viagem: Cambará do Sul, RS – Cânions Itaimbezinho
e Fortaleza. “Amo estar em contato com a natureza e esse lugar traz uma paz enorme. É realmente
uma obra de Deus”.
Um livro: O menino do Pijama Listrado.
Um filme: Um amor para recordar.
Uma música: Os Segundos – Cidadão Quem.
Um ídolo: minha mãe.
Horas vagas: happy hour com os amigos. “Para
mim, não tem coisa que me deixe mais feliz do
que estar rodeada de pessoas que me fazem bem!”
Um sonho impossível: um mundo isento de violência e de mentiras.
Um sonho realizável: conhecer a Itália.

CEPROMEC-BG oferece
novos treinamentos e
oportunidades para o setor

A rescisão indireta do contrato de trabalho com
base no descumprimento das obrigações por parte
do empregador está prevista no art. 483, “d”, da
CLT. A rescisão indireta com base nesse fundamento
somente é aplicável nos casos em que o empregador
descumpre regras essenciais à manutenção do contrato. A ausência habitual dos depósitos ao FGTS determina desequilíbrio na relação contratual a ponto
de tornar impossível a continuidade do contrato de
trabalho. O reclamante ficou sem receber os depósitos do FGTS e isso o prejudica, por exemplo, para
utilização do saldo da conta vinculada para aquisição da casa própria. A moradia é direito fundamental social, passível de conquista com o uso do FGTS.
Assim, considera-se falta grave do empregador passível de rescisão do contrato de trabalho.

Movimento Sindical perde
líder Valdemiro Orso
O Centro Profissionalizante do Setor Metalmecânico e Material Elétrico de Bento Gonçalves
se prepara para atender as demandas por mão
de obra qualificada no segundo semestre de
2012 com uma nova rodada de treinamentos
cujas vagas já podem ser preenchidas pelos
interessados. Entre os diferenciais atrativos dos
cursos está a combinação entre teoria e prática
que prepara os alunos para situações reais de
trabalho. Aliado a isso aparece a facilidade de
acesso: por ser uma instituição sem fins lucrativos, o CEPROMEC cobra apenas a mensalidade
referente às despesas com material didático e
manutenção da estrutura. “Queremos formar
profissionais aptos para atender às necessidades
do segmento em qualquer tempo”, certifica
Denis Braun, coordenador do CEPROMEC.
Inscrições podem ser realizadas diretamente
no Centro, localizado na Rua Ângelo Marcon, nú-

mero 320, Bairro São Roque, em Bento Gonçalves. O telefone de contato é o 54 3452.0610.

Cursos profissionalizantes
do CEPROMEC-BG
SETEMBRO
Estão programados os treinamentos de AutoCad 2D, AutoCad 3D, Operador e Programador
de Torno CNC, Solda TIG e Relações Humanas
para o mês de setembro de 2012.
Outros cursos oferecidos
pelos CEPROMEC:
LID, Torneiro Fresador e Metrologia, Informática básica, Solda MIG, Eletricidade Industrial e
Predial e Autoelétrica.

O setor metalmecânico perdeu
um dos ícones representativos
do sindicalismo na região serrana gaúcha. Aos 80 anos, faleceu
Valdemiro Orso. O sindicalista
integrou o grupo de fundadores
do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de
Bento Gonçalves e presidiu a
Entidade entre os anos de 1970 e
1980. Ainda nos anos 80, foi presidente da Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos. Seu currículo tem, ainda, passagens como
juiz classista da Justiça e do Tribunal Regional do Trabalho,
diretor da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, em Brasília, e diretor da Federação Internacional dos Trabalhadores
Metalúrgicos, com sede em Viena, na Áustria. Em nome de
todos os trabalhadores do setor, o STIMMME presta homenagem
e reconhecimento às importantes contribuições de Valdemio
Orso para o fortalecimento do sindicalismo na região.

