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Participe da Gincana Metalúrgica no dia 22 de abril
Dia Internacional da Mulher

Stimmme comemora data com
festa para cerca de 400 mulheres
Programação com diversas atividades reuniu convidadas na sede campestre da entidade na tarde de sábado
O STIMMME comemorou a passagem do Dia Internacional da Mulher com recorde de público na festa
realizada especialmente para o público feminino.
Cerca de 400 convidadas acompanharam a programação que ocorreu no dia 10 de março, na Sede
Campestre da entidade. “Ficamos muito felizes em
compartilhar esse momento com as profissionais ligadas ao nosso setor e, acima de tudo, satisfeitos em
ver que, a cada ano, esse evento ganha proporções
maiores. Estamos sempre buscando novidades para
promover ações diferenciadas, contribuindo, dessa
forma, para valorizar a participação da família me-

talúrgica nas atividades do Sindicato”, diz o presidente
Elvio de Lima.
A programação da festa foi elaborada de modo a
proporcionar às mulheres um dia diferente da rotina de
trabalho - na empresa e em casa. Logo no começo da
manhã, elas foram recebidas com um café e presenteadas com uma camiseta personalizada. Depois, puderam
aproveitar as atrações oferecidas, como espaço para cuidados estéticos, com serviços de manicure, maquiagem
e cabeleireiro, e aulas de dança e ginástica para relaxar
corpo e mente. No decorrer do dia, as convidadas puderam aperfeiçoar suas habilidades gastronômicas com

oficinas de culinária, aprender novas técnicas
de artesanato e, ainda, curtir o show musical
e humorístico de Kiko Lemos. Também houve
espaço reservado para a troca de informações
em uma palestra sobre o tema ‘como conversar
sobre drogas e sexualidade com os filhos’.
Um dos destaques do encontro foi o sorteio
de 70 prêmios entre as participantes da festa - e,
em especial, de um moto 0 km para as associadas
à entidade que estavam no encontro. A sortuda
que levou o grande presente foi Leonice Rodrigues Gomes da Cruz, da empresa Bertolini.

A sexta edição da Gincana Metalúrgica do STIMMME
já tem data marcada: reserve em sua agenda o dia 22
de abril e programe-se para participar desse encontro
de integração entre os profissionais do setor. A novidade
deste ano é a realização das atividades no domingo – e
o oferecimento de almoço gratuito aos familiares dos
integrantes das equipes inscritas. “Assim ampliamos o
alcance desse momento de lazer, e promovemos com
muito mais ênfase a união da família metalúrgica”, diz
o presidente do Sindicato, Elvio de Lima.
A Gincana Metalúrgica 2012 traz a tradicional combinação de provas de força, resistência, sorte, habilidades
motoras e conhecimentos gerais, que serão aplicadas na
Sede Campestre do Stimmme, na linha Sertorina Alta,
como forma de integração e de comemoração do Dia do
Metalúrgico, lembrado dia 21 de abril.
Podem participar todos os profissionais associados
ao Sindicato. As equipes formadas devem ter no mínimo
dez participantes e no máximo de 15 integrantes (com,
obrigatoriamente, homens e mulheres na composição),
sendo que uma mesma empresa pode inscrever mais do
que um time. Também é possível mesclar colegas de outras empresas do segmento metalmecânico na equipe.
Haverá premiação para as três primeiras colocadas.
A equipe ganhadora será premiada com um bônus de R$
1.000 e troféu de campeã. Para o segundo lugar, o bônus
é de R$ 500 e, para o terceiro, de R$ 300. As inscrições
precisam ser entregues na sede do sindicato até o dia
17 de abril. O regulamento e a ficha de inscrição estão
disponíveis no site www.stimmme.com.br.

O STIMMME comemora o mês
dedicado ao trabalhador com uma
atividade especial de integração
para os profissionais do setor. Está
marcada para 19 de maio a primeira
edição do Jantar-baile do Metalúrgico de Bento Gonçalves. O encontro será a partir das 20h no salão
comunitário do 8 da Graciema.
No cardápio, sopa, lesso, recheio,
galeto, churrasco, salada verde,
maionese e pão. A animação fica
por conta da banda Chasque.
INGRESSOS LIMITADOS
Quem quiser participar deve
ficar atento às datas, pois os ingressos são limitados. A reserva dos
convites deve ser feita pelo fone 3452.2003 e a retirada na sede do
Sindicato a partir do dia 15 de abril. O ingresso é gratuito para o
trabalhador metalúrgico associado e seu acompanhante, mas o nãocomparecimento no dia da festa, após a reserva do ingresso, implica
no pagamento de R$ 30,00 por pessoa (que será descontado na folha
de pagamento do associado).

O Sindicato deseja a
toda a família metalúrgica
uma Páscoa iluminada,
com muita alegria e união.
Que esse momento de renovação
seja compartilhado e vivenciado
entre as pessoas que são
especiais para você!

Feliz
Páscoa!
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Palavra do
presidente
O Sindicato abriu sua agenda de eventos de 2012
em grande estilo. Nas comemorações do dia mulher,
tivemos a presença de aproximadamente 400 convidadas
na Sede Campestre, um recorde de público. Ficamos
muito satisfeitos em constatar essa crescente adesão às
atividades de lazer e integração que promovemos. Por
isso já estamos trabalhando na organização dos próximos
encontros da agenda de eventos do STIMMME. Teremos,
nesse semestre, mais três grandes atividades: a Gincana
Metalúrgica; o primeiro Jantar-baile do Metalúrgico e
a Festa Junina.
Através dessas promoções, queremos fortalecer
cada vez mais a união dos profissionais do nosso setor e
da família metalúrgica. Assim, a presença e o apoio do
trabalhador é fundamental para que possamos investir
mais e melhorar essas atrações.
Além desse foco na promoção do lazer, o STIMMME tem dirigido sua atuação para oferecer serviços
especializados e de qualidade ao associado. Estamos
permanentemente buscando novos benefícios, atendimentos, convênios e facilidades, como vocês podem
conferir em algumas das notícias dessa edição do informativo. Nossa preocupação também é garantir o futuro
do trabalhador – e nesse sentido ganha cada vez mais
força o CEPROMEC, com seus cursos de capacitação que
oferecem ao profissional a possibilidade de conquistar
o sucesso no mercado.
Ao apresentarmos esse conjunto de ações, queremos
convidar o associado e seus familiares a compartilharem
cada vez mais momentos com o Sindicato, usufruindo de
toda essa estrutura que, dia após dia, é disponibilizada
ao setor. Tenham certeza que a participação de vocês
é a maior motivação que temos para seguir na missão
de evoluir no trabalho que realizamos.
Elvio de Lima | Presidente do Stimmme

Soberanas do STIMMME
apresentam-se ao setor
Gabriele Porto:

“É uma honra
representar a força da
mulher na indústria
metalúrgica”

Na figura delas estão representados os mais de
14 mil trabalhadores que atuam na base territorial
do STIMMME. Cabe a três jovens moças a missão de
simbolizar a união e a determinação dos profissionais
da categoria - e, em especial, a força da mulher metalúrgica. A nova corte do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico de Bento Gonçalves (Stimmme) é composta
pela rainha Gabriele Porto, da empresa Sulmaq, de
Guaporé; Camila Caumo, da Meber Metais, de Bento
Gonçalves, como 1ª princesa; e por Mayara Mazeto, da
Lupatech, de Veranópolis, como 2ª princesa. A partir
dessa edição do informativo do STIMMME, você conhece
cada uma delas.
No dia da Escolha das Soberanas do Stimmme,
Gabriele se alegrou ao ouvir seu nome. “Agradeci a
Deus por esta conquista, à minha família e a todos
os amigos e colegas que torceram por mim”, lembra.
Gabriele, aos 21 anos, cursa Enfermagem e pretende
aprender e crescer ainda mais como pessoa, neste ano.
“Esforço-me para ser uma pessoa bem sucedida em
todos os aspectos e alcançar todos meus objetivos e
metas”, descreve. Com os dias agitados entre afazeres
domésticos, estudos e trabalho, Gabriele aproveita os
momentos de folga para estar ao lado do namorado.
“Quando tenho mais tempo, aproveito para fazer caminhadas e estar com amigos”, completa.
Trabalhando como assistente comercial no setor
de vendas da Sulmaq, a rainha do Stimmme diz que a
comunicação é muito importante. “Estou sempre em
contato com colegas de diversos setores da empresa e,
às vezes, com os clientes”, relata. Em casa, Gabriele
considera a família o seu principal alicerce. “É na família que construímos nosso caráter e adquirimos valores
que nos acompanharão para sempre”, afirma.
A principal personagem da corte do sindicato, agora, deve representar a força da mulher metalúrgica
até 2013. “Para mim é uma honra poder mostrar
que nós, mulheres, estamos ganhando nosso espaço
com dignidade e mostrando que podemos, sim,
ser bem sucedidas e eficientes profissionalmente
frente aos desafios que nos são apresentados”,
revela. “Será um trabalho gratificante que, com
certeza, trará muitas realizações”, traduz.

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

Diretoria – Gestão 2009/2013

Os trabalhadores que quiserem começar o ano de
2012 com novas perspectivas profissionais devem ficar
atentos às novidades oferecidas pelo Cepromec-BG.
O Centro Profissionalizante do STIMMME inova ao disponibilizar em sua grade de cursos o treinamento em
Eletricista Industrial e Predial.
O aluno que participar dessa modalidade será capacitado para atuar na área de eletrotécnica e tecnologia.
As aulas têm ênfase nas questões práticas, permitindo
realizar simulações de instalações e funcionamento de
equipamentos elétricos. “Estamos trabalhando neste
projeto desde o final de dezembro, desenvolvendo os
protótipos para as aulas práticas de modo que possam
formar bons profissionais neste ramo do nosso setor e
também atender a demanda no mercado de trabalho”,
afirma Denis Braun, coordenador das atividades no
Cepromec-BG.
O primeiro ciclo de treinamento em Eletricidade
Industrial e Predial iniciou em março. Os interessados
podem realizar a sua inscrição ou garantir a participação
nas próximas turmas dessa modalidade.

O Sindicato oferece auxílio gratuito para que
os trabalhadores façam consultas e esclareçam
suas dúvidas sobre a declaração do imposto de
renda. Fique atento aos prazos e informações sobre
obrigatoriedade de acerto com o Fisco:
Prazo final para a entrega da declaração:
30 de abril.
Obrigatoriedade para declaração:
todos que, em 2011, receberam valor
superior a R$ 23.499,15
Multa: quem estiver obrigado a declarar e
deixar de entregar a declaração terá seu CPF
suspenso e pagará multa mínima de R$ 165,74.

Como fazer a declaração:

Assembleias para convenção coletiva
O STIMMME realizou, no mês de março, assembléias com os trabalhadores associados de Bento Gonçalves e também das subsedes para avaliar a formalização da convenção coletiva de trabalho.Os encontros
ocorreram entre os dias 13 e 16, nas cidades de Guaporé, Veranópolis, Nova Bassano e Bento Gonçalves,
respectivamente. Novas assembleias serão agendadas, dependendo do andamento das negociações com
o Sindicato patronal, no mês de maio.

Nome completo: Gabriele Carlos Porto.
Idade: 21 anos.
Formação: estudante de Enfermagem.
Comida favorita: massas, churrasco e doces.
Um time de futebol: Grêmio.

Diretoria do Stimmme | Gestão 2009/2013
Presidente: José Elvio Atzler de Lima
Vice-presidente: Deoclides dos Santos
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

Centro Profissionalizante do
STIMMME inova com curso de
eletricidade industrial e predial

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
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

Esporte: vôlei.
Viagem: Recife e Porto de Galinhas.
“Conheci nas férias!”
Um autor: J.K. Rowling, Dan Brown, Stephenie Meyer,
Marian Keyes e William P. Young. “Na verdade, são
vários! Gosto muito de ler.”
Um filme: Harry Potter (toda sequência)
Uma música: Human (The Killers)
Um ídolo: meus pais.
Horas vagas: passear, ler um livro, brincar com
minha gata de estimação, navegar na internet.
Um sonho impossível: “Acho que os sonhos
impossíveis são aqueles que se perdem durante
o caminho, quando deixamos de acreditar e
ir em busca deles. No entanto, existem sonhos
que não dependem exclusivamente de nós e da
nossa realidade para virem a se tornar reais, o que
certamente os distancia de nós”.
Um sonho realizável: “Todos nos quais acreditamos e nos
empenhamos em realizar”.

Fique em dia
com o Imposto
de Renda
2011/2012

Um sujeito trabalha num frigorífico. Ele já
está lá há anos, e um dia ele confessa à esposa que
tem uma compulsão terrível: tem uma vontade
louca de enfiar o pinto na cortadora de salame.
A mulher sugere que ele vá ver um psicólogo,
mas ele diz que ficaria muito envergonhado, e que
iria tratar de curar-se sozinho. Um dia ele chega
em casa cabisbaixo. Sua mulher percebe que há
algo errado. Pergunta o que foi. Ele responde:
- Lembra que eu comentei com você que
estava com uma compulsão de meter o pinto na
cortadora de salame?
- Oh, não! – diz a mulher – você não fez isso!
- Sim, eu fiz!
- Meu Deus, o que aconteceu?
- Fui despedido – responde o marido.
- Mas, e a cortadora de salame?
- Foi despedida também.

Nas empresas que estão
efetuando acordos
de compensação sem
homologar no Sindicato,
ou não respeitando
o prazo conforme a
convenção coletiva.
No caso de dúvidas, entre em
contato com o Stimmme pelo
fone (54) 3452.2003

Procure o atendimento na sede do Sindicato,
às terças-feiras, 17h. Para efetuar a declaração
e entrega do imposto de renda com o técnico
especializado, no sindicato, o valor é de R$ 50,00.

Novo
atendimento
no Sindicato:
Quem procura mais qualidade de vida pode contar
com o auxílio e as orientações do novo serviço médico
que o Sindicato oferece. A nutricionista Raquel Valduga
Milani atende nas segundas-feiras à tarde e sextas-feiras,
pela manhã, com hora marcada no Sindicato ou pelo
3452-2003. O valor é 30,00 a cada duas consultas.

Também vale conferir os novos
convênios firmados pela entidade
em benefício do associado:
- Studio de Pilates Control: Educadora física
e especialista em Pilates, Rovani Léia Rossetto.
Agendamento de horário pelo telefone 54. 9982.7907.
- Terapeuta para dependentes químicos: Marlene
Demari Webber. Agendamento de horário pelo telefone
54. 8135.4104.
- Reforço escolar: com Franciele Barbieri
(agendamento horário pelo telefone 54 9177.6603)
e com Kátia Boldrini (agendamento de horário pelo
telefone 54 9109.6049).

