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Kit escolar
será entregue em
janeiro para filhos
de trabalhadores
associados

A aposta na educação como ferramenta de transformação e crescimento
merece ser incentivada desde cedo – com
esse compromisso, o STIMMME realiza 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.
Em Bento Gonçalves, as entregas iniciam dia 04 de janeiro, das 7h30 às 11h45
e das 13h às 18h15, na Sede Administrativa. É necessário apresentar a certidão de
nascimento ou RG do dependente. Nas
subesedes, a retirada do material deve
ser agendada, por telefone, no escritório
de cada cidade.

Informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Bento Gonçalves
Filiado a Força Sindical, CNTM e FETRAMEIAG-RS • Ano XII - Edição 51 - Outubro/Novembro/Dezembro de 2015

STIMMME apresenta Soberanas 2016/2017
durante 17ª Festa Metalúrgica
Perante um público de aproximadamente duas mil pessoas, as novas soberanas do
STIMMME assumiram a missão de representar
a força da mulher trabalhadora no setor metalmecânico – Deisi Zugno, Cleonice Ribeiro e Larissa Scalco foram eleitas como rainha e princesas
do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico
de Bento Gonçalves para o período 2016/2017.
A escolha da corte ocorreu como atração da
17ª Festa Metalúrgica, realizada no dia 12 de
dezembro, na sede campestre da entidade.
Em um dia de plena integração e muita diversão, os profissionais do setor e seus familiares puderam aproveitar uma série de atrações:
farta gastronomia, música ao vivo, com show
de Reni e banda Dimensão, brinquedos para as
crianças e sorteio de diversos prêmios. Foram
distribuídos mais de R$ 30 mil em eletrônicos,
eletrodomésticos e utilidades para o lar – além
de duas motocicletas 0km, entregues para os
sortudos Jose Luis Hoffmann, da Usber Ind.; e
Antônio Mazzon, da Tedesco Engenharia e Logística; e um automóvel 0km. O contemplado
com o veículo foi Rudinei Antonio Schussler, da
Rodotécnica.
Outro ponto alto da programação foi a escolha das Soberanas do STIMMME, com desfile
de 16 candidatas concorrentes ao título. A nova
corte eleita é composta pela rainha, Deisi Zugno, da empresa Rometal, de Veranópoils; pela
1ª princesa, Cleonice Ribeiro, da metalúrgica
Albrás, de Bento Gonçalves, e pela 2ª princesa,

Farta gastronomia foi uma das atrações da Festa

Larissa Scalco, também da Rometal. A festa da escolha também premiou o grupo da Sulmaq, de Guaporé, como a melhor tocida.
Tradicional atividade na agenda de eventos sociais
do STIMMME, a Festa Metalúrgica comprovou, em
sua 17ª edição, a condição de sucesso junto ao público. Iniciativa pioneira da diretoria de Elvio de Lima,
essa atividade de integração vem se renovando ano
após ano, agregando atrativos e atrações à programação para oferecer aos associados e seus familiares

momentos especiais de lazer. “É muito gratificante perceber que os trabalhadores se envolvem
e participam das promoções do Sindicato, bem
como utilizam os serviços e benefícios disponibilizados aos associados. Todo o trabalho que nossa diretoria realiza tem como objetivo garantir o
bem-estar dos profissionais da categoria, e ficamos bastante satisfeitos em perceber o retorno
desse esforço”, avalia o presidente do STIMMME,
Elvio de Lima.

Foto: Evandro Soares

Nova corte foi eleita para representar
a mulher trabalhadora

Presidente do STIMMME, Elvio de
Lima; diretor estadual da Força
Sindical, Cláudio Correa; Presidente do
SEC-BG, Orildes Loticci e representante
do Fórum Sindical, Sérgio Neves

Diretoria do STIMMME-BG
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Trio se despede e deixa mensagem
à família metalúrgica
Palavra do
presidente
Estamos chegando ao fim de mais um ciclo - 2015
foi um ano muito desafiador, que exigiu bastante coragem e dedicação para enfrentar todas as adversidades
impostas pelo cenário político e econômico do país. O
setor metalúrgico sentiu, também, essa dificuldade:
muitas empresas vivenciaram situações delicadas,
outras tantas passaram a adotar uma conduta mais
cautelosa - com o objetivo de garantir a continuidade
do negócio, a geração de renda, a manutenção dos
postos de emprego.
Diante desse cenário, o STIMMME buscou uma
aproximação ainda maior com as indústrias, articulando soluções e alternativas para que os direitos e
benefícios ao trabalhador não sofressem qualquer
prejuízo. Conseguimos resultados importantes e vamos concluindo o ano com saldo positivo em nossa
atuação. Isso graças, também, à força e à representatividade que nossa categoria vem construíndo ao
longo do tempo - especialmente devido à união dos
trabalhadores.
O STIMMME agradece a todos os profissionais
por mais um ano de parceria e pela participação da
família metalúrgica nas ações propostas pelo Sindicato.
Esse envolvimento é fundamental para que, juntos,
possamos conquistar cada vez mais avanços coletivos.
Esperamos contar com o apoio de vocês também em
2016. Desejamos aos trabalhadores e seus familiares
Boas Festas, e que aproveitem esses momentos especiais de confraternização de fim de ano ao lado das
pessoas que lhes são especiais.
Feliz Natal e ótimo 2016 para todos!
José Elvio Atzler de Lima
Presidente do STIMMME
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Josiane Boff, Camila De Ávila e Cintia Comin representaram o sindicato no período de 2014/2015

No dia 12 de dezembro, Josiane, Cintia e Camila
se despediram do título de soberanas do STIMMME.
Elas, que representaram a categoria nos últimos
dois anos, passaram as faixas para as novas eleitas
durante a17ª Festa Metalúrgica. Para a nova corte,
que deverá representar o sindicato no período de
2016/2017, o trio deixa uma mensagem de carinho
e votos de sucesso. Representante de Nova Bassano,
a rainha Josiane Boff lembra com afeto o período em
que representou o setor metalúrgico. Recepcionista
da empresa Dagnese Soluções Metálicas, quando
eleita, Josiane destaca que a mulher metalúrgica
precisa enfrentar desafios diários na profissão. “Estar à frente do setor representa a força da mulher
que é guerreira. Ser rainha do sindicato me proporcionou momentos extremamente agradáveis que
sempre serão lembrados. Foi uma grande honra
poder representar a força feminina no setor metalúrgico, mecânico e de materiais elétricos durante
dois anos”, comenta.
Josiane Boff
“Lembro que, rodeada de indecisões, resolvi
aceitar o convite para concorrer. Estudei sobre a
minha empresa, sobre o sindicato e resolvi tentar
a sorte. Passei um final de semana incrível ao lado
de várias meninas bonitas e simpáticas. Recebi um
super apoio da minha família e, principalmente,
dos colegas da fábrica que acreditaram, torceram
e vibraram por mim. A melhor torcida foi a deles, o
prêmio já estava bom para mim, mas o título também veio. Em meio a gritos, aplausos e assobios ouvi
meu nome ser chamado. Pela primeira vez a força
feminina estava sendo representada pela cidade de
Nova Bassano e pela empresa Dagnese Soluções
Metálicas. Ser rainha do sindicato me proporcionou
momentos extremamente agradáveis que sempre
serão lembrados. Foi uma grande honra poder representar a força feminina no setor metalmecânico
e de materiais elétricos durante dois anos. Uma
das melhores recordações que tenho foi o final de
semana do concurso, pois conheci várias meninas e
passamos momentos muito agradáveis proporcionados pelo sindicato. Certamente sentirei muitas
saudadea das festas promovidas pelo sindicato e

Aproveite a temporada de verão
na sede campestre
O verão da família metalúrgica vai ficar
muito mais animado e divertido aproveitando
a temporada 2015/2016 na Sede Campestre
do Sindicato. Os associados e seus familiares
podem aproveitar o sol, praticar esportes e
usufruir de toda a estrutura disponibilizada
pelo STIMMME para garantir momentos especiais de lazer.
Um dos destaques é a área para banho –
com cinco piscinas, para adultos e crianças – e
um novo toboágua recentemente instalado
em uma delas, além de confortáveis espreguiçadeiras. Há, ainda, parque com brinquedos
para as crianças e quiosques. O local também
oferece espaço para camping, pesca, futebol e
toda a infra-estrutura necessária para a diversão junto à natureza nos meses mais quentes
do ano. “A Sede Campestre do Sindicato é
um ponto de encontro para os profissionais
do setor e seus familiares. A cada temporada

qualificamos ainda mais a nossa estrutura para
garantir ao trabalhador metalúrgico bem-estar
e proporcionar momentos de lazer”, diz o presidente Elvio de Lima.
Para aproveitar por completo tudo o que a estação do calor tem a oferecer, os usuários devem
fazer o exame médico na própria sede campestre
(aos domingos) ou na sede administrativa do sindicato (quintas-feiras). 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. Para os demais sócios
e dependentes o custo é de R$ 20. O último dia
para exame médico é dia 25 de fevereiro. 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 2015/2016 segue até 20
de março (exceto nos dias 25 de dezembro e 01
de janeiro, quando estará fechada).

pelo carinho recebido pelos sócios e dependentes, principalmente pelas crianças nas festas em
que elas eram as homenageadas”.

VEJA COMO
APROVEITAR
HORÁRIOS
PARA EXAMES
Sede Campestre
(Linha Sertorina):
Aos domingos, dias 20 de dezembro; 10,
17 e 31 de janeiro e 14 e 21 de fevereiro,
das 10h às 12h.
Sede Administrativa
(Bento Gonçalves):
Às quintas-feiras, dias 17 de dezembro;
07 e 14 de janeiro e 04, 11, 18 e 25 de
fevereiro, das 16h30min às 18h.

Cintia Comin
“A minha experiência como Soberana do
STIMMME foi fantástica. Tudo começou em um
evento lindo que aconteceu em dezembro de
2013. A partir deste dia, passei a fazer parte
dessa história e pude ver tantas ações generosas dentro deste grupo que trabalha muito para
garantir os direitos dos trabalhadores e também
proporciona muitos momentos de lazer para os
mesmos. O STIMMME é uma família e por isso é
tão especial. Nesses dois anos aprendi muito, me
diverti e aproveitei cada momento. Sou muito
grata por todo o suporte que me foi dado. Tive
a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas e lugares, crescer, aprender muitas coisas
e amadurecer em vários aspectos. O sindicato
valoriza a mulher trabalhadora que é simpática
e humilde. Fico feliz em saber que o STIMMME
está dando a oportunidade a outras meninas de
vivenciarem o que eu estou vivendo agora”.

ATENÇÃO
Não haverá exames nos dias 24,
27 e 31 de dezembro, 03, 21, 24 e 28
de janeiro e 07 de fevereiro.
A Sede Campestre estará
fechada nos dias:
25 de dezembro e 01 de janeiro.

Camila De Ávila
“Em relação a minha experiência enquanto
soberana STIMMME gostaria de dizer que foi
uma fase maravilhosa de minha vida. As alegrias e as emoções foram muitas. Sem dúvida,
eu não imaginava quanto conhecimento eu iria
adquirir participando de todo o processo, desde
o incentivo das pessoas para que eu fosse uma
candidata, a preparação e finalmente a escolha.
Tudo maravilhoso. Tenho muitas recordações
legais como soberana. Difícil descrever qual foi
a mais emocionante ou a que mais me marcou.
Claro que o dia da escolha e o resultado que
me tornou uma das princesas me marcará para
sempre. Cada evento teve suas particularidades,
determinadas pelas diferentes cidades, diferentes locais, pessoas, mas uma coisa é certa:
em todos a alegria e o carinho sempre esteve
presente”.

CONHEÇA O NOVO
TOBOÁGUA
Para o uso:
- Respeite a fila.
- Permitido descer uma pessoa por vez.
- Somente desça quando a outra pessoa tiver
chegado na água.

Para associados ao
Sindicato e seus familiares
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Dia da Criança integra família metalúrgica
A família metalúrgica compartilhou uma
tarde de muita alegria e diversão durante
a Festa do Dia da Criança promovida pelo
STIMMME, no dia 18 de outubro, na sede
campestre da entidade. A atividade reuniu
mais de 250 crianças, que aproveitaram
uma programação repleta de atrativos.
Logo na entrada, o Metalito, mascote
do Sindicato, recebeu os convidados com
brincadeiras para os pequenos. Depois, a
garotada pôde liberar a energia curtindo
diversas opções de brinquedos infláveis,
inclusive com alternativas radicais – a
tirolesa e o high-jump estiveram entre as
mais procuradas, além de outras atividades
recreativas, como desenho e pintura de
rosto, e toda a estrutura da sede campestre, com parquinho e área verde. Também
houve distribuição de lanches e guloseimas
– algodão doce, pipoca e picolé – e um
presente para as crianças: todas ganharam
um boné personalizado.
Um dos destaques na agenda de atividades sociais do STIMMME, a Festa do Dia
da Criança vem crescendo em participação
de público a cada edição. “Compartilhar
momentos como esse com a família metalúrgica é muito gratificante para nós, pois
permite mostrar de que forma estamos
trabalhando em prol do associado e seus
dependentes, e os resultados gerados por
meio da colaboração de todos”, disse o
presidente Elvio de Lima.

Festival Musical revela talentos artísticos
A primeira edição do STIMMME Festival, da canção popular e sertaneja, mostrou
que, além de muita competência profissional, os trabalhadores do setor metalmecânico esbanjam talento artístico. A programação ocorreu no dia 26 de setembro,
no Ginásio de Eventos “Valdemiro Orso”, na sede campestre do Sindicato, reunindo
dez competidores, vindos dos municípios de Bento Gonçalves, Guaporé, Veranópolis
e Nova Prata.

Como foi a escolha das soberanas
Representantes da força da mulher trabalhadora, as 16 candidatas que disputaram o título de
Soberanas do STIMMME participaram de uma extensa programação que iniciou no dia 11, véspera
da escolha. Logo na parte da manhã, elas visitaram
a sede administrativa do Sindicato, em Bento Gonçalves, e puderam conhecer de forma detalhada os
serviços oferecidos pela entidade. Depois, estiveram no Centro Profissionalizante do Setor Metalmecânico e Material Elétrico de Bento Gonçalves
(CEPROMEC-BG), conferindo a estrutura da escola
e os cursos disponibilizados. Na parte da tarde,
participaram de um ensaio na Sede Campestre e,
depois, de entrevistas individuais com os jurados,
encarregados da escolha. A avaliação coube a um
comitê composto pelo presidente do STIMMME,
Elvio de Lima; pelo diretor estadual da Força Sindical, Cláudio Correa; pela psicóloga do STIMMME,
Daniela Marinho; pela quiropraxista do STIMMME,
Kelly Peruffo; e pela Rainha do STIMMME eleita em
2013, Josiane Boff. Na análise, foram considerados
critérios como expressividade humana e corporal,
postura; habilidade de se comunicar, desinibição
e simpatia.
Participaram da escolha as candidatas Bruna
Barbieri, Cáren dos Santos, Cláudia Lúcia Troian
de Souza, Cleonice de Liz Ribeiro, Daiane Menin
Trevisol, Deisi Loíse Zugno, Édna Cristiane Valente
Ramos, Fabia da Rosa de Lima, Fernanda Puton,
Franciele Rosiak, Juliane dos Santos Flores, Larissa Reginato Scalco, Letícia Carteri, Liadria Maria
de Castro, Tailine Dall Agnol e Viviane Felippe. O
STIMMME agradece às empresas representadas
pelas trabalhadoras: Cinex Indústria do Mobiliário
LTDA (Bento Gonçalves); Croma Indústria Metalúrgica LTDA (Bento Gonçalves); Dimec Indústria
Metalúrgica Importação e Exportação LTDA (Bento
Gonçalves); E.R. Amantino (Veranópolis); Medabil
Indústria em Sistemas Construtivos LTDA (Nova
Bassano); Mesal Máquinas e Tecnologia LTDA (Bento
Gonçalves); Metalúrgica Albrás (Bento Gonçalves);
Metalúrgica Golden Art’s (Veranópolis); Projepack
Máquinas para Embalagens (Bento Gonçalves);
Rometal Componentes para Móveis (Veranópolis)
e Sulmaq Industrial e Comercial (Guaporé).

Grupo da Sulmaq foi eleito como Melhor
Torcida. Na foto maior, público que prestigiou
o desfile. No detalhe, visita das candidatas
ao STIMMME e ao Cepromec

Subiram ao palco para disputar o concurso Adinan Versetti
(música ‘Cigana’, de Gildo do Freitas); Anderson Cenci (‘Conquistando o Impossível’, de Luan Santana); Eduarda Braun (‘Jeito de
Mato’, de Paula Fernandes); Felipe Ariel da Silva (‘Amor Vira Lata’,
de Musical São Francisco); José Alves dos Santos (‘Cantando
pro meu Rio Grande’, autoria própria); José Volmann da Silva
(‘Tocando em frente’, de Almir Satter); Josemar Luis da Silva
(‘Fruto Especial’, de Bruno e Marrone); Kelvin Somensi Alves
(‘Um pito’, de Oswaldir e Carlos Magrão); Marcos Witkoski (‘Até
Você Voltar’, de Henrique e Juliano) e Oclausir Scariot Porto
(‘Dois Corações e Uma História’, de Zezé Di Camargo e Luciano).
Cada candidato teve direito a ensaio, na fase classificatória, e
fez sua apresentação individual na etapa final.
Acompanhados pelo instrumental da banda ‘Musical Dallas’,
os artistas amadores foram avaliados pelo júri de acordo com
cinco critérios: interpretação, afinação, ritmo, dicção e apresentação. Conquistando a maior pontuação geral, Kelvin Somensi Alves foi o vencedor
do 1º STIMMME Festival, seguido por Josemar Luis da Silva (2º colocado); Marcos
Witkoski (3º colocado); Felipe Ariel da Silva (4º colocado) e Anderson Cenci (5º colocado). Os cinco contemplados receberam troféu e premiações em dinheiro, com
importâncias de R$ 300 até R$ 700.

Kelvin Alves foi o vencedor da primeira edição do Festival,
que teve apresentação de diversos talentos musicais

As eleitas, em ordem:
Cleonice Ribeiro, Deisi Zugno e Larissa Scalco

Corpo de jurados foi composto pelo presidente do STIMMME, Elvio de Lima; pela Rainha do
STIMMME eleita em 2013, Josiane Boff; pela psicóloga do STIMMME, Daniela Marinho; pela quiropraxista
do STIMMME, Kelly Peruffo; e pelo diretor estadual da Força Sindical, Cláudio Correa
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Candidatas a Soberana do STIMMME, a família

Bruna Barbieri
Projepack Máquinas para Embalagens LTDA
(Bento Gonçalves)
Idade: 27 anos
Função: Auxiliar administrativa

Daiane Menin Trevisol
Sulmaq Industrial e Comercial (Guaporé)
Idade: 20 anos
Função: Recepcionista/telefonista,

Juliane dos Santos Flores
Projepack Máquinas para Embalagens
(Bento Gonçalves)
Idade: 22 anos
Função: Auxiliar Administrativa

Deisi Loíse Zugno
Rometal Componentes para Móveis
(Veranópolis)
Idade: 25 anos
Função: Técnica em Segurança do Trabalho

Larissa Reginato Scalco
Rometal Componentes para Móveis LTDA
(Veranópolis)
Idade: 23 anos
Função: Auxiliar administrativa

Édna Cristiane Valente Ramos
ER Amantino
(Veranópolis)
Idade: 31 anos
Função: Operadora de torno CNC

Letícia Carteri
Metalúrgica Golden Art’s
(Veranópolis)
Idade: 24 anos
Função: Setor Financeiro
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Fórum Sindical debate reflexo da crise no direito do trabalhador
Comprometidas em defender os
direitos dos trabalhadores das classes
que representam, as entidades integrantes do Fórum Sindical de Bento
Gonçalves promoveram um encontro
de atualização sobre a nova legislação
da aposentadoria dos empregados
sob regime CLT. Direcionado a profissionais da área de direito e a dirigentes
sindicais, o seminário “Reflexo da crise
no direito do trabalhador” reuniu
mais de cem pessoas, no Dall’Onder
Grande Hotel.
As atividades ocorreram no dia
27 de novembro, com apresentações
técnicas e espaço para debates. A
primeira atração foi a palestra do Desembargador do Tribunal Regional do
Trabalho de São Paulo, Valdir Florindo,
com o tema ‘Assédio Moral’. Vicepresidente da Academia Brasileira de
Direito do Trabalho, ele alertou sobre
a necessidade de criar um ambiente
favorável para que os profissionais
possam denunciar as situações de
opressão. “O medo é o maior inimigo
do trabalhador, pois leva ao silêncio
e impede que o assédio moral seja
denunciado e, consequentemente,
combatido”, disse. Quando ocorre
essa omissão, a vítima sofre graves
consequência: torna-se incapaz,
triste e deprimida, vivendo em permanente condição de submissão e
temor, de acordo com ele. “Sempre
que o assédio moral for constatado,
precisa ser reportado, denunciado.
É importante conseguir reagir e não
se deixar influenciar pela opressão
causada pelo medo de possíveis represálias. O ambiente de trabalho precisa
melhorar, e cabe a nós contribuirmos
para que isso ocorra. É um direito do
trabalhador”, disse.
A programação também teve,
como destaque, a explanação da
presidente do Instituto de Advoga-

Cerca de 100 participantes, entre profissionais da área do
direito e lideranças sindicais, acompanharam a programação
do Fórum “Reflexo da crise no direito do trabalhador”

Presidente do Instituto de Advogados Previdenciários (IAPE),
Luciana Farias, falou sobre a nova legislação da aposentadoria
dos empregados sob regime CLT

Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho
de São Paulo, Valdir Florindo, palestrou sobre o
tema Assédio Moral

Oclair Sanches, Elvio de Lima, Orildes Loticci, Isaura
Zandonai e Itajiba Lopes, presidentes dos sindicatos
integrantes do Fórum Sindical

dos Previdenciários (IAPE), Luciana Farias,
sobre a nova legislação da aposentadoria
dos empregados sob regime CLT. Rica em
informações técnicas, a explanação revisou
a fundamentação legal do assunto e, então,
detalhou as modalidades de aposentadoria existentes: por Tempo de Serviço; por
Tempo de Contribuição; por Idade (Urbano
e Rural); por Invalidez e a Especial, discorrendo sobre as especificidades de cada

Presidente do STIMMME, Elvio
de Lima, participa de Seminário
Nacional do Setor Metalúrgico
Envolvidos em uma atmosfera de debates sobre o cenário econômico
do país e discussão de propostas para a retomada do desenvolvimento
industrial, mais de 200 dirigentes sindicais participaram do Seminário Nacional do Setor Metalúrgico, realizado nos dias 07 e 08 de outubro em
São Paulo. O encontro, organizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM/Força Sindical) intensificou a luta pela
manutenção dos empregos e pela retomada do desenvolvimento, com
valorização da indústria nacional e do trabalho. Representando a categoria metalúrgica, o presidente da FETRAMEIAG-RS e do STIMMME, Elvio de
Lima, acompanhou a programação da ação sindical, engajado nas iniciativas que defendem os interesses dos profissionais do setor. “A qualidade
das palestras e o nível dos debates evidenciaram a preocupação dos dirigentes que atuam em prol dos direitos do trabalhador e pela manutenção
dos empregos na base metalúrgica. Conhecer a situação geral do setor é
fundamental para discutir propostas, criar alternativas e, principalmente,
colocá-las em prática, cumprindo a função representativa que cabe às entidades sindicais”, comenta Elvio de Lima. O Seminário Nacional do Setor
Metalúrgico contou com a presença de mais de 156 entidades (147 Sindicatos e 9 Federações) filiadas à CNTM/Força Sindical, que representam
cerca de 1,2 milhão de trabalhadores metalúrgicos de todos os estados
brasileiros.

uma delas. Na palestra, ela também prestou
esclarecimentos sobre o fator previdenciário e questões como pensão por morte e
auxílio doença, entre outros.
O Seminário “Reflexo da crise no direito do trabalhador” foi uma realização
do Fórum Sindical de Bento Gonçalves,
composto pelo Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de
Material Elétrico; Sindicato dos Emprega-

dos no Comércio; Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do
Mobiliário; CPERS - Centro de Professores
do Estado do Rio Grande do Sul e Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação. O evento também teve apoio da
Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos,
Mecânicos, Material Elétrico, Eletrônico,
Implementos Agrícolas do Estado do Rio
Grande do Sul.

Elvio de Lima representa
STIMMME em encontro
internacional de montadoras
Alarmado pela crise econômica e seus impactos sobre a questão do emprego
do setor, o Sindicato dos
Metalúrgicos de Gravataí
está mobilizando lideranças
sindicais e de entidades relacionadas para debater a
situação e possíveis alternativas durante a programação
do Encontro Internacional de
Trabalhadores de Montadoras. As atividades ocorreram
no dia 14 de outunbro, em Gravataí. Na pauta, avaliação de dados com o balanço
do desempenho dessas empresas e propostas estratégicas capazes de garantir sua
sobrevivência – e, consequentemente, a manutenção dos postos de trabalho para
os profissionais. “Queremos discutir frente a frente com quem toma as grandes
decisões. Não adianta ficarmos só debatendo internamente o problema. Queremos
debater mundialmente as saídas para a crise no setor automotivo e as soluções para
manutenção dos empregos e renda dos trabalhadores”, diz o diretor do Sindicato
dos Metalúrgicos de Gravataí, Valcir Ascari.
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metalúrgica agradece pela participação!

Miguel Torres é reeleito presidente da CNTM
A eleição da nova diretoria da CNTM (Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos da Força Sindical) foi realizada no dia
30 de novembro, em Brasília. Participaram do
processo eleitoral, por meio de Assembleia
Geral Extraordinária de Eleições Sindicais, representantes das entidades filiadas à CNTM
em todo o País (são nove Federações e 145
Sindicatos, que representam em torno de 1,2
milhão de trabalhadores metalúrgicos).
A chapa única, eleita por aclamação, foi
encabeçada pelo atual presidente da CNTM,
Miguel Torres, também presidente da Força
Sindical. Ele destacou a importância da participação da categoria metalúrgica nas ações
unificadas do movimento sindical: “Queremos
a retomada do crescimento econômico do Bra-

sil, com valorização da indústria nacional e do
mundo do trabalho. E a CNTM é fundamental
nesta ampla luta pela geração de postos de
trabalho, distribuição de renda, manutenção
e ampliação dos direitos trabalhistas e sociais
no País”, diz Miguel Torres.

Fetrameiag-RS faz avaliação e
encerramento das atividades do ano
Integrantes da diretoria da Fetrameiag-RS estiveram reunidos na cidade de Santigo para avaliar as ações desenvolvidas pela entidade no decorrer do ano e alinhar as diretrizes do trabalho
para 2016. O encontro de lideranças sindicais marcou, também, o encerramento das atividades
da Federação em 2015 – que retoma a agenda de ações no próximo ano, sob o comando do
presidente Elvio de Lima.

STIMMME mobiliza trabalhadores da
farina em negOciação de seus direitos
Atento ao compromisso de defender os
interesses dos trabalhadores do setor, o Sindicato intercedeu junto aos profissionais que
atuam na empresa Farina S/A Componentes
Automotivos, de Bento Gonçalves, para auxiliar na negociação de seus direitos, uma vez
que a empresa encontra-se em recuperação
judicial. O Sindicato realizou uma assembleia
com os trabalhadores, esclarecendo informações sobre o andamento do processo e os
direitos que são devidos aos profissionais.
Além disso, promoveu uma mobilização na
empresa, transmitindo orientações aos envolvidos nos processos trabalhistas.

RINDO COM O
PRESIDENTE
Certo dia, a professora perguntou para o João:
– João, o que você comeu hoje?
– Polenta.
A gargalhada foi geral. Todos os dias a professora fazia a mesma
pergunta e a resposta era sempre a mesma para risos fervorosos dos
amiguinhos. João, não aguentando mais, contou a mãe que lhe disse:
– Hoje você vai dizer que comeu sopa.
Na sala de aula, a professora pergunta:
– O que comeu no almoço, João?
– Sopa!
Todos ficam espantados e a professora torna a perguntar:
– Quanto? Três fatias.

Ações do FGTS
estão suspensas
Todas as Ações de Atualização de Contas do FGTS que
têm por objetivo a correta aplicação da atualização monetária encontram-se suspensas, aguardando o Julgamento da
questão pelo Superior Tribunal de Justiça - Brasília. Assim,
o julgamento se dará de forma uniforme, valendo a decisão para todos aqueles que ingressaram com as ações, não
havendo sentenças distintas sobre o tema em todo o Brasil
(uniformização de entendimento). O julgamento ainda não
possui data marcada, cabendo aos associados aguardar as
novidades que prontamente serão comunicadas.

Cáren dos Santos
Medabil Indústria em Sistemas
Construtivos LTDA (Nova Bassano)
Idade: 22 anos
Função: Operadora soldadora

Cláudia Lúcia Troian de Souza
Dimec Indústria Metalúrgica Importação e
Exportação LTDA (Bento Gonçalves)
Idade: 16 anos
Função: Auxiliar administrativa

Cleonice de Liz Ribeiro
Metalúrgica Albrás
Bento Gonçalves
Idade: 28 anos
Função: Auxiliar de Operadora de Máquina

Fabia da Rosa de Lima
E.R. Amantino (Veranópolis)
Idade: 22 anos
Função: Operadora de Máquina
de Bordado a Laser

Franciele Rosiak
Metalúrgica Albrás
(Bento Gonçalves)
Idade: 21 anos
Função: Abastecedora

Fernanda Puton
Croma Indústria Metalúrgica LTDA
(Bento Gonçalves)
Idade: 21 anos
Função: Assistente administrativa

Liadria Maria de Castro
Mesal Máquinas e Tecnologia LTDA
(Bento Gonçalves)
Idade: 24 anos
Função: Operadora de Máquina

Tailine Dall Agnol
Cinex Indústria do Mobiliário LTDA
(Bento Gonçalves)
Idade: 24 anos
Função: Analista de Métodos e Processos

Viviane Felippe
Metalúrgica Albrás
(Bento Gonçalves)
Idade: 27 anos
Função: Líder da qualidade

presidente do sindicato
participa de reunião sobre
diretrizes sindicais

O presidente do STIMMME, Elvio de Lima, esteve acompanhando uma reunião de presidentes de Federações de
trabalhadores, promovida pela CNTM, com a participação
de lideranças de diversos Estados do país, para debater o
planejamento estratégico e discutir ações para o movimento
sindical no decorrer de 2016.

ESTAMOS DE OLHO
O STIMMME está atento ao
cumprimento do período de férias
coletivas nas empresas e também
dos prazos para pagamento do
13º salário aos funcionários.
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STIMMME reúne 1,9 mil pessoas em festas nas subsedes
A categoria metalúrgica mostrou, mais uma vez, a força
da união e também sua representatividade durante a agenda de atividades de integração promovidas pelo STIMMME
em suas subsedes. Os três encontros – realizados em Nova
Bassano, Guaporé e Veranópolis – reuniram, no total, cerca
de 1,9 mil pessoas. “Ficamos muito satisfeitos em perceber
que, ano após ano, os trabalhadores metalúrgicos apoiam
as iniciativas do Sindicato e as prestigiam com sua presença.
Esses encontros são oportunidades especiais que permitem
fortalecer o elo entre os profissionais do setor”, avalia o presidente Elvio de Lima.
A programação iniciou em Nova Bassano, no dia 14 de
novembro, quando mais de 500 pessoas aproveitaram uma
série de atrativos especialmente planejados no Salão São José
para garantir um encontro diferenciado. Um dos destaques foi
a gastronomia: churrasco, galeto, salsichão, massa, maionese,
saladas e sobremesa servidos à vontade, acompanhados por
chope claro e escuro durante toda a noite, totalmente gratuitos para os participantes. Os trabalhadores também puderam
concorrer ao sorteio de diversos prêmios, como eletrônicos
e utilidades domésticas e, ainda, uma moto 0km. A grande
sortuda contemplada com esse presente especial foi Marisane
Pasolini da empresa Tetometal Construções. A noite seguiu
com a animação da banda Resgate do Sul, durante o baile.
Em Guaporé, o jantar baile teve a participação de aproximadamente 400 pessoas, no Salão São Cristóvão, na noite de
21 de novembro. Além de oferecer o melhor da gastronomia
típica gaúcha, chope claro e escuro, gratuitamente, a festa teve
diversas atrações artísticas: música ao vivo, apresentação de
danças orientais e show com Reni e banda Dimensão animando
o baile. Também foi realizado o sorteio de diversos prêmios,
entre eles uma moto 0km, entregue para Jeferson Moraes, da
empresa EMS Equipamentos. A programação reservou espaço
para a mensagem da corte do STIMMME – a rainha Josiane
Boff e as princesas Cintia Comin e Camila D´Ávila.
Encerrando o circuito de atividades nas subsedes, o jantarbaile de Veranópolis ocorreu na noite de 28 de novembro,
reunido aproximadamente mil pessoas. O encontro, realizado
no salão de Nossa Senhora de Lourdes, permitiu à família
metalúrgica aproveitar momentos de muita diversão, com
diversas atrações especialmente preparadas para festa. A
primeira delas foi o cardápio – repleto das mais saborosas
delícias da gastronomia local, acompanhadas por chope claro
e escuro, gratuitamente oferecidos. A programação também
teve espaço para música ao vivo e baile, animado por Reni e
banda Dimensão. Outro destaque foi o sorteio de prêmios
entre os trabalhadores daquela base – o grande sortudo da
noite foi Jessica Avila Fernandes, da empresa E.R. Amantino,
contemplada com um moto 0km.

Entrega das motos

Ganhadora da moto em Nova Bassano, Marisane
Pasolini, da empresa Tetometal Construções

Ganhador da moto em Guaporé, Jeferson
Moraes, da empresa EMS Equipamentos

Ganhadora da moto em Veranópolis, Jessica Avila
Fernandes, da empresa E.R. Amantino
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