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aproveite a temporada de
verão na Sede Campestre

sede campestre ganha
novo centro de eventos

Os trabalhadores associados ao STIMMME têm a oportunidade de
aproveitar o que o Verão tem de melhor usufruindo toda estrutura da
Sede Campestre da entidade. Apresentando novidades e toda infraestrutura já reconhecida, a Sede Campestre está preparada para receber
a família metalúrgica e garantir momentos de diversão para todos.
Para a nova temporada, o STIMMME priorizou o conforto do público frequentador: reformou o quiosque central, garantindo mais comodidade às situações de uso, com novas mesas, cadeiras e sanitários.
Uma surpresa também está reservada para as crianças que poderão
se divertir ainda mais com uma nova piscina especialmente preparada
para elas. A área de banho foi equipada com mais guardas-sol e novas
espreguiçadeiras. “Desde 2004 a Sede Campestre do Sindicato é um
ponto de encontro para os profissionais do setor. A cada temporada
qualificamos ainda mais a nossa estrutura para garantir ao trabalhador metalúrgico bem-estar e momentos de lazer. Estaremos mais um
ano de portas abertas para receber os associados e seus familiares”,
convida o presidente do STIMMME, Elvio de Lima.
Os usuários podem aproveitar toda infraestrutura da Sede Campestre realizando exame
médico na própria sede campestre (aos domingos) ou na sede administrativa do sindicado (nas quintas-feiras) a partir da primeira semana de dezembro. O exame, válido para toda temporada, dá acesso às piscinas e é gratuito para associados com mensalidade em dia e que pagam a contribuição
assistencial. O exame para os demais sócios e dependentes tem o custo é de R$ 20. A Sede Campestre fica aberta de terça a domingo das 8h às 20h,
com acesso às piscinas das 9h às 12h e das 14h às 20h. A temporada 2014/2015 segue até 15 de março.

RINDO COM O
PRESIDENTE
A nova aluna do colégio interno vem cantando e dando
pulinhos pelo corredor. A Madre Superior estranha:
- Que alegria é essa, menina?
- Ah, irmã, sabe o que é? O Padre Valdmar me levou ao
seu quarto e me ensinou a abrir a porta do céu.
- Como é que é o negócio?
- É, ele levantou a batina e mostrou a chave. Aí me mandou
tirar a roupa e me fez ver que eu tinha a fechadura. Para abrir a
porta do céu é só colocar a chave dele na minha fechadura.
E a madre:
- Chave da porta do céu, né? Desgraçado. Para mim ele
falou que aquilo era apito pra chamar anjo!

ESTAMOS DE
OLHO
O STIMMME está de olho na revogação das
Medidas Provisórias nº 664 e 665, que estabelecem alterações no seguro-desemprego,
abono salarial, seguro-defeso, pensão por
morte, auxílio doença e auxílio reclusão. Muitas
famílias usufurem esses benefícios e dependem
deles - por isso as centrais sindicais de todo o
país estão em mobilização para reivindicar ao
governo bom senso na adoção de medidas que
claramente prejudicam a qualidade de vida dos
trabalhadores.

O compromisso do STIMMME com o bem-estar
da família metalúrgica ganha evidência nos resultados de mais um investimento feito em benefício
dos trabalhadores: a inauguração do Centro de
Eventos Valdemiro Orso. O novo pavilhão, localizado na Sede Campestre da entidade, tem 700m² e
foi projetado especialmente para que o associado
possa aproveitar momentos de descontração, tendo à disposição uma infraestrutura completa, com
conforto, comodidade e segurança. Sua estrutura
foi edificada durante quatro meses de obras, e
acompanha uma série de melhorias promovidas
na Sede Campestre, como a reforma do Quiosque

central e seus banheiros, além da inclusão de novas
piscinas e investimentos na estrutura de apoio,
como guardas-sol e espreguiçadeiras. O prédio será
utilizado para sediar eventos e atividades sociais
promovidos pelo Sindicato, em sua agenda anual
de realizações sociais.
A apresentação da obra ocorreu no dia 13 de dezembro de 2014, durante a 16ª Festa Metalúrgica.
Na solenidade de inauguração, o STIMMME prestou
reconhecimento a um de seus fundadores pelas
importantes contribuições feitas ao movimento
sindical - Valdemiro Orso, cujo nome batiza o pavilhão. “Há 50 anos, Bento Gonçalves protagonizava

seus primeiros passos no movimento sindical da
categoria metalúrgica, iniciando um processo de
conquistas que trouxe muitos avanços para o trabalhador metalúrgico e seus familiares. Naquele
momento histórico de pioneirismo, a figura
de líder teve tanto destaque que permanece
ativa em nossas memórias até hoje: a figura de
Valdemiro Orso. Por isso temos grande orgulho
em prestar essa merecida homenagem”, avalia
o presidente Elvio de Lima. A primeira atividade
social realizada no novo Centro de Eventos teve
a participação de mais de 03 mil convidados –
confira a cobertura completa na página 03.
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Palavra do
presidente
O balanço do exercício das atividades do STIMMME
em 2014 é motivo de orgulho para toda a equipe do
Sindicato. Mais uma vez conseguimos atender com
qualidade aos nossos associados, contribuindo para o
bem estar do trabalhador e também para a qualidade
de vida da família metalúrgica. Alcançamos números
importantes nos serviços oferecidos – como atendimentos em diversas áreas e assistência para diferentes
necessidades.
Também registramos relevantes indicadores no que
diz respeito à qualificação, com os cursos oferecidos pelo
Cepromec. No quesito social, oferecemos aos associados uma variada programação de atividades de lazer
que, com crescente participação do público, contribuem
para integrar, unir e fortalecer a categoria. Somados,
esses resultados são muito gratificantes e, acima de
tudo, motivadores para continuarmos trabalhando em
prol do associado.
Para isso, em 2015 o STIMMME renova seu compromisso com o profissional metalúrgico, por meio da
prestação de serviços de qualidade e da defesa de seus
direitos e interesses. Exemplo disso são as tratativas para
chegar a uma proposta favorável nas negociações do
acordo coletivo, que já estão em andamento e devem
ter sequência nos próximos meses. Por mais um ano, o
STIMMME assume a missão de atuar em prol do bem
coletivo, do fortalecimento do setor e da representatividade da categoria.
Esperamos contar com o apoio de cada trabalhador
nesse desafio. Vamos, mais uma vez, mostrar que unidos
somos mais fortes.

Cepromec-BG
forma cerca de 400
alunos em 2014
Centro de Qualificação tem preparado cada
vez mais trabalhadores para enfrentar os
desafios profissionais do mercado
Qualificação é item essencial para garantir um
lugar de destaque no mercado de trabalho. Requisito fundamental também no setor metalmecânico, o
aperfeiçoamento profissional favorece o surgimento
de oportunidades de crescimento na carreira – que
resultam em mais qualidade de vida para o trabalhador e seus familiares. Há quatros anos atuando na
disseminação desse conceito, o Centro Profissionalizante do Setor Metalmecânico e de Material Elétrico
de Bento Gonçalves (Cepromec-BG) comemora a
crescente adesão do público aos cursos de capacitação oferecidos: em 2014, a escola registrou 379
alunos formados.
No total, foram 38 turmas concluídas no ano. Entre
os treinamentos mais procurados estão os cursos de
Metrologia, Solda Mig, Solda Tig, Leitura e Interpreta-

Pressionado pelas centrais sindicais,
o governo vai ceder nas mudanças de
regras para o seguro-desemprego, o que
reduzirá o ganho de R$ 9 bilhões esperado inicialmente com a medida. Uma das
possibilidades é reduzir de 18 para 12
meses o período de carência na primeira
solicitação do benefício. Pela regra atual,
esse período é de 6 meses.Nas discussões
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Os trabalhadores que recebem até dois salários
mínimos (R$ 1.576, hoje) precisarão ter pelo menos
seis meses seguidos de registro em carteira assinada
neste ano para receber o abono do PIS (Programa
de Integração Social) em 2016. O Ministério do
Trabalho informou que as mudanças no pagamento
do abono salarial serão válidas para o ano que vem.
Ou seja, as novas regras anunciadas pelo governo
federal no final de 2014 começam, na prática, a
valer já em 2015.
Pela regra anterior, os trabalhadores com registro em carteira por apenas 30 dias, seguidos ou
não, tinham o direito de receber a grana. Para o
pagamento do abono neste ano, quem trabalhou
30 dias em 2014 ainda vai garantir o bônus. Hoje,
o PIS é de um salário mínimo. Nos últimos anos, os
pagamentos começaram em julho.

com as centrais, a área técnica do governo
também trabalha com nove e dez meses. A determinação do Palácio do Planalto é negociar
com as centrais, mas o governo não derrubará
as medidas, como pedem os sindicalistas. A
avaliação é que as contas do FAT (Fundo de
Amparo ao Trabalhador) – fonte de financiamento dos benefícios– não suportam o atual
ritmo de gastos.

Salário mínimo
nacional passa
para R$ 788

Diretoria – Gestão 2013/2018
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exige seis meses
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Os benefícios pagos pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) acima do salário mínimo,
que neste ano é de R$ 788, sofreram reajuste de 6,23%. O percentual de aumento, que utiliza como
referência o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) fechado no ano, ficou abaixo da inflação oficial do país, (IPCA). Em 2014, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo atingiu 6,41%. Quem
ganha o benefício equivalente a um salário mínimo sofreram reajuste de 8,8%, que é o percentual
de aumento do salário mínimo neste ano.

ção de Desenho Técnico Mecânico (LID) e Eletricidade.
Com a inclusão desses indicadores, o Cepromec-BG
soma mais de 1500 alunos formados desde sua fundação em 2010 – marca que reflete o comprometimento
da entidade em promover a qualificação e o compromisso com a qualidade dos serviços oferecidos.
“A busca cada vez maior de trabalhadores pela qualificação nos dá a certeza de que o papel do Cepromec
está sendo bem desempenhado. Essa aceitação da
classe metalúrgica incentiva o Centro no desenvolvimento de novas atividades. O objetivo continua sendo
a qualificação da mão de obra para atender o setor,
aliando teoria e prática para atender às reais necessidades dos alunos. Temos a continuidade dessa meta
bem estruturada para 2015”, destaca o coordenador
Denis Braun.

José Elvio Atzler de Lima
Presidente do STIMMME

Francisco Reginatto
Sergio Valmor Scheibel
Kelen Reche

Benefícios do INSS acima do
salário mínimo sobem 6,23%

Stimmme realiza mais de 8 mil
atendimentos médicos em 2014
O conjunto de serviços oferecidos pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de Bento Gonçalves reforçam o comprometimento da entidade
com o bem-estar dos trabalhadores metalúrgicos.
Em 2014, o Stimmme manteve esse compromisso registrando mais de 8.700 atendimentos
médicos entre dentista, psicóloga, quiropraxista, nutricionista, clínico geral, pediatra, ginecologista e
médico do trabalho. Além de serviços médicos, a entidade oferece atendimento jurídico de forma individual ou coletiva e uma estrutura completa de lazer a disposição para centenas de associados.

A partir de janeiro de 2015 o valor do salário
mínimo pago aos trabalhadores brasileiros é R$ 788.
Com o reajuste, o mínimo vale R$ 26,27 por dia, e
R$ 3,58 por hora de trabalho. O reajuste foi 8,8%
em relação aos R$ 724 pagos no ano passado.
O mínimo é calculado a partir de uma fórmula
que leva em conta a inflação do ano anterior e o
crescimento do Produto Interno Bruto de dois anos
antes. O aumento chega a cerca de 48 milhões de
pessoas que têm renda vinculada ao piso nacional,
segundo o Departamento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos.
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Festa Metalúrgica integra categoria
reunindo cerca de 2 mil trabalhadores

trabalhadores participaram do
Dia Nacional de Luta em Defesa
dos Direitos e Empregos

declaração
do Imposto de
Renda 2015

Trabalhadores de diversas categorias e representando as principais Centrais Sindicais brasileiras,
participaram, em todo o País, do ‘Dia Nacional de Luta em Defesa dos Direitos e do Emprego’ no dia
28 de janeiro. Em São Paulo, o ponto de concentração e de realização do evento foi o vão central
do Masp, na Av Paulista. Os manifestantes reivindicaram, entre outros pontos, a revogação das
Medidas Provisórias nºs 664 e 665, que estabelecem uma série de alterações nas regras do segurodesemprego, abono salarial, seguro-defeso, pensão por morte, auxílio-doença e auxílio-reclusão.
“Não podemos permitir a retirada de direitos. Essas propostas são como a ponta do iceberg. Depois
dessas, o governo poderá apresentar outras que prejudiquem ainda mais os trabalhadores em vez
de taxar, por exemplo, grandes fortunas”, afirmou Miguel Torres, presidente da Força Sindical. Em
Porto Alegre os sindicalistas gaúchos convocaram toda sua militância para a concentração, às 9h30,
em frente à Superintendência Regional do Trabalho (Av. Mauá, 1.013, Porto Alegre). Após isto, a
Força Sindical-RS seguiu para a Esquina Democrática, onde as atividades da mobilização deram
continuidade. O Sindicato de Bento Gonçalves também teve representantes na ação.

A Receita Federal divulgou o prazo de entrega
do Imposto de Renda que começará em março e
se estenderá até o dia 30 de abril. A partir do dia
02 de março, o STIMMME estará realizando um
atendimento especial para encaminhar declarações
dos associados. Devem efetuar a declaração do IR
2015 as pessoas físicas que receberam rendimentos
tributáveis superiores a R$ 26.816,55 em 2014 (anobase para a declaração do IR deste ano). Os contribuintes que perderem o prazo ou não entregarem
o documento estão sujeitos à uma multa mínima
de R$ 165,74. O STIMMME fará o atendimento nas
segundas e terças-feiras, das 16h às 18h30. Informações pelo telefone (54) 3452.2003.

IR 2015: Regras e dicas para se
programar e não ter dor de cabeça

Confira algumas dicas:
• Importe a declaração do ano anterior. Você
pode fazer isso no próprio site da Receita
Federal e facilitará o processo desse ano.
• Caso você tenha mudado de emprego ou
comprado um novo carro, também deve
resgatar documentos que comprovem o
valor do bem ou renda recebida.

• Se você preenche a declaração completa, resgate todos os comprovantes
de despesas.
• Resgate também informações sobre
venda ou compra de bens. Ao vender
um imóvel, por exemplo, o contribuinte
tem que informar o valor pelo qual foi
adquirido, sem correção, e o ganho
obtido.
• Resgate informes de fontes pagadoras.
Bancos, instituições financeiras e empresas devem fornecer os informes até
o fim de fevereiro.
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Lazer para todas as idades garantiu a
diversão

O maior encontro entre trabalhadores do setor metal-mecânico de
Bento Gonçalves e região foi, mais
uma vez, marcado pelo sucesso.
Realizada no dia 13 de dezembro,
a 16ª edição da Festa Metalúrgica
promovida pelo STIMMME reuniu
cerca de 2 mil pessoas. A festa, que
celebra a força e a representatividade
que unem a categoria, foi realizada
na sede campestre da entidade - em
um novo formato, caracterizado pela
descontração.
A programação reuniu atrativos
como farta gastronomia típica, na
modalidade de autosserviço, com
diversos pontos de atendimento para
garantir a comodidade dos partici-

pantes. Entre os destaques também
esteve o sorteio de um automóvel e
de duas motos 0 km. Durante o dia
foram distribuídos mais de R$ 25 mil
em diversos prêmios e animação com
shows musicais ao vivo, com opções
para agradar os fãs de diferentes
estilos.
“Sempre somos surpreendidos
pela participação expressiva dos trabalhadores da categoria e dessa vez
não foi diferente. Realizamos, mais
uma vez, uma festa que incentiva
a união dos profissionais, com promoções para integrar e fortalecer o
relacionamento”, afirma o presidente
do STIMMME, Elvio de Lima.
Novo centro de eventos recebeu os cerca de 2 mil participantes

Auxílio-doença
terá novas
regras

Em março, começa a época de entrega da
declaração do Imposto de Renda 2015, que tem
como base o ano de 2014. Ainda que falte mais de
um mês para isso, é possível já antecipar os passos
para evitar dor de cabeça de última hora.

da festa
Gastronomia típica foi uma das atrações

O trabalhador impedido de exercer sua atividade por doença ou acidente e que contribui para
a Previdência Social por no mínimo 12 meses tem
direito a receber suporte do INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social). O objetivo do auxílio-doença é
dar ao empregado incapacitado temporariamente
condições de reabilitação profissional e reinserção
no mercado do trabalho. Esse benefício, porém, a
partir de março, terá novas regras: será concedido
apenas a partir do 31º dia de afastamento – hoje,
é pago a partir do 16º.
O valor do auxílio-doença também terá mudanças, será calculado a partir da soma dos últimos
12 salários de contribuição, e não mais com base
em 91% da média das contribuições ao INSS. Para
os demais segurados, inclusive os domésticos, a
Previdência pagará o auxílio desde o início da incapacidade e enquanto ela permanecer.

Leandro Fossá
Ferreira ganhou o
automóvel

Sorteio de prêmios foi uma das atrações de destaque na Festa Metalúrgica

res
Dilnei Pauleto e Adilio Anceski, ganhado

das motos
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festa do Dia da Criança oferece
lazer para a família metalúrgica
O mês dedicado às crianças teve comemoração temática no STIMMME. O
Sindicato preparou uma programação
especial para os pequenos integrantes da
família metalúrgica. No dia 12 de outubro,
ocorreu a Festa do Dia da Criança, encontro tradicional na agenda da entidade que
oportuniza aos filhos dos profissionais
ligados ao setor metalmecânico de Bento
Gonçalves e região momentos de lazer e
muita diversão.
Na programação, muitas brincadeiras,
atividades de recreação e brinquedos infláveis, brindes e lanches para os pequenos.
Um dos destaques são as opções radicais,
como parede de escalada, tirolesa e slackline. Além dessas atrações preparadas
para a data, os participantes tiveram à
disposição toda a estrutura da Sede Campestre do Sindicato, localizada na linha
Sertorina Alta.

GALERIA: Veja os melhores momentos que contam
como foi o 5º encontro nacional de advogados
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sindicato entrega mais de 800 kits escolares
GRATUITOS para filhos de associados
A aposta na educação como ferramenta de transformação e crescimento merece
ser incentivada desde cedo – com esse compromisso, o STIMMME ampliou em 2014
uma ação social direcionada às novas gerações da família metalúrgica. O Sindicato
realizou a entrega gratuita do ‘Kit Escolar’ para os filhos dependentes dos trabalhadores associados, com idade entre 06 e 12 anos.
Composto por itens básicos para atividades letivas, o conjunto tem mochila e
estojo, cadernos, pacote de papel A4, borracha branca, cola, apontador, canetas
hidrográficas, caixa de lápis de cor, régua, tesoura e lápis de escrever. Mais
de 800 unidades, no total, devem ser distribuídas na cidade de Bento
Gonçalves e nos quase 20 municípios de abrangência da entidade,
por meio das subsedes de Veranópolis, Guaporé e Nova Bassano.
Com a iniciativa, o STIMMME reforça o compromisso com a
qualificação como rotina para os futuros profissionais que atuarão
no mercado da região. “Além do trabalho desenvolvido na defesa
dos interesses econômicos e políticos do trabalhador, o sindicato se
preocupa com o aspecto social de seus associados. Oferecer pelo
segundo ano esse benefício extra reafirma nosso compromisso
com a educação e com o bem-estar da família metalúrgica”, afirma o presidente da entidade, Elvio de Lima.
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EnCONTRO NACIONAL DE ADVOGADOS da cntm e
assembleia geral do conselho ocorre em bg
Atividade foi realizada pela prmeira
vez no Rio Grande do Sul, por
intervenção da FETRAMEIAG-RS
Bento Gonçalves tornou-se a capital brasileira
do movimento sindical metalúrgico – entre os
dias 11 e 14 de novembro de 2014, a cidade
sediou a quinta edição do Encontro Nacional de
Advogados, promovido pela CNTM (Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos) e
Força Sindical, com o apoio da FETRAMEIAG-RS
(Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos,
Mecânicos, Material Elétrico, Eletrônico, Implementos Agrícolas do Estado do Rio Grande do
Sul). Durante o evento, mais de 250 profissionais
da área jurídica e lideranças sindicais, vindos de
todas as regiões do país, estiveram reunidos para
debater questões importantes relacionadas aos
direitos dos trabalhadores do setor e sua qualidade de vida. Em pauta, troca de informações e
orientações para fortalecer a representatividade
das entidades e suas ferramentas para atuar em
prol dos metalúrgicos.
A agenda de atividades mobilizou os convidados durante quatro dias de programação – com
destaque para as palestras técnicas e os fóruns
de ideias que permitiram a troca de experiências
e alinhamento de estratégias para nortear o assessoramento jurídico que as entidades oferecem
aos trabalhadores representados.
A primeira pauta abordada foi a questão do
custeio sindical, tratada pelo Procurador Regional do Trabalho da 7ª Região, Francisco Gerson
Marques de Lima. Em destaque, a importância
do modelo de financiamento para os sindicatos

e orientações de ordem legal. Ainda na quarta-feira
os convidados puderam assistir a uma das mais
aguardadas atrações do encontro: a explanação
de Ariel Guimarães Fonseca, professor do Curso de
Pós-Graduação em Medicina do Trabalho e Perícia
Médica da Universidade Estácio de Sá, sobre o Direito do Trabalhador na Previdência Social e Acidente
do Trabalho. Em foco, os pontos principais do Direito
Previdenciário e como os benefícios existentes precisam ser adequadamente utilizados para oferecer
ao profissional metalúrgico e seus familiares mais
qualidade de vida – ou seja, utilizar o amparo legal
para buscar a melhoria da questão social.
Na quinta-feira, o Procurador Regional do Trabalho aposentado e Professor de Direito e de Processo
do Trabalho, Raimundo Simão de Melo, ministrou
treinamento sobre Tutela Coletiva no Direito do Trabalho, com acalorado debate sobre a necessidade
de as entidades sindicais manterem posicionamento firme diante de órgãos governamentais. A agenda
do dia seguiu com a Desembargadora do Tribunal
Regional da 2ª Região São Paulo, Ivanir Contini
Bramante, falando de assédio moral no ambiente
de trabalho e trazendo dados alarmantes sobre
um problema que tem influenciado diretamente
na perda do bem-estar e da qualidade de vida dos
trabalhadores.
No último dia de atividades, o destaque foi a palestra “A terceirização e seus impactos sobre o mundo do trabalho: Dilemas, Estratégias e Perspectivas”,
apresentada pelo Ministro do Tribunal Superior do
Trabalho, Douglas Alencar Rodrigues. Favorecendo
a troca de experiências, a agenda diária de palestras
teve como encerramento jantares de integração.
Nessas confraternizações, além de interagirem com
colegas de diferentes regiões do país, conhecendo
suas dificuldades e as alternativas encontradas para
superá-las, os convidados puderam apreciar destaques da cultura local com apresentações artísticas
temáticas, valorizando, por exemplo, as tradições
ítalo-gaúchas que caracterizam a região.

Cepromec recebe visita da GM (General Motors) e
do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí
O trabalho de referência que o Centro Profissionalizante do Setor Metalmecânico e Material Elétrico
de Bento Gonçalves vem realizando desde 2010 tem
servido de inspiração para promover a qualificação no
setor metalúrgico gaúcho. Reconhecido como projeto
modelo na Serra, o CEPROMEC-BG recebeu a visita
de uma comitiva do Sindicato dos Metalúrgicos de
Gravataí e de representantes da General Motors, de
Gravataí no dia 24 de setembro. O grupo veio conhecer de perto o sistema de funcionamento do centro
de treinamento e entender os motivos pelos quais
ele é destaque no ensino para os segmentos metalmecânico e de material elétrico. No encontro houve
a oportunidade para fortalecer o relacionamento
entre os sindicatos e, ao mesmo tempo, permitir
a troca de experiências relacionadas às práticas de
qualificação para melhor atender as exigências do
mercado de trabalho. “O objetivo dessa aproximação
foi o de apresentar à equipe de relação trabalhista
da GM o excelente projeto que o Cepromec desenvolve, ficamos impressionados com a estrutura e a
metodologia. Em Gravataí já temos uma iniciativa
de capacitação em convênio com o Instituto GM. A
troca de informações e experiências é importante
para o desenvolvimento de trabalhos cada vez mais
completos e eficientes. Com certeza aprendemos
muito com toda equipe”, afirma o Diretor Jurídico do
Sindicato de Gravataí, Edson Dorneles. No município
metropolitano, a ação tem o nome de Projeto Foco.
Assim como o Cepromec, busca qualificar profissionais em diversas áreas de atuação, como informática,
inglês, espanhol e eletroeletrônica veicular.
Modelo positivo
Com quase cinco anos de atuação e mais de 1,5
mil alunos formados, o Cepromec é, hoje, reconhecido como referência em qualificação profissional
– com um modelo de trabalho que tem influenciado
de forma positiva a realização de outros projetos
similares em prol do segmento. “Esse é o mais confiável indicador de que nosso trabalho está sendo bem
realizado. Temos muito orgulho em compartilhar o
sucesso de nossa experiência, por isso o Cepromec
está sempre de portas abertas para receber profissionais e entidades parceiras que desejam conhecer
um pouco mais sobre o projeto. Os bons resultados
e a aceitação do Cepromec estão presentes no número de profissionais formados e com boa colocação
no mercado”, afirma Elvio de Lima, presidente do
STIMMME, entidade idealizadora da iniciativa.

Denis Braun, coordenador do CEPROMEC, e o diretor sindical Edson Dorneles receberam a comitiva da GM

Para saber mais
O Centro Profissionalizante do Setor Metalmecânico e Material Elétrico de Bento Gonçalves (Cepromec-BG) é um projeto encampado pelo STIMMME que ganhou contornos reais no início de 2010.
A iniciativa surgiu da dificuldade em encontrar trabalhadores preparados para atender às necessidades do cada vez mais exigente mercado nos segmentos metalmecânico e de material elétrico. Com a
criação do Centro, o setor consolida importante avanço rumo à formação de um contingente de mão
de obra especializada. Sua estrutura conta com pavilhão de 350 m², com laboratórios de informática,
de auto-elétrica, de eletricidade, e usinagem e de solda, além de salas para aulas teóricas, recepção
e administração. Quem opta pelos cursos de qualificação do Cepromec-BG tem a garantia de uma
formação com ênfase nas aulas práticas e criando situações que aproximam ao máximo o aluno da
realidade fabril. Ou seja, o aluno sai efetivamente preparado para aquilo que irá encontrar no seu dia
a dia nas indústrias. Além de qualificar, o Centro cuida para que o trabalhador possa aplicar seus conhecimentos na prática, favorecendo o encaminhamento ao mercado com indicações para empregos.
Outras informações podem ser obtidas pelo fone (54) 3452.0610.

Estudantes de Santiago
visitam cePROMEC
Um grupo de alunos da Universidade Regional Integrada - URI, do oitavo semestre do curso de Administração, e também da Escola Técnica SEG, de Santiago, (turmas do pronatec), estiveram no Cepromec no dia
31 de outubro. Vindos de Santiago (RS), acompanhadas pelo professor Geovane De Moura Celestino, eles
visitaram as instalações da escola e conheceram o trabalho de capacitação ali realizado. A programação
do grupo em Bento Gonçalves também teve visitação a empresa Meber Metais.

Visita foi oportunidade de troca de
experiências e informações

Visitantes participaram de um almoço na sede campestre do STIMMME e conheceram a empresa Meber Metais
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Festa reuniu convidados em Nova Bassano

Comissão Organizadora de Guaporé

Comissão Organizadora de Nova Bassano

STIMMME integra mais de
1,8 mil pessoas com
festas nas subsedes

Ganhadora da moto de Veranópolis: Dimas Fabb

Soberanas participaram das integrações

Comissão Organizadora de Veranópolis

A união dos profissionais – e da família metalúrgica – ganhou evidência em uma série de encontros
que celebraram a força e a representatividade características dos trabalhadores do setor em 2014.
Com participação expressiva de público, o STIMMME comemora o sucesso do circuito de festas de
integração realizadas em suas subsedes. As três atividades, no tradicional formato de jantar-baile,
reuniram mais de 1,8 mil pessoas nas cidades de Guaporé, Veranópolis e Nova Bassano.
A participação significativa dos associados consolida a representatividade conquistada pelo
STIMMME. “Verificar que os trabalhadores e suas famílias abraçaram conosco, mais uma vez, essa
proposta é motivo de muita alegria e também a certeza de que estamos desenvolvendo um trabalho
totalmente voltado ao bem-estar do associado. Dessa forma o STIMMME continua desenvolvendo
ações de integração para promover uma categoria mais forte e unida”, destaca o presidente do
STIMMME, Elvio de Lima.
Guaporé foi a primeira subsede a realizar o jantar-baile em 2014. O encontro ocorreu no dia
1º de novembro, no Ginásio São Cristóvão, com cerca de 450 convidados. Em seguida, foi a vez de
Veranópolis promover a sua festa no dia 08, para quase 600 pessoas. Encerrando a programação,
o jantar-baile de Nova Bassano foi no dia 22 de novembro, para mais de 400 integrantes. Além do
jantar especialmente elaborado para a ocasião, todas as festas contaram com chope liberado e a
animação de Reni e Banda Dimensão. Cada evento teve sorteio de diversos prêmios e uma moto
zero km por subsede.

Festa de Guaporé teve apresentações artísticas

Ganhadora da moto de Nova Bassano: Lais Peruzzo

Boa música animou os bailes

Festa em Veranópolis

Festa em Guaporé

Ganhador da moto de Guaporé: Juarez Bresolin

