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FAMÍLIA METALÚRGICA USUFRUI
BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELO STIMMME-BG
ATENDIMENTOS MÉDICOS: MAIS DE 2,8 MIL PESSOAS FORAM ATENDIDAS EM 2017
ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS: BENEFICIARAM QUASE 5 MIL PESSOAS | CEPROMEC: FORMOU 192 ALUNOS EM 2017

O compromisso do STIMMME-BG
com a qualidade de vida da família
metalúrgica fica evidente com alguns números registrados em 2017
pelos serviços oferecidos ao associado, comprovando que a atuação da
entidade beneficia um contingente
impressionante de profissionais.
O Sindicato investiu em melhorias
nos consultórios disponibilizados na
Sede Administrativa de Bento Gonçalves e, ao longo do ano passado,
realizou 2.863 atendimentos médi-

cos para associa dos e seus dependentes. Outro dado impressionante
vem do setor Odontológico: foram
4.965 consultas.
Além da área médica, o STIMMME
é referência pela Assessoria Jurídica,
que atendeu mais de 400 trabalhadores em 2017. No quesito lazer, a
estrutura diferenciada da Sede Campestre contabilizou uma média de
400 pessoas por fim de semana, na
temporada de verão. Contribuindo
com a qualificação dos profissionais

que atuam no setor, o CEPROMEC realizou treinamentos para 21 turmas,
que formaram 192 alunos nos cursos
de Solda TIG, Solda MIG, Eletricidade
Industrial e Predial, Metrologia, LID,
Eletricidade Automotiva, Comandos
Elétricos e Motores, Operador e Programador de Torno CNC e Torneiro
Fresador.
Desde sua fundação, o Centro
Profissionalizante do Sindicato capacitou 2.184 trabalhadores. Todos
esses indicadores mostram por que

é importante e valioso que o trabalhador permaneça ligado ao Sindicato – só quem está engajado com
a entidade pode usufruir de todas
essas vantagens. “O trabalhador
associado ao STIMMME tem muitas
vantagens, facilidades e benefícios
oferecidos pelo Sindicato, que são
extensivos ao sócio, sua esposa ou
esposo, e aos filhos com idade de
até 18 anos que ainda não estejam
trabalhando”, explica o presidente
Elvio de Lima.
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FETRAMEIAG-RS RECONDUZ
DIRETORIA PARA GESTÃO 2018/2021
EM FAVOR DO TRABALHADOR
A atuação do STIMMME-BG sempre teve
como propósito máximo favorecer o trabalhador
metalúrgico: seja por meio da fiscalização do
cumprimento de seus direitos, pela mediação de
situações delicadas entre empregador e empregado, pelo oferecimento de facilidades e benefícios
ao associado e seus familiares. Esse último item
está diretamente ligado à qualidade de vida do
profissional, pois envolve serviços nas áreas de
saúde, educação e lazer. Por isso temos orgulho
em compartilhar os números que atestam os bons
resultados desse trabalho.
Eventualmente, todos os trabalhadores acabam utilizando os serviços do STIMMME, se beneficiando do que é oferecido e estendendo essa
oportunidade a seus familiares, filhos e dependentes. Poucas entidades conseguem disponibilizar ao
associado tantas facilidades e vantagens quanto o
STIMMME tem feito em seus mais de 50 anos de
história. Conseguimos todos esses avanços graças
a um trabalho ético e comprometido, dia a dia
desempenhado, mesmo diante das muitas dificuldades que o movimento sindical foi submetido.
Por isso é importante que o trabalhador continue dando força e representatividade ao nosso
Sindicato, para assegurar a manutenção desses
préstimos. Nosso trabalho sempre visou ao bemestar do trabalhador e certamente esse continuará
sendo o nosso compromisso. Contamos com o entendimento e colaboração dos associados para que
nossa atuação continue crescendo e beneficiando
a toda categoria.
José Elvio Atzler de Lima
Presidente do STIMMME
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A Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos,
Mecânicos, Material Elétrico, Eletrônico, Implementos Agrícolas do Estado do Rio Grande do
Sul (FETRAMEIAG-RS) reconduziu a diretoria do
presidente Elvio de Lima para a gestão da entidade no período 2018/2021. A chapa foi eleita por
unanimidade durante votação realizada em sua
sede, em Porto Alegre, no dia 15 de março.
Com o resultado, o grupo diretor foi assim
aclamado com o Presidente: Elvio de Lima;
Vice-presidente: Júlio Helton Medeiros da Silva;
Diretor administrativo: Edson Dorneles; Diretor

de Formação e Política Sindical: Nelson Menegotto; Diretor de Divulgação, Cultura e Lazer: Valcir
Ascari; Diretor de Finanças e patrimônio: Arnaldo
Woicichoski e Diretor Adjunto de Finanças: Francisco Kuhn da Costa.
São Suplente de diretoria: Deoclides dos Santos, Danilo Gerhardt e Noeldi Trinadade. O Conselho Fiscal tem Nilton Cesar Eleuthério, Enedir
Smaniotto e Lucindo Rubbo, sendo suplentes José
Claudio Rodrigues, Filipe Dorneles e Leonir dos
Santos. Os delegados representantes são Lauderi
dos Santos, Eltons da Cruz Ede e Denis Braun.

INSS convoca para perícia 152 mil beneficiários de
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez
O governo federal publicou edital nesta
quinta-feira (12) no “Diário Oficial da União”
que convoca para perícia médica pessoas que
recebem auxílio-doença ou aposentadoria
por invalidez do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS). De acordo com o Ministério do
Desenvolvimento Social (MDS), são 152,2 mil
convocados, que devem procurar o INSS até
4 de maio.
O edital de notificação faz parte do pentefino que o governo federal realiza, desde
agosto de 2016, nos benefícios pagos pelo
INSS ao cidadão incapacitado de trabalhar
(veja aqui; a lista com os nomes dos convocados nesta quinta, por ordem alfabética, vai
das páginas 109 a 506).
O programa de revisão está em sua segunda etapa. O MDS, pasta a qual o INSS é vinculado, planeja realizar 1,2 milhão de avaliações
médicas até o fim deste ano.
Nesta quinta, segundo o ministro Alberto
Beltrame (MDS), o governo convocou para
perícia beneficiários que precisam passar pelo

exame obrigatório e não foram localizados
em razão de endereço desatualizado ou com
informações incorretas.
Também foram convocados via edital beneficiários que receberam a carta do INSS,
que comunica a necessidade da revisão médica, mas não agendaram a perícia no prazo
determinado. Quem teve o nome publicado
no edital deve agendar a perícia pela Central
de Atendimento da Previdência Social, no telefone 135.
De acordo com as regras do pente-fino, o
INSS envia carta para cada beneficiário que
precisa passar pela perícia obrigatória. A avaliação confirma se o impedimento ao trabalho
permanece ou não. Depois de receber a carta,
o beneficiário tem até cinco dias úteis para
agendar a perícia pelo 135. Caso a perícia não
seja agendada, o pagamento fica suspenso até
o convocado regularizar sua situação. A partir
da suspensão, o beneficiário tem até 60 dias
para marcar o exame. Se não procurar o INSS
neste prazo, o benefício será cancelado.
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Convênio com Infoserv favorece qualificação
NEGOCIAÇÕES
DA CONVENÇÃO
COLETIVA

O ano de 2018 se aproxima com expectativa de
retomada na economia – o PIB (produto interno bruto) do país deve ter alta de 2%, conforme projeções
dos especialistas financeiros. O mesmo vale para o
desempenho da indústria – previsão de crescimento
na casa dos 2,96%. A concretização desse cenário traz
a possibilidade de crescimento também em outro
indicador: a busca por oportunidades de qualificação profissionais, para aqueles que procuram tanto
a recolocação quanto o crescimento na carreira.
Forte incentivador do aperfeiçoamento técnico, o

STIMMME-BG firmou um convênio com a Infoserv.
Com a parceria, os trabalhadores associados e seus
dependentes podem aproveitar oportunidades de
qualificação com preços e condições facilitadas. É
possível participar de cursos nas áreas administrativas, gráfica, de Photoshop, Excel, Autocad, Solidworks, Revit, Montagem e Manutenção e Redes.
Também há modalidades específicas para crianças de
08 a 10 anos. Os interessados em conhecer detalhes
sobre a grade de opções podem acessar o site www.
escolainfoserv.com.br

Terapia Holística
O STIMMME-BG também firmou convênio
com Dinha Guerra, ter apeuta hol ística que
oferece as práticas de reiki (também para grupos), harmonização dos chakras, apometria,
constelação familiar, grupos corporativos,
tenda da saúde, limpeza de ambientes, cur-

sos, terapias de vidas passadas e palestras. O
contato poder ser feito pelo fone 99179-7010.
Aproveite para consultar o site do STIMMME-BG
(www.stimmme.com.br) e confira todas as novidades e atualizações na relação de convênios
disponibilizados pelo Sindicato.

O STIMMME-BG já iniciou
as tratativas junto aos
Sindicatos patronais para
a negociação da convenção coletiva 2018 das
categorias metalúrgica,
mecânica e de material
elétrico. O primeiro passo
efetivado foram as petições, protocoladas junto
ao Tribunal Regional. É
importante o trabalhador
saber que o INPC, índice
oficial utilizado pelo Governo para parametrizar
os reajustes não alcançou, nestes últimos onze
meses, nem o percentual
de 2% de inflação. No entanto, é preciso aguardar
a divulgação do índice de
abril, completando assim
os doze meses necessários para que o Sindicato tenha condições de
propor o melhor reajuste
para a classe e para os setores representados pelo
STIMMME.

REPRESENTATIVIDADE JUNTO AO ASSOCIADO
Comprometido integralmente com a defesa
dos trabalhadores das categorias que representa, o STIMMME-BG tem dedicado esforços permanentes no acompanhamento das atividades
envolvendo os profissionais do setor, contribuindo para auxiliar e garantir a manutenção de seus
direitos. Exemplo disso ocorreu durante uma
reunião na cidade de Nova Prata, na empresa

Qualisteel, quando o Sindicato fez a apreciação
de um acordo coletivo em benefício dos colaboradores. A atividade ocorreu em 27 de março.
Nesse mesmo dia, a entidade esteve na
Rometal, de Veranópolis, juntamente com a
comissão de trabalhadores da empresa para a
assinatura da Participação dos lucros de 2018. Na
oportunidade também ocorreu a divulgação do

Reunião com trabalhadores da Qualisteel de Nova Prata

Encontro na CNTM

resultado de 2017, no valor de 1.2 pisos da categoria para todos os trabalhadores da empresa.
Ainda no decorrer de março, o presidente
Elvio de Lima participou de uma agenda de
trabalho em São Paulo com a CNTM (Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos), debatendo sobre os direitos dos trabalhadores frente a nova reforma trabalhista.

Visita a Rometal
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STIMMME-BG promove
7º Jantar Baile de Casais em maio

Atividade de integração ocorre na sede da ABCTG, em Bento Gonçalves, comemorando o Dia do Trabalhador
As comemorações do mês do trabalhador
prometem ser de valorização à unidade da família metalúrgica para o STIMMME-BG. O Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de Bento Gonçalves promove a 7ª edição do Jantar Baile de
Casais levando integração e alegria ao salão da
Associação Bento-Gonçalvense da Cultura Tradicionalista Gaúcha (ABCTG). No dia 19 de maio, a
partir das 20h, associados e seus acompanhantes
poderão se encontrar para celebrar a união dos
profissionais com churrasco, acompanhado de
chope, e animação da banda Motryz. A festivi-

dade é direcionada para os associados de Bento
Gonçalves. Os trabalhadores ligados às bases de
Veranópolis, Guaporé e Nova Bassano tiveram
suas comemorações com os jantares realizados
no fim de 2017. Integrando os associados e comemorando a passagem do Dia do Trabalho, a
festividade reforça o espírito de união característico do setor, em uma atividade que conecta
o profissional a sua entidade representativa.
O cardápio terá churrasco campeiro, linguiça,
galeto, aipim, macarrão, maionese, salada, pão,
sagu com creme e chope, além da trilha sonora
embalada pela banda Motryz. A ABCTG está

localizada na Linha Cruzeiro – Barracão.
Os ingressos para o evento são gratuitos
para o associado (em dia com a mensalidade
e a contribuição assistencial), e dão direito
a um acompanhante (desde que declarado
como dependente no cadastro do associado) e
podem ser retirados até 11 de maio (enquanto
houver disponibilidade), na sede administrativa
da entidade (rua Dom José Barea, 60, Bento
Gonçalves). É possível reservar pelos telefones
(54) 3452.2003 ou 3452.4270. O não comparecimento no dia da festa implica multa ao casal
pela reserva do ingresso.

Encontros de integração nas subsedes
Reafirmando que a união da família metalúrgica prevalece inalterada, especialmente
diante de um ano de desafios e dificuldades,
como foi o de 2017, o STIMMME-BG realizou
os tradicionais encontros de integração nas
cidades onde mantém suas subsedes. A agenda
iniciou dua 25 de novembro em Veranópolis. Na
sequência, dia 01 de dezembro, a festa foi em
Guaporé e, no dia 02 de dezembro, em Nova

Bassano.
“Há oito anos criamos essa iniciativa como
forma de aproximar a entidade do associado
das bases e, desde então, temos fortalecido a
presença e a atuação do STIMMME-BG nessas
localidades. É verdade que as turbulências
econômicas e mudanças de legislação que
ocorreram em 2017 nos obrigaram a revisar o
planejamento estratégico de algumas ações,

sempre zelando pela manutenção dos serviços
e benefícios que agregam qualidade de vida ao
trabalhador, como é o caso dos atendimentos
médicos e odontológicos gratuitamente oferecidos aos associados. Mas, felizmente, estamos
encontrando alternativas que vão nos permitir
celebrar esse momento especial de integração
junto aos colegas de Veranópolis, Nova Bassano
e Guaporé”, explicou o presidente Elvio de Lima.

Jantar baile na subsede em Veranópolis

Jantar-baile na subsede de Guaporé

Jantar-baile na subsede em Nova Bassano

