
Um grande encontro de amigas, embalado por muita 
música e marcado pela diversão – assim foi a festa que o 
STIMMME promoveu em comemoração ao Dia da Mulher. 
Mais de 500 pessoas, entre trabalhadoras associadas e 
dependentes de sócios, participaram da programação que 
ocorreu no dia 12 de março, no Dall’Onder Grande Hotel, 
em Bento Gonçalves.

Logo na entrada, as convidadas foram surpreendidas 
com uma recepção em alto estilo, embalada pela apresen-
tação ao vivo de um saxofonista, enquanto posavam para 
fotos e confraternizavam com as colegas, aproveitando 
o momento de integração para interagir e conversar. A 
primeira atração preparada foi a apresentação da consul-
tora Sandra Telli, com dicas de boas maneiras à mesa e 
dicas práticas para garantir um comportamento elegante 
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iniciativa pioneira da diretoria do presidente Elvio de 
Lima para valorizar a participação da figura feminina no 
setor metalmecânico. Atualmente, as mulheres corres-
pondem a cerca de 18% da mão de obra do segmento, 
com crescente presença nas indústrias da região. “Temos 
muito orgulho de incentivar a união e a integração entre 
as profissionais que tanto contribuem com a família me-
talúrgica, inspirando a todos com seu exemplo de garra, 
determinação e dedicação. Sempre que o STIMMME 
congrega as trabalhadoras em eventos especiais, como 
esse, promove o bem-estar social de suas associadas 
e, além disso, fortalece sua representatividade junto à 
categoria”, avalia o presidente do Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico de Bento Gonçalves, Elvio de Lima.

Gincana Metalúrgica ocorre no dia 30 de abril

Sucesso de público e muita diversão na Festa do Dia da Mulher

Soberanas do STIMMME 2016/2017

Deise Zugno

A décima edição da Gincana Metalúrgica, promovida pelo STIMMME 
para integrar os trabalhadores da categoria, já tem data definida: 30 
de abril (sábado), na sede campestre da entidade (linha Sertorina 
Alta). As atividades iniciam às 9h e seguem até as 15h, envolvendo 
provas de força, sorte, habilidades motoras e conhecimentos gerais. 
Haverá premiação para as três primeiras equipes melhor colocadas, 
com valores que chegam a até R$ 1200.

 Os trabalhadores que quiserem participar podem começar a orga-
nizar suas equipes, com mínimo 10 e máximo de 15 integrantes, sendo 
permitido inscrever homens e mulheres. É possível formar times com 
profissionais de diferentes empresas, desde que todas elas sejam do 
setor Metalmecânico. As inscrições podem ser efetivadas até o dia 22 
de abril, com o envio do formulário preenchido via e-mail, fax ou en-
tregue em via impressa na sede da entidade. Esses documentos estão 
disponíveis para download no site www.stimmme.com.br.

 Tradicional atração do calendário de eventos sociais da entidade, 
a Gincana marca a passagem do Dia do Metalúrgico – comemorado 
em 21 de abril – e integra os profissionais do setor, proporcionando 
momentos de diversão para os participantes. Desde sua primeira edi-
ção, teve como vencedoras as equipes da Farina (2006); Rodotécnica 
(2008, 2011 e 2012); Sulmaq (2009); Obispa Design (2010 e 2013); 
Rometal (2014) e Medabil (2015). “Criamos essa iniciativa com o in-
tuito de promover a união entre os colegas de setor, envolvendo-os 
em uma disputa saudável e divertida, cujo resultado é, edição após 
edição, o fortalecimento do setor”, avalia o presidente do STIMMME, 
Elvio de Lima. Outras informações sobre a participação podem ser 
obtidas pelo fone 3452.2003.

2006: Equipe Farina 2008: Equipe Rodotécnica 2009: Equipe Sulmaq

2010: Equipe Obispa 2011: Equipe Rodotécnica 2012: Equipe Rodotécnica

2013: Equipe Obispa 2014: Equipe Zen Acessórios 2015: Equipe Medabil

nas mais diversas ocasiões sociais. Depois de um almoço 
com cardápio especial, as participantes foram convidadas 
a refletir sobre o tema da traição e autoestima, com um 
bate papo intimista conduzido pela psicóloga Daniela 
Marinho. 

A programação também teve momentos marcantes de 
descontração, com as dinâmicas de dança que envolveram 
as mulheres em animadas coreografias e, ainda, a apresen-
tação do grupo musical Farina Brothers, transformando o 
salão em um concorrido espaço de diversão. Outro desta-
que da festa foi o sorteio de prêmios entre as associadas e 
dependentes – entre eles uma motocicleta 0km. A sortuda 
contemplada com o veículo foi Franciele Aparecida Prates 
Zanardi, da empresa Artetílica, de Bento Gonçalves.

Em sua sétima edição, a Festa do Dia da Mulher é uma 

A força e beleza da mulher trabalhadora são 
representadas com muito charme e profissio-
nalismo pelas soberanas eleitas para o período 
2016/2017. Nessa série especial de matérias que 
o Informativo do STIMMME inicia, a partir desta 
edição, você poderá conhecer melhor a nova 
corte – começando pela rainha, Deise Zugno.

Desde dezembro do ano passado, a estudante 
de Engenharia de Produção, 
de 25 anos de idade, ostenta a 
coroa de rainha do STIMMME. 
Representante da empresa 
Rometal Componentes para 
Móveis, onde atua como téc-
nica em Segurança do Traba-
lho, comemorou com eles a 
conquista. “Sou grata a minha 
empresa por me proporcionar está oportunidade 
de participar da escolha. Foi gratificante ter fami-
liares, amigos e colegas de trabalho torcendo por 
mim, além de conhecer, interagir e compartilhar 
ideias com novas pessoas. Durante os dois dias 
em que estive reunida com as demais candidatas, 
criamos laços de amizade e carinho. Na revelação 
das eleitas, estávamos realmente torcendo umas 

pelas outras. Isso é o que torna essa experiência 
tão marcante”, relembra.

Eleita, pretende colaborar e participar das 
programações do Sindicato, representando sem-
pre os valores da mulher trabalhadora. “Desde 
2012 sou sócia do sindicato e acompanho o 
trabalho realizado nas empresas e junto aos 
trabalhadores. Conheço a atuação da entidade 

e, por isso, o orgulho que sinto 
ao representá-la é muito trans-
parente, pois realmente acredito 
que o STIMMME faz a diferença 
na vida das pessoas”, comenta. 

Atualmente, Deise mora com 
seu único irmão em Veranópolis, 
enquanto seus pais vivem em 
Vila Flores, e estuda na Facul-

dade de Tecnologia (Ftec), em Bento Gonçalves. 
Nos momentos de lazer, gosta de ler literatura di-
versificada, viajar e estar com a família e amigos. 
Entre os seus planos está o término da faculdade 
de Engenharia de Produção e a especialização em 
Segurança do Trabalho. “Meu sonho é me tornar 
uma mulher realizada tanto no pessoal como na 
vida profissional”, diz. 
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O Brasil está passando por um momento de muita 
turbulência no cenário político, o que acaba tendo 
efeitos negativos também sobre a economia. Assis-
timos aos noticiários com números preocupantes e 
percebemos, também, no dia a dia das empresas, 
que a situação é apreensiva para muitos segmentos. 
Diante desse contexto, as entidades representativas 
têm discutido muito em busca de alternativas para 
preservar os trabalhadores, seja pela manutenção de 
seus postos de emprego ou pelo cumprimento dos 
direitos conquistados. O compromisso do STIMMME, 
junto ao movimento sindical, é de zelar pelos pro-
fissionais da categoria e defender seus interesses. 
Para isso, o Sindicato tem feito a interlocução com 
diversas empresas em busca das melhores formas de 
solucionar impasses envolvendo demissões, banco de 
horas, jornadas reduzidas e cumprimento dos deveres 
trabalhistas.

Da mesma forma, estamos conversando com os 
profissionais da categoria para ajustar os termos que 
serão apresentados na negociação do Acordo Coletivo. 
Sabemos que esse ano, especialmente, o processo 
será delicado, mas temos a convicção de que o tra-
balhador não pode ser penalizado e precisa ter seus 
direitos respeitados por meio da formatação de uma 
proposta justa. Trabalharemos com esse objetivo. E, 
diante desse desafio, esperamos contar com o apoio 
de todos, mostrando a união e a força da categoria. 
Portanto, amigo trabalhador, fica o convite para que 
participe das assembleias e ajude o Sindicato nessa 
batalha.

Juntos, vamos encontrar os caminhos para superar 
as adversidades e construir um ano de importantes 
conquistas coletivas.

José Elvio Atzler de Lima
Presidente do STIMMME

Ademar Bressan
Lucindo Rubbo
Bernardino Prestes de Souza

Nelson Lottici
Vilmar Andreazza
Adriana Galvan

STIMMME FIrMA pArcErIA coM EScoLA DE IDIoMAS

STIMMME entrega 800 kits escolares para 
filhos de trabalhadores associados

cepromec oferece novo projeto 
gratuito de informatização

FETrAMEIAG-rS recebe Miguel Torres
para debate com lideranças sindicais

AcADEMIA STuDIo BIo VITTA é noVA conVEnIADA

STIMMME inicia assembleias
com trabalhadores para negociações 

dos acordos coletivos

não perca o prazo para Ir 2016 
A entrega do Imposto de Renda 2016, refe-

rente aos ganhos de 2015, iniciou no dia 1º de 
março. Para que seus associados fiquem em dia 
com as declarações e não percam nenhum prazo, 
o STIMMME disponibiliza um auxílio 
especializado para esclarecer dúvidas 
e fazer consultas. Todos os atendi-
mentos sobre a obrigatoriedade de 
entrega da declaração ou qualquer 
assunto sobre o imposto de renda 
serão oferecidos gratuitamente pelo 
STIMMME. Os serviços no sindicato 
ocorrem nas segundas e quartas-fei-
ras, a partir das 16h às 18h. Os custos 
para o associado entregar a declaração do IR 2016 
com o auxílio do técnico especializado serão de R$ 
80,00. Deverá declarar o contribuinte que recebeu 

Qualificação, com formação especializada e atualização de conhecimentos, é uma exigência perma-
nente para os profissionais que almejam o sucesso no mercado de trabalho. Atento aos desafios que 
os trabalhadores enfrentam, o STIMMME amplia sua lista de empresas conveniadas e firma parceria 
com a escola Skill Idiomas. A partir deste mês, os associados e dependentes do sindicato ganham 
desconto nos cursos oferecidos pela escola. O novo convênio possibilita que os profissionais possam 
garantir diferenciais no seu currículo, ampliando as chances de aproveitar oportunidades de cresci-
mento em suas carreiras. A Skill Idiomas oferece aos associados do STIMMME 25% de desconto em 
todos os cursos. A escola está localizada na rua Barão do Rio Branco, 551, Centro (em frente à antiga 
Salton). Conheça mais no site www.skill.com.br ou informe-se pelo telefone (54) 3702.0113.

A aposta na educação como ferramenta de trans-
formação e crescimento merece ser incentivada desde 
cedo – com esse compromisso, o STIMMME distribuiu 
gratuitamente o ‘Kit Escolar’ para os filhos dependentes 
dos trabalhadores associados, com idade entre 06 e 12 
anos. Mais de 800 unidades, no total, foram 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. Composto por 
itens básicos para atividades letivas, o conjunto reuniu 
mochila e estojo, cadernos, pacote de papel A4, borra-
cha branca, cola, apontador, canetas hidrográficas, caixa 
de lápis de cor, régua, tesoura e lápis de escrever. Com 
a iniciativa, o STIMMME reforça o compromisso com a 
qualificação como rotina para os futuros profissionais 
que atuarão no mercado da região. 

O Centro Profissionalizante do Setor Metalmecânico 
e Material Elétrico de Bento Gonçalves oferece um 
novo projeto para facilitar o acesso às oportunidades 
de formação e qualificação: o curso de Informática 
Básica. O treinamento é destinado para iniciantes e 
traz instruções para quem precisa aprender a traba-
lhar com o sistema operacional Windows e programas 
executivos como Word, Excel e orientar a utilização da 
internet e redes sociais. O diferencial do curso é que 
cada aluno tem acesso a um terminal de computador 
próprio durante todas as 50 horas de aulas programa-
das, o que torna o ensino prático dos conceitos muito 
mais eficiente. Outro ponto importante é a participação 
gratuita para trabalhadores associados ao STIMMME e 
também para seus dependentes. O Cepromec oferece 
uma turma por mês nessa modalidade. Os interessados 
em participar do treinamento podem obter as informa-
ções na sede do Cepromec (Rua Ângelo Marcon, 320, 
bairro São Roque), ou pelo telefone (54) 3452.0610.

O momento crítico pelo qual passa o Brasil, nos 
aspectos político e econômico, foi o tema central 
de um encontro entre lideranças sindicais realizados 
na sede da Fetrameiag-RS, em Porto Alegre-RS, no 
dia 02 de março. O encontro contou com a presença 
de representantes dos sindicatos que integram a 
entidade, reunidos para debater alternativas dian-
te de um cenário de crise, junto ao Presidente da 
CNTM e Vice-presidente da Força Sindical, Miguel 
Torres. “Estamos muito preocupados com a atual 
conjuntura e, infelizmente, não conseguimos visua-
lizar uma luz no fim do túnel para a recuperação do 
país. A sociedade está pagando um alto preço diante 
de um modelo de gestão Federal cujas diretrizes 
político-econômicas não incentivam a produção e 
pode, realmente, comprometer o futuro de toda a 
nação”, disse Torres.

De forma unânime, os sindicalistas apontaram 
severas críticas ao governo e reportaram as con-
seqüências que estão sendo verificadas em suas 
regiões de base de atuação – a categoria metalúrgica 
vem enfrentando dificuldades como a diminuição 
dos postos de emprego, falência de empresas e 
retração da atividade industrial. Somados, esses fa-
tores impactam negativamente a qualidade de vida 

Outra novidade para os associados e dependentes do STIMMME é o oferecimento de mais 
uma opção para cuidar da saúde e do corpo. A Studio Bio Vitta apresenta descontos de até 20% 
para sócios do Sindicato. A academia, localizada no bairro Licorsul, oferece diferentes modalida-
des de serviços com acompanhamento profissional: Personal Trainer (individual), GAP (glúteos, 
abdômen e pernas), Semi-personal Trainer (turmas maiores), atendimento nutricional, treina-
mento funcional, zumba, emagrecimento, alongamento e musculação. Horários e informações 
pelo telefone (54) 9181.2976.

Comprometido em defender os direitos dos pro-
fissionais das categorias que representa, o STIMMME 
já iniciou as primeiras assembleias envolvendo os 
trabalhadores para alinhar os termos que serão apre-
sentados nas negociações dos acordos coletivos junto 
às entidades patronais. Esses encontros ocorreram 
ao logo do mês de março: dia 05 em Nova Bassano, 
dia 10 em Veranópolis, dia 15 em Guaporé e dia 24 
em Bento Gonçalves, com significativo número de 
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Um casal vinha andando pela estrada 
em um sítio, sem dizer uma palavra ao 
outro. Os dois tinham tido uma briga feia, 
e nenhum dos dois queriam dar o braço 
a torcer. Ao passar em uma fazenda em 
que havia muitas mulas e vacas, o homem 
perguntou sarcástico:

- Parentes seus?
Ela respondeu:
-Sim, cunhadas e sogra.

O STIMMME está de olho nas empresas 
que atuam no ramo de estruturas metálicas, 
em Nova Bassano, que já realizaram mais de 
300 demissões, apresentando dificuldades 
para quitar seus compromissos e pagar as 
verbas trabalhistas. O Sindicato não permi-
tirá que os direitos dos profissionais sejam 
descumpridos.

participantes. “Queremos envolver o trabalhador 
nesse processo de negociação, para que eles aju-
dem a formatar um acordo coletivo que atenda 
suas necessidades e seja coerente com a realidade 
do setor. Quanto mais profissionais mobilizarmos, 
mais força teremos para reivindicar os direitos”, 
diz o presidente Elvio de Lima. Outras assembleias 
ainda devem ocorrer para apresentação das pro-
postas e encaminhamento das negociações.

rendimentos tributáveis acima de R$ 28.123,91 
em 2015 ou contribuintes que receberam ren-
dimentos isentos, não-tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido 

superior a R$ 40 mil no ano passado. 
Se o contribuinte entregar depois do 
prazo ou se não declarar, caso seja 
obrigado, poderá ter de pagar multa 
de 1% ao mês-calendário ou fração 
de atraso, calculada sobre o total do 
imposto devido nela calculado, ain-
da que integralmente pago, ou uma 
multa mínima de R$ 165,74. O prazo 
de entrega do IR 2016 encerra em 29 

de abril. As consultas e declarações do IR serão 
feitas diretamente na sede do Sindicato. Infor-
mações pelo telefone (54) 3452.2003.

dos profissionais do setor. “Enquanto lideranças 
sindicais, estamos atentos ao que está ocorren-
do e procurando alternativas para preservar as 
conquistas dos trabalhadores e garantir o cum-
primento de seus direitos. O debate em busca de 
alternativas e a união das entidades de classe, 
visando o fortalecimento coletivo, são algumas 
ferramentas das quais dispomos para exercer 
nosso compromisso em defesa dos metalúrgi-
cos”, avalia o presidente da FETRAMEIAG-RS e do 
STIMMME-BG, Elvio de Lima.


