
Celebrar a união da categoria e o orgulho de ser tra-
balhador metalúrgico – a quinta edição do jantar-baile 
promovido pelo STIMMME cumpriu a missão de, mais 
uma vez, integrar os profissionais do setor em um encon-
tro marcado pelo alto astral e diversão. Cerca de 1,1 mil 
pessoas, entre sócios do Sindicato e seus acompanhantes, 
participaram da festividade realizada na noite de 14 de 
maio, no Ginásio de Esportes da Associação dos Moradores 
de Santa Helena. 

Idealizada como forma de comemorar a passagem do 
Dia do Trabalho, a ação simboliza o reconhecimento às im-
portantes contribuições dos profissionais em prol do forta-
lecimento do segmento metalmecânico e, principalmente, 
do desenvolvimento sócio-econômico local. Sobretudo, a 
festa homenageia a força da união da categoria, determi-
nante para a consolidação de inúmeras conquistas coleti-

A condição de referência que o 
STIMMME conquistou enquanto en-
tidade representativa, ao longo de 
seus quase 50 anos de história, é fruto 
do compromisso permanentemente 
renovado pelo Sindicato de defender 
os direitos dos trabalhadores e, tam-
bém, ampliar de forma continuada os 
benefícios e serviços oferecidos aos 
associados. 

Exemplo disso são as novas melho-
rias anunciadas para a Sede Campes-
tre: um alojamento com oito aparta-
mentos e uma cozinha industrial serão 
construídos no local. As obras iniciarão 
no próximo mês, com entrega prevista 
para o início de 2017. A partir de então, 
quem quiser curtir momentos de lazer 
e diversão, sem abrir mão do conforto, 
poderá usufruir da estrutura em tempo 
integral, pernoitando no local. Cada 
apartamento tem um dormitório e 
banheiro individual, totalizando área 
de 9 x 20 metros construídos. “Estamos 
investindo nessa melhoria para que 
o associado possa passar um fim de 
semana ou feriado diferente, aprovei-
tando um programa junto à natureza, 
com toda a infraestrutura e recursos 
já disponibilizados na Sede Campestre. 
Certamente esse diferencial permitirá 
que várias famílias ampliem as pos-
sibilidades de lazer, uma vez que o 
empréstimo será oferecido sem custo 
aos associados”, adianta o presidente 
Elvio de Lima.

Já a cozinha industrial permitirá 
sediar eventos no local – tanto as 
atividades sociais promovidas pelo Sin-
dicato como festas particulares, de as-
sociados –, com a estrutura necessária 
para atender o preparo de alimentos 
e serviço ao público oferecido nessas 
ocasiões. “Somos muito transparen-
tes em devolver ao associado, sob a 
forma de novos benefícios e serviços, 
a contribuição que cada trabalhador 
faz ao Sindicato. Por isso é que somos 
reconhecidos enquanto entidade sé-
ria por aqueles que representamos”, 
afirma Elvio.

Recentemente, a Sede Campestre 
ganhou um novo pavilhão de 700m² 
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STIMMME integra trabalhadores
em jantar-baile metalúrgico

Sede Campestre receberá novas melhorias: alojamento
e cozinha industrial à disposição dos associados

vas, de acordo com o presidente Elvio de Lima. “Tivemos 
muitas lutas no passado, que somente foram superadas 
graças ao engajamento e envolvimento de cada trabalha-
dor do setor. Priorizamos as oportunidades de integrar 
a família metalúrgica e, especialmente, de enfatizar os 
laços de união que caracterizam nossa categoria. Por isso 
o jantar-baile dos Metalúrgicos chegou a sua quinta edição 
consolidado como grande sucesso”, disse Elvio.

No ginásio que abrigou o encontro, uma decoração 
especial ajudou a tornar o espaço mais aconchegante 
para acolher a festa. A confraternização correu ao sabor 
de tradicionais pratos da cozinha ítalo-gaúcha e regada a 
chope, dos tipos claro e escuro, durante toda noite. O baile 
foi animado com apresentação ao vivo da banda Pérola 
Negra, trazendo sucessos que embalaram o público pela 
pista de dança.

- o Centro de Eventos Valdemiro 
Orso, projetado especialmente para 
que o associado possa aproveitar 
momentos de descontração, tendo à 
disposição uma infraestrutura com-
pleta, com conforto, comodidade e 
segurança. Sua estrutura foi edificada 
durante quatro meses de obras, e 
acompanha uma série de melhoras 
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 espre-
guiçadeiras.   

Aproveite a
Sede Campestre

do STIMMME

Uma construção destaque pelo 
projeto arquitetônico e estrutura 
oferecida, emoldurada por um dos 
mais belos cenários que a natureza 
é capaz de oferecer. Assim é a Sede 
Campestre do STIMMME, localizada 
na linha Sertorina Alta. O terreno 
totaliza três hectares, que abrigam 
uma infraestrutura completa, além de 
um açude preparado para pesca. O di-
vertimento também é garantido com 
as piscinas disponíveis – no total de 
cinco. Outra opção que a Sede Cam-
pestre oferece é a prática de esportes, 
com as quadras de futebol-sete e 
vôlei. Há ainda uma área reservada 
para camping, com churrasqueira, 
recanto para festas, bar, vestiário e 
estacionamento.

As crianças também foram con-
templadas: têm um parque infantil 
inteiramente reservado para suas 
brincadeiras. O espaço para a diversão 
dos pequenos reúne uma série de brin-
quedos, entre eles balanços, carrossel 
e gangorras. A Sede Campestre, cons-
truída exclusivamente com recursos do 
próprio sindicato, foi inaugurada em 
2004 com o objetivo de ser o ponto 
de encontro dos trabalhadores nas 
indústrias metalúrgicas, mecânicas e 
de material elétrico – local ideal para 
descansar e se divertir com a família.
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Muitas mudanças estão havendo no Brasil – o que 
ocorre no cenário político tem gerado impacto na 
economia e, por consequência, nos aspectos sociais. 
Estamos lidando com uma realidade delicada, com 
momentos de turbulência, incertezas e insegurança. 
Nesse momento, mais do que nunca é importante 
nos unirmos: seja para defender nossos direitos ou 
trabalhar em busca de alternativas. O STIMMME está 
envolvido na negociação do acordo coletivo e, tenham 
certeza, buscará a concretização de uma proposta jus-
ta, que atenda aquilo que os profissionais da categoria 
entenderem como adequado.

Além disso, está buscando alternativas para con-
tornar situações adversas que algumas empresas estão 
enfrentando, de modo a minimizar o prejuízo para os 
trabalhadores. O setor metalúrgico de Nova Bassano 
foi profundamente afetado pela crise. Houve muitas 
demissões, especialmente no segmento de estruturas 
metálicas. Com dificuldades, muitas delas não estão 
conseguindo nem pagar a verba rescisória dos tra-
balhadores que foram desligados. Estamos atentos a 
essa situação e buscando medidas para que nenhum 
profissional tenha seus direitos prejudicados. Contem 
com o Sindicato para resolver esses impasses.

Aproveito para compartilhar com os trabalhadores 
a notícia do meu licenciamento das funções de presi-
dente do STIMMME, por um período de quatro meses, 
a partir do dia 1º de junho. Nesse período, o Sindicato 
estará sob o comando do vice-presidente, Deoclides 
dos Santos, e dos demais diretores que integram 
nossa equipe – todos igualmente comprometidos em 
defender os interesses e direitos das categorias que 
representamos. A partir do dia 06 de outubro estarei 
de volta às funções habituais. Até lá!

José Elvio Atzler de Lima
Presidente do STIMMME
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Supertição do padre.Certa vez um 
padre e um caipira estavam pescando. 
O padre pescava milhares de peixes, 
enquanto o caipira não pegava ne-
nhum. Então, finalmente o caipira 
pergunta para o padre:

— Eta padre, qual é o segredo pra 
pescar tanto peixe assim?

— É uma supertição. Antes de 
pescar, eu sempre passo a mão no 
peito de qualquer mulher. Respondeu 
o padre.

No outro dia o caipira, antes de ir 
pescar, passou a mão no peito da sua 
mulher e ela, olhando aquela situação 
perguntou:

— Ora, também vai pescar hoje?

Algumas empresas estão efetuando 
o desligamento de trabalhadores sem 
fazer o pagamento do valor da rescisão. 
Elas alegam que estão sem recursos 
financeiros, mas isso não é motivo para 
que o direito do profissional seja preju-
dicado. É importante que você informe 
ao Sindicato a ocorrência desse tipo de 
situação para que o STIMMME possa 
entrar em contato e garantir aquilo que 
a Lei assegura ao trabalhador.

Qualificar-se é uma das mais eficientes estratégias 
para o profissional que busca diferenciação em um ce-
nário mercadológico cada vez mais competitivo. Aliado 
dos trabalhadores nesse desafio, o Cepromec-BG ofe-
rece uma agenda de cursos especializados para quem 
atua nos setores metalmecânico e de material elétrico. 
O Centro Profissionalizante tem capacitações em Ope-
rador e Programador de Torno CNC, Solda Tig e Solda 
Mig, Eletricidade Industrial e Predial, Auto-elétrica, 
Leitura e Interpretação de Desenho (LDI) e Metrologia, 
entre outros. 

Consolidando essa programação de treinamentos, 
a escola cumpre sua proposta de facilitar o acesso à 
formação especializada para os profissionais do setor, 
contribuindo para qualificá-los e, consequentemente, 
ampliando as oportunidades de crescimento na carreira. 
“A criação do Cepromec surgiu a partir das dificuldades 
em encontrar trabalhadores preparados para atender 
às demandas do setor e, a cada nova turma, estamos 
cumprindo com o objetivo de inserir profissionais ca-
pacitados para atuar no mercado de trabalho”, destaca 
Denis Braum, coordenador do Centro. 

Consulte para conhecer o programa dos cursos e as 
modalidades com inscrições abertas. Mais informações 
podem ser obtidas na sede da escola, localizada na rua 
Ângelo Marcon, 320, bairro São Roque, ou pelo telefone 
(54) 3452 0610.

O STIMMME está envolvido nas negociações 
do acordo coletivo 2016/2017 para as categorias 
metalúrgica, mecânica e de material elétrico. Ainda 
no mês de março o Sindicato começou a realizar as 
assembleias de consulta aos trabalhadores, com 
encontros realizados na sede de Bento Gonçalves 
e também nas subsedes de Veranópolis, Guaporé e 
Nova Bassano. Desde então, ocorreram duas reuniões 
entre representantes do STIMMME e do Sindicato pa-
tronal, no caso dos metalúrgicos de Bento Gonçalves. 
No entanto, ainda não houve acordo e as tratativas 
terão continuidade. 

A partir do dia 1º de junho deste ano, o atual presidente do STIMMME, Elvio de Lima, estará licenciado 
de suas funções administrativas junto ao Sindicato até o dia 06 de outubro, quando reassume o coman-
do da entidade e o exercício regular das atividades. Nesse período, a condução dos trabalhos ficará sob 
responsabilidade de Deoclides dos Santos, com o suporte dos demais integrantes da diretoria eleita para 
representar os trabalhadores. Todos os serviços oferecidos pelo Sindicato seguem ocorrendo normalmente, 
sem qualquer alteração.

Cepromec é alternativa para 
qualificação profissional

Negociações do acordo coletivo 
estão em andamento

Vice-presidente assume
de forma interina

 

CNTM REPuDIA 
REfORMA DA 
PREVIDêNCIA 
E ATAquES 
AOS DIREITOS 
DA CLASSE 
TRAbALHADORA

“De novo nos deparamos com 
as ideias mirabolantes de fazer re-
formas da Previdência Social e na 
legislação trabalhista que só vão 
penalizar a classe trabalhadora. 
Falar em criar idade mínima para a 
aposentadoria, aumentar o tempo 
de contribuição e desvincular a po-
lítica de aumento do salário míni-
mo dos benefícios previdenciários 
é jogar milhões de trabalhadores 
e aposentados brasileiros na mi-
séria. Quem no Brasil se aposenta 
pelo sistema previdenciário públi-
co? Os parlamentares, ministros, 
juízes, banqueiros, latifundiários, 
grandes empresários, executivos e 
outras camadas da elite? Não! Uma 
reforma na Previdência Social não 
vai alterar em nada as condições de 
vida e os ganhos dessa população.
Já os trabalhadores, sobretudo os 
das camadas mais pobres da po-
pulação, aqueles ganham menos e 
começam a trabalhar cedo, estes, 
sim, serão duramente penalizados, 
porque terão que trabalhar mais 
tempo e para ganhar uma aposen-
tadoria menor, numa idade em que 
mais vão precisar de recursos. Sem 
contar que não temos uma política 
de emprego que garanta a todos os 
cidadãos trabalhar e ter uma ren-
da. Qualquer proposta de reforma 
neste sentido e que tire direitos é 
inaceitável e digna de repúdio”

ARTIGO

MIGuEL TORRES
Presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo e 
Mogi das Cruzes e da CNTM 
(Confederação Nacional dos 
Trabalhadores Metalúrgicos) 
e vice-presidente da 
Força Sindical

“Sabemos que a situação política e econômica 
do país teve impacto negativo no desempenho de 
muitas indústrias e o desaquecimento do mercado 
tem gerado reflexos em todos os setores. Mas não 
podemos abrir mão de uma negociação justa, que 
atenda o que é direito do trabalhador. Vamos con-
duzir o processo com muita calma e transparência, 
mas com firmeza diante daquilo que entendemos ser 
adequado e coerente para os profissionais do setor. 
Mesmo que esse processo seja um pouco demorado, 
vamos defender os interesses dos trabalhadores”, 
garante o presidente Elvio de Lima.



Elvio de Lima debate reforma previdenciária
em reunião sindical nacional

Elvio de Lima participa do 4º Congresso
Internacional de Direito Sindical

STIMMME moderniza serviços e
atendimento ao público

Os trabalhadores brasileiros de 
todos os segmentos foram surpre-
endidos, recentemente, pela propo-
sição de mudanças previdenciárias 
que, no entendimento das lideranças 
sindicais ligadas a CNTM, afrontam os 
direitos adquiridos legalmente pelos 
profissionais. Esse foi um dos temas 
em pauta durante um encontro de 
dirigentes promovido pela Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores 
Metalúrgicos em Brasília, no dia 17 de 
maio. Representando o setor meta-
lúrgico do Rio Grande do Sul, Elvio de 
Lima, presidente do STIMMME-BG e 
da FETRAMEIAG-RS, acompanhou os 
debates e reforçou o posicionamento 
crítico com relação aos termos que 
estão sendo propostos.

“Entendemos a existência de um 
desequilíbrio nas contas da Previ-
dência Social e que se agravará caso 
nada seja feito. O que não podemos 
admitir é o retrocesso nos direitos já 
conquistados pelos trabalhadores. 
Os profissionais, contribuintes, que 
pagam suas obrigações e altas taxas 
de impostos todos os dias, não po-
dem ser mais prejudicados. Existem 
outras formas de o Governo buscar 
o saneamento de suas finanças e a 
mais importante delas é estancar o 
escoamento de verba que se perde 
com a corrupção. É preciso que haja 
melhor gestão do dinheiro público 
em vez da apresentação de propostas 
que prejudiquem a sociedade e, neste 
caso em específico, o trabalhador”, 
afirma Elvio.

A sugestão de reforma previden-
ciária, com imposição de idade míni-
ma de 65 anos para aposentadoria, 
aumento do tempo de contribuição 
para 40 anos e desvinculação dos 
benefícios da Previdência do salário 

Engajado na agenda de trabalho 
sindicalista, o presidente do STIMM-
ME, Elvio de Lima, participou do 4º 
Congresso Internacional de Direito 
Sindical – International Conference 
on Union Law, realizado em Fortaleza, 
Ceará, no mês de maio. Na oportu-
nidade, os participantes debateram 
sobre como combater as práticas 
antissindicais, negociações coletivas, 
conflitos coletivos de trabalho, refor-
mas trabalhistas e sindical, condição 
de trabalho, relação dos sindicatos 
com o Estado, o papel do Ministério 
Público e a concepção de categoria. O 
evento reuniu sindicalistas, juízes do 

Quem visitar a sede administrativa do STIMMME em 
Bento Gonçalves encontrará novidades no atendimento 
ao público. Comprometido em buscar alternativas cada 
vez mais eficientes para oferecer serviços de qualidade 
ao associado e seus dependentes, o Sindicato investiu 
em novas tecnologias para modernizar as atividades de 
rotina.

Uma das novidades é um guichê automático. O totem 
oferece exclusivamente a liberação do atendimento por 
meio da retirada de senhas. Também foram instaladas três 
novas telas que indicam aos pacientes a ordem dos aten-
dimentos, orientando a pessoa para a sala onde ocorrerá 
sua consulta. Outra melhoria foi a instalação de um novo 
módulo no sistema que permite manter em acervo digital 
as fichas odontológicas e de atendimento médico. Dessa 
forma, os relatórios de atendimento apurados são muito 
mais precisos, auxiliando no controle administrativo. O 
programa facilita as emissões de atestados, solicitação de 
exames e prescrição de medicamentos, além de ajudar na 
manutenção de uma agenda de rescisões de contrato. 

Esses investimentos fazem parte de um amplo pro-
jeto de modernização informativa que a entidade está 
implantando em suas atividades administrativas. Todas 
as salas de atendimento à saúde foram informatizadas 
com computadores all-in-one e impressoras. Toda parte 
digital do sindicato está disposta em rede com segurança 
de um servidor IBM para a utilização do sistema próprio, 
desenvolvido para o Sindicato. Com essas melhorias, o 
serviço disponibilizado ao associado fica ainda mais ágil 
e preciso.
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Elvio de Lima, presidente do STIMMME; ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Douglas Alencar; 
e os advogados do STIMMME, Alcindo Gabrielli e Rafael Orso

mínimo sacrifica os direitos dos tra-
balhadores e, além disso, coloca os 
profissionais diante de um cenário 
de incerteza com relação ao recebi-
mento dos benefícios no futuro – o 
que é temerário, na opinião dele. 
Diante dessa situação, as lideranças 
sindicais de todo o país, ligadas a 
CNTM, estão articulando objeções e 
preparando ações de vigilância para 
evitar prejuízos à classe trabalhado-
ra. Haverá a criação de um grupo de 
trabalho para debater a real situação 
da Previdência Social e apresentar 
propostas que garantam melhorias 
no sistema.

Situação política e
econômica em pauta

As mudanças no cenário político, 
a alarmante recessão econômica e a 
situação dos metalúrgicos em todo o 
país, agravada pela perda de postos 
de emprego e retração produtiva das 
indústrias, também estiveram em 
debate durante a reunião. Dirigentes 
sindicais compartilharam impressões 
sobre a situação em suas bases e de-
bateram formas de reagir diante do 
atual contexto.

O presidente Federação dos Tra-
balhadores Metalúrgicos, Mecânicos, 
Material Elétrico, Eletrônico, Imple-

mentos Agrícolas do Estado do Rio 
Grande do Sul (Fetrameiag-RS), Elvio 
de Lima, participou da reunião repre-
sentando o setor metalúrgico do Esta-
do. “Durante o encontro foi possível 
debater assuntos de interesse de toda 
classe e definir os pontos estratégicos 
que a atuação sindical precisa focar em 
defesa dos trabalhadores. A proposta 
de Renovação da Frota de Veículos, um 
programa apresentado pelo Governo 
Federal, também esteve em pauta”, 
destaca.  A reunião foi liderada pelo 
presidente da CNTM, Miguel Torres, e 
contou com presença de lideranças de 
todo o país.

Trabalho, procuradores, desembarga-
dores e parlamentares. Com o tema 
“Práticas Sindicais”, reuniu diversas 
concepções, de forma democrática, 
sobre o assunto, tratando de mesas-
redondas sobre a “Concepção de cate-
goria e suas implicações nas práticas 
antissindicais”, “Projetos de lei sobre 
condutas antissindicais”, “Condutas 
antissindicais na legislação e juris-
prudência da comunidade européia”, 
“Legislação brasileira sobre práticas 
antissindicais”, “Mandato sindical sob 
o ponto de vista da antissindicalida-
de”, “Indenizações/reparações por 
práticas antissindicais”.

Soberanas do STIMMME 2016/2017

Cleonice de Liz Ribeiro
A corte eleita pelo STIMMME para represen-

tar a mulher trabalhadora encontra na primeira 
princesa, Cleonice de Liz Ribeiro, exemplo da 
força feminina. Aos 28 anos de idade, moradora 
de Bento Gonçalves, ela trabalha como operadora 
de máquina na Metalúrgica Albras. Além de boa 
profissional, é mãe de Vitor Eduardo e Camille 
Vitoria. Assim, divide seus momentos de folga 
entre os filhos, a família, a leitura e apreciar a na-
tureza. Seu sonho é ser em-
preendedora. Mas enquanto 
isso não acontece, aproveita 
para acumular cada vez mais 
conhecimento em sua atual 
área profissional e ganhar 
experiências variadas.

Esse foi um dos motivos pelos quais parti-
cipou, pela primeira vez, de um concurso como 
a escolha das Soberanas do STIMMME. “Fazer 
parte desse evento foi importante, pois me deu 
a oportunidade de demonstrar a capacidade da 
mulher no setor metalmecânico. Naquele dia, 

em que convivemos na fase pré-concurso, pude 
me conhecer mais e melhor, ultrapassar meus 
próprios limites. Com simpatia e humildade, 
consegui ganhar a confiança dos jurados para 
ser uma soberana e representar o STIMMME”, 
relata. 

No momento em que foi anunciada como 
primeira princesa, Cleonice confessa que não 

esperava e ficou surpresa. 
“Fiquei muito feliz e emo-
cionada, foi uma sensação 
inexplicável e agradeço ao 
STIMMME por essa opor-
tunidade. Espero nesses 
dois anos, obter muitos co-
nhecimentos. Sabemos que 

não será um ano fácil, mas juntos, soberanas e 
STIMMME, poderemos ser mais fortes e fazer a 
diferença. Quero exercer meu título com carinho 
e dedicação aos eventos, e que o nosso legado 
seja promissor e nos traga muitas conquistas”, 
pontua a soberana.

 

 

APROVEITE AS
fACILIDADES
OfERECIDAS

O Sindicato tem como 
prioridade zelar pelo bem-
estar do trabalhador, ofere-
cendo uma série de serviços 
e facilidades, como atendi-
mentos médicos e convênios, 
inclusive com especialidades 
como pediatria, ginecologia, 
medicina do Trabalho, nutri-
ção, quiropraxia, psicologia 
e odontologia, entre outros. 
Para conhecer a  relação 
completa de tudo o que é 
oferecido e saber como você 
e sua família podem usufruir, 
acesse www.stimmme.com.
br. Procure pelo menu ‘Be-
nefícios’, que está dividido 
em ‘atendimentos’ e ‘convê-
nios’, e identifique as opções 
que melhor atendem suas 
necessidades.

Encontro promovido pela CNTM, em Brasília, também discutiu cenário político e econômico do país



Gincana Metalúrgica do STIMMME comemora sucesso da décima edição

Os vencedores

Provas inéditas marcaram a décima edição da gincana

As equipes 
participantes

1º lugar: Moldart

Equipe Masutti Copat

Equipe MEBER MEtais Equipe pRoJEpaCK

Equipe E.R aMaNtiNo

2º lugar: Farina 3º lugar: sulmaq

Informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Bento Gonçalves

Tradicional e aguardada na agenda de promoções 
do STIMMME, a Gincana Metalúrgica chegou à deci-
ma edição comemorando o sucesso de uma iniciativa 
criada para integrar os profissionais da categoria. Pro-
va disso foi a participação de cerca de 200 pessoas nas 
atividades realizadas no dia 30 de abril, na sede cam-
pestre da entidade. Este ano, foram 11 equipes inscri-
tas, representando as empresas Egisa, E.R Amantino, 
Farina Componentes Automotivos, Masutti Copat, 
Meber Metais, Moldart, Projepack Máquinas para 
Embalagens, Rodotécnica, Rometal, Sulmaq e Sultec. 

Durante a programação, os competidores realiza-
ram provas de resistência física, exercitaram habilida-
des gerais, demonstraram seu talento artístico e cria-
tividade e, ainda, testaram a sorte em uma verdadeira 
maratona para definir os três grandes vencedores. Para 
espantar o frio, também participaram de divertidas di-
nâmicas de integração, com danças e brincadeiras. No 
final, quem ergueu o troféu de campeã da X Gincana 
Metalúrgica do STIMMME foi a equipe da Moldart, 
seguida pelos grupos da Farina e da Sulmaq. “Parabe-
nizamos os ganhadores pelo desempenho, e acima de 

tudo, estendemos nossos cumprimentos especiais 
aos trabalhadores que participaram da ação nesta 
e em todas as edições anteriores. Esse envolvimen-
to é o que torna a categoria tão forte pela união”, 
disse o presidente Elvio de Lima. 

Desde o início de sua realização, a Gincana já 
teve como vencedoras as equipes da Farina (2006); 
Rodotécnica (2008, 2011 e 2012); Sulmaq (2009); 
Obispa Design (2010 e 2013); Zen Design (2014) e 
Medabil (2015). Para conferir a cobertura fotográ-
fica completa, acesse www.stimmme.com.br

Equipe EGisa

Equipe MoLDaRtEquipe FaRiNa

Equipe RoMEtaL Equipe suLtECEquipe suLMaQEquipe RoDotÉCNiCa


