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STIMMME-BG garante
continuidade de serviços e
benefícios ao associado
O trabalhador associado ao STIMMME-BG 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 atendimentos
médicos, odontológicos, jurídicos e previdenciários oferecidos gratuitamente na sede administrativa de Bento
Gonçalves (consulte para fazer os agendamentos). Além
disso há convênios firmados com empresas e profissionais, em cada cidade onde o Sindicato mantém sua
atuação (além da base em Bento Gonçalves há subsedes em Veranópolis, Guaporé e Nova Bassano). 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
SAIBA COMO USUFRUIR OS ATENDIMENTOS QUE O STIMMME-BG OFERECE:
CLÍNICO GERAL:
De segunda a quinta-feira as
7:30h por ordem de chegada

PEDIATRA:
Agendamento de consultas nas quintas-feiras de manhã para o atendimento na
quinta-feira, na parte da tarde

GINECOLOGISTA:
Agendamento com hora marcada
(pode ser feita marcação por
telefone ou pessoalmente)

QUIROPRAXISTA (COLUNA):
Agendamento com hora marcada
(pode ser feita marcação por telefone
ou pessoalmente)

NUTRICIONISTA:
Agendamento com hora
marcada (pode ser feita marcação
por telefone ou pessoalmente)

DENTISTA:
Atendimentos de urgências todas
as manhãs, às 7:30h por ordem de
chegada. E com horário agendados

ADVOGADOS:
Atendimento diário, sendo
que nas terças e quintas se
estende até as 18hs

ASSOCIE-SE!
CONTATE O SINDICATO

PARA AGENDAMENTOS E
OUTRAS INFORMAÇÕES, CONTATE PELOS
FONES 3452-2003 E 3452-4270

SEDE ADMINISTRATIVA BENTO GONÇALVES
Rua Dom José Barea, nº 60
Fones: (54) 3452.2003 e 3452.4270

Sede Campestre

Nos momentos de lazer, a família do trabalhador associado ao STIMMME pode aproveitar
toda a estrutura da Sede Campestre, na Linha
Sertorina Alta. São 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. Há,
também, um quiosque central e atrações para as
crianças, com parque infantil repleto de brinquedos. Os frequentadores também podem se alojar
nos apartamentos recentemente construídos no
local. Ao todo, são sete acomodações com dormitório e banheiro coletivo. A Sede Campestre
tem, ainda, um pavilhão de 700m² - o Centro de
Eventos Valdemiro Orso, para sediar eventos.

O Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e
de Material Elétrico de Bento Gonçalves retoma suas atividades sob novo
comando: Deoclides dos Santos assume
o cargo de presidente, deixado por Elvio
de Lima, falecido no dia 13 de janeiro de
2020. Com 56 anos, Deoclides está ligado ao movimento sindical desde 1993,
quando ocupou, pela primeira vez, cargo
de Diretor de Política Sindical no STIMMME-BG. Desde 1997 manteve a posição
de vice-presidente da entidade, sempre
integrando as gestões de Elvio de Lima.
Deoclides afirma o compromisso de dar
continuidade à atuação da entidade sindical, prezando pelos princípios de seriedade e transparência que vêm pautando
o trabalho do Sindicato nas últimas décadas, e mantendo o escopo de serviços
oferecidos à família metalúrgica (entre
eles os atendimentos médicos, odontológicos, jurídicos e previdenciários) e os
benefícios garantidos aos associados.
Também serão preservados os serviços
de atendimento às empresas, com o

objetivo de dar continuidade à saudável
parceria estabelecida pela entidade com
todos os elos do setor. “Durante muitos
anos nossa diretoria, liderada por Elvio
de Lima, trabalhou pela consolidação
de serviços e benefícios que amparam a
família metalúrgica e, também, sempre
atuou em defesa dos direitos do trabalhador, acompanhando seu dia a dia nas
empresas. Acreditamos nesse propósito
e temos o ideal da continuidade, mantendo todas as importantes conquistas
até aqui adquiridas para a categoria”, diz.

Você no mercado de trabalho
O STIMMME-BG ajuda o trabalhador a se colocar no mercado de trabalho, prestando
serviço para encaixe de vagas de emprego para profissionais do setor metalomecânico. O Sindicato ajuda o trabalhador em diversos procedimentos, entre eles a
emissão da carteira digital, o preenchimento do currículo e encaminhamento para
oportunidades de contratação. Para o caso do trabalhador desligado de uma empresa,
o STIMMME auxilia no agendamento do seguro desemprego e na conferência de
rescisões que não foram homologadas no Sindicato. Todos esses serviços estão disponíveis de forma prática, inclusive com atendimento por whatsapp: (54) 99144-8987.

Declaração do IR
O STIMMME-BG disponibiliza gratuitamente
ao associado consultas sobre a obrigatoriedade
de entrega da declaração ou qualquer assunto
sobre imposto de renda. Os atendimentos iniciam
dia 02 de março e seguem até 29 de abril, nas
segundas e quartas-feiras das 16hs às 18hs. O
prazo para entrega da declaração é 30 de abril.
São obrigados a declarar o IR aqueles que em
2019 acumularam renda acima de R$ 28.559,70
ou imposto retido. Para efetuar a declaração e
entrega do Imposto de Renda com o técnico especializado no Sindicato o valor é de R$ 100,00.
SUBSEDE VERANÓPOLIS
Rua 24 de maio, 825 Galeria Ignácio Frainer,
sala 108 - Centro. Fone: (54) 3441-5224

SUBSEDE NOVA BASSANO
Rua Pinheiro Machado, 1020 – sala 204.
Fone: (54) 3273-1988

SUBSEDE GUAPORÉ
Av. Silvio Sanson, 1111 Edifício Boscarin,
sala 201 - Centro. Fone: (54) 3443-3584

