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Encontros de integração das
subsedes ocorrem em novembro
para associados e familiares
Jantares-baile reúnem a família metalúrgica, fortalecendo elo entre os profissionais do setor
A exemplo do jantar-baile realizado no mês maio,
reunindo a família metalúrgica de Bento Gonçalves,
chegou a vez da agenda de integrações chegar às
subsedes do STIMMME-BG. O mês de novembro
será de celebração para os profissionais dos setores metalúrgico, mecânico e de material elétrico
da região: o Sindicato confirma a realização de um
circuito de atividades nas cidades onde mantém
suas três subsedes, reunindo os trabalhadores para
momentos de lazer, diversão e, principalmente,
estreitamento da relação de parceria que os une
à entidade.
A agenda inicia em Veranópolis, com jantar-baile
na noite de 10 de novembro. No sábado seguinte,
dia 17, a confraternização ocorre em Guaporé. O
último encontro será em Nova Bassano, dia 24
do mesmo mês. Já tradicionais no calendário de
ações do STIMMME-BG, essas festividades são
marcadas pelo cardápio farto, com churrasco e
acompanhamentos, regado a chope e com atrações musicais ao vivo que embalam a diversão.
“Além de nos aproximarem do associado, esses
encontros são oportunidades bastante valiosas
para trocarmos informações e experiências com a
família metalúrgica, estreitando a relação de união
que liga o Sindicato aos profissionais do setor há
mais de 50 anos”, avalia o presidente da entidade,
Elvio de Lima.
O ingresso para participar é gratuito para os trabalhadores associados e também para um dependente, que esteja declarado no cadastro de sócio.

Jantar Baile em Bento Gonçalves ocorreu no mês de maio

Agende-se: jantares do STIMMME nas subsedes

Integração em Bento Gonçalves
será no mês de dezembro
Outra data importante para colocar na agenda
é o dia 09 de dezembro, um domingo – quando haverá a abertura da Temporada de Verão 2018/2019
na Sede Campestre do STIMMME. Para receber
a família metalúrgica, o Sindicato vai preparar um
almoço com petiscos e chope. O encontro, que é a
festa de fim de ano para os trabalhadores de Bento
Gonçalves, também é aberto aos associados das
bases de Veranópolis, Nova Bassano e Guaporé.
Para confirmar presença, basta retirar o ingresso
na Secretaria do Sindicato em cada localidade.

VERANÓPOLIS
10 de novembro

GUAPORÉ
17 de novembro

NOVA BASSANO
24 de novembro

Local:
Salão Comunitário
Nossa Senhora de Lourdes
(Rua São Francisco
de Assis, s/n, Centro)

Local:
CTG Ultima Tropeada
(Rua 21 de Abril, 994,
Bairro São Cristóvão)

Local:
Sede Campestre Clube SECB
(Linha Rural Benjamin
Constante, 1350)
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Artigo:

Acordo Coletivo De Trabalho

PALAVRA DO
PRESIDENTE
Garantir o bem-estar e a qualidade de vida da
família metalúrgica é o compromisso que move a
equipe do STIMMME-BG. Esse ideal norteia cada ação
desenvolvida pela entidade e está presente em cada
passo da história de mais de 50 anos do Sindicato. Por
conta disso é que trabalhamos de forma incansável
a fim de garantir a manutenção de benefícios como
os serviços médicos e odontológicos gratuitamente
oferecidos aos associados e seus dependentes na
sede administrativa, de Bento Gonçalves, e de forma
extensiva aos profissionais sediados nas demais
bases. É também para contribuir com a manutenção
da qualidade de vida do trabalhador que oferecermos
convênios em diversas áreas.
Também para assegurar àqueles que representamos as melhores condições de trabalho, de reconhecimento e realização profissional, acompanhamos de
perto o dia a dia da categoria nas empresas do setor.
Estamos sempre vigilantes, observando e zelando pela
manutenção dos direitos adquiridos pelo trabalhador e
assegurados por Lei.
Por isso, trabalhador, conte sempre com o Sindicato. Faça parte da família metalúrgica e, na condição
de nosso associado, usufrua de todos os benefícios e
vantagens que o STIMMME-BG tem a oferecer a você e
também a seus familiares. Juntos, vamos continuar caminhando e crescendo coletivamente. Conte conosco!

O acordo coletivo de trabalho consiste
em uma negociação entre a empresa e
o sindicato dos trabalhadores, visando
estabelecer revisão de direitos, como por
exemplo o aumento de salário, quinquênio, auxílio escolar, dias 31, compensação de jornada, além de melhores condições de trabalho, ou ainda mudança de
horários entre outros assuntos. O acordo
tem por objetivo uma negociação pacífica, para chegar a um consenso, entre
os trabalhadores, no caso representados
pelo sindicato, e o que a empresa está
proposta a negociar. O acordo coletivo
de trabalho tem vigência de no máximo
02 anos, sendo que estão proibidas
quaisquer possibilidades de retrocesso
de direitos já conquistados, como por
exemplo, férias e 13º salário. Após a
negociação entre o sindicato e a empresa, ocorre uma assembleia geral de

Advogado Rafael Marangon Orso presta atendimento na sede
administrativa do STIMMME-BG

trabalhadores, que votam pela aprovação ou
não da proposta feita pela empresa. Se aprovada, um documento é redigido e a cópia é
entregue à Delegacia Regional do Trabalho.
Rafael Marangon Orso
OAB/RS 48.905

Sindicato acompanha
negociações em empresas
Atento à preservação dos direitos conquistados pelos trabalhadores, o STIMMME-BG acompanha de perto as negociações que as empresas promovem envolvendo seus
colaboradores. Dirigentes da entidade acompanharam a assembleia de Acordo Coletivo
realizada nas empresas Micromazza e Medabil. Também houve acompanhamento da
assinatura do acordo do PPR, na empresa Rometal.

José Elvio Atzler de Lima
Presidente do STIMMME
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Encontro realizado na empresa Micromazza

Encontro realizado na empresa Medabil
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ESTAMOS
DE OLHO

Confira essa novidade no site www.stimmme.com.br;
um espaço exclusivo para você esclarecer e tirar todas
as suas dúvidas sobre questões trabalhistas e, também,
entender direitinho os serviços e facilidades do Sindicato.
Acesse e confira o espaço de Perguntas e Respostas!

Estamos de olho nas empresas que estão trabalhando
frequentemente aos sábados, em forma de hora extra,
sem autorização do Sindicato para esse tipo de atividade.
A carga de trabalho ao sábado já foi compensada durante
a semana, sendo este dia de folga para o trabalhador.
Também estamos fiscalizando as empresas que estão
proibindo os funcionários de registrar as horas extras
no sábado no cartão ponto. A empresa que estiver
fazendo esses atos terá a compensação do sábado
cancelada, conforme cláusula da convenção coletiva.
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STIMMME trabalha para garantir
bem-estar ao associado
Uma das formas de oferecer qualidade
de vida ao trabalhador é garantir que ele
tenha pleno acesso a serviços médicos. No
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Bento Gonçalves (STIMMME-BG),
essa preocupação vem acompanhada de
um benefício, a gratuidade em muitos dos
serviços médicos e odontológicos.
Isso graças à contribuição mensal paga
pelos associados, uma vantagem também
estendida a seus dependentes de até 18
anos que não estejam trabalhando. Dessa
forma, a entidade atua como fomentadora
de práticas preventivas que asseguram o
exercício pleno das atividades laborais, mas
também garantem ao contribuinte maior tempo de convivência com sua família.
A lista de serviços médicos gratuitos oferecidos pelo STIMMME inclui clínico geral,
pediatria, ginecologia e além do atendimento
odontológico. Há também atendimento em
quiropraxia e nutrição (consultas à parte).
Para usufruir de todos esses benefícios, é
necessário que o associado esteja em dia
com as mensalidades. Para trazer mais comodidade aos afiliados, todos os serviços
médicos e odontológicos são oferecidos

Atendimentos e
convênios
para o associado
O trabalhador associado ao STIMMME usufrui de uma série de benefícios e
facilidades – também extensivos a seus
familiares – que ajudam a garantir mais
bem-estar e qualidade de vida. Exemplo
disso são os convênios firmados com
empresas e profissionais, em cada cidade
onde o Sindicato mantém sua atuação.
São condições especiais e descontos
para utilização de serviços em diversas
áreas. É possível conhecer a relação
completa e atualizada no site www.stimmme.com.br. Além disso, o sócio pode
aproveitar os atendimentos nas áreas
de Clínico Geral, Ginecologia, Pediatria
e Odontologia. Esse serviço é disponibilizado para todos na sede administrativa
de Bento Gonçalves (consulte para fazer
os agendamentos). Outra facilidade que
garante conforto e comodidade é a hospedagem em Porto Alegre. O Sindicato
disponibiliza hospedagem gratuita aos
sócios e familiares que precisarem de
atendimento relacionado a saúde na
cidade de Porto Alegre. Para usufruir,
basta entrar em contato e conferir as
agendas disponíveis. O contato com
STIMMME pode ser feito pelo fone (54)
3452-2003 ou whatsapp 54 99144-8987.

Atendimentos garantem qualidade de vida para o trabalhador

Atendimento odontológico é um dos benefícios

na própria sede do sindicato, em modernos
consultórios, facilitando os deslocamentos e
garantindo mais pessoalidade ao tratamento.
Por isso, muitos são os convênios que dão
acesso, a partir de preços de consulta reduzidos, a quase 30 especialidades médicas,
de cardiologia a neurologia - a lista está disponível no site do sindicato -, para mais de
3,5 mil associados. “A preocupação com o
bem-estar do trabalhador acompanha nosso
trabalho desde 2001, quando passamos a
oferecer os serviços médicos. Para nós, isso
é condição central para que o trabalhador
conquiste mais qualidade de vida”, comenta

o presidente do STIMMME, Elvio de Lima.
Os convênios também são estendidos a
outros dois importantes setores que visam a
integridade física dos associados: os planos
de saúde e os exames laboratoriais. Para
ambos, o STIMMME reserva acesso facilitado, sendo mais uma forma de garantir as
condições necessárias para o trabalhador
explorar ao máximo suas potencialidades
e estar apto a crescer profissionalmente.
“O trabalhador com a saúde forte tem mais
confiança em si e passa essa confiança ao
empregador. O trabalhador que trabalha mais
sempre se destaca”, diz Lima.

Convenções Coletivas para
categoria estão definidas

O STIMMME-BG trabalhou de forma
intensa na condução das tratativas de
negociação para ajustar as propostas da
Convenção Coletiva relacionadas às categorias metalúrgica, mecânica e de material
elétrico. Depois de meses de interlocução,
buscando as melhores condições e termos
em favor dos profissionais do setor, as negociações foram finalizadas. Para conhecer
os índices oficializados, basta acessar o

site www.stimmme.com.br e clicar no menu
com o título ‘Convenção Coletiva’. Ali existe
uma ordenação por categoria: metalúrgico;
reparação de veículos e máquinas agrícolas.
Dentro de cada uma dessas sessões há
arquivos, organizador por base (cidades de
abrangência) e em ordem cronológica, ou
seja, do mais recente para os mais antigos.
Basta clicar sobre os Acordos Coletivos de
2018 e conhecer as disposições de cada um.
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Prepare-se para a temporada
de verão na Sede Campestre
A partir do dia 09 de dezembro é possível desfrutar da estrutura de piscinas
O fim de ano vai se aproximando e, com
ele, cresce o desejo pelos tão merecidos
momentos de descanso. Quem já está começando a planejar o roteiro das férias deve
lembrar de uma opção rica em atrações para
aproveitar o verão com conforto e comodidade: a Sede Campestre do STIMMME-BG.
A temporada 2018/2019 inicia no dia 09 de
dezembro, convidando o associado a curtir
tudo o que o recanto tem a oferecer: seis
piscinas, com um toboágua, espaço para
a prática de esportes, com as quadras de
grama futebol-sete e vôlei; área reservada
para camping, com churrasqueira, recanto
para festas, bar, vestiário e estacionamento.
Quem quiser programar um churrasco entre
amigos pode aproveitar o quiosque central,
recentemente reformado, com novos banheiros muito mais confortáveis. Há, também,
atrações especiais para as crianças, com
parque infantil repleto de brinquedos, entre
eles balanços, carrossel e gangorras.
A Sede Campestre tem, ainda, um pavilhão de 700m² - o Centro de Eventos Valdemiro Orso. Durante o verão, o local está
reservado para a montagem de barracas,
garantindo segurança e comodidade extra
aos adeptos da prática de camping. Também
na área verde, entre as árvores, há espaços
demarcados para a barraca de cada família,
facilitando a acomodação de todos.
CONFORTO E COMODIDADE
COM HOSPEDAGEM NA SEDE
A sede campestre do STIMMME tem
uma novidade que promete deixar os momentos de folga ainda melhores: agora, os
frequentadores podem se alojar nos novos
apartamentos recentemente construídos no
local. Ao todo, são sete acomodações com
dormitório e banheiro coletivo, que estarão
à disposição para o associado aproveitar um
fim de semana ou um feriadão prolongado.
A utilização será ajustada mediante reserva
e obediência a um regulamento, cuja versão
integral deve ser consultada junto à administração da entidade. A sede campestre do
STIMMME fica na Linha Sertorina Alta.
Importante: o acesso ao alojamento somente é permitido para sócios do STIMMME
e seus dependentes cadastrados. A entrada
de convidados precisa ser autorizada pelo
Sindicato – sendo, portanto, necessário avisar previamente a Secretaria Administrativa
do STIMMME para obter a liberação.

