FETRAMEIAG-RS mobiliza categoria em
manifestação contra terceirização
A categoria metalúrgica mostrou, mais uma vez, seu
poder de mobilização em defesa dos direitos da classe trabalhadora realizando uma passeata contra a terceirização
na atividade-fim e, também, algumas políticas econômicas
do Governo Federal. A ação ocorreu na tarde de quinta-feira
(25), em Porto Alegre, promovida pela Federação Estadual
dos Trabalhadores Metalúrgicos, Mecânicos, Material Elétrico, Eletrônico Implementos Agrícolas do Rio Grande do
Sul (FETRAMEIAG-RS), ligada à Força Sindical. Cerca de 450
pessoas, entre profissionais e estudantes, participaram das
atividades, incluindo representantes dos Sindicatos dos
trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de
material elétrico integrantes da FETRAMEIAG-RS, envolvendo as entidades de Bento Gonçalves, Estrela, Gravataí,
Montenegro, Santiago, Taquara, Uruguaiana e Ibirubá.
O protesto iniciou com concentração no Largo Glênio
Peres e seguiu com caminhada coletiva até a Assembleia Legislativa, onde ocorreu uma audiência pública sobre o tema
da terceirização. Na oportunidade, as lideranças sindicais
aproveitaram a presença do Senador Paulo Pain para expor
suas reivindicações em prol da categoria. A FETRAMEIAG-RS
reforçou seu posicionamento com relação ao projeto de lei
(PL) 4330/2004, que regulamenta contratos no mercado de
trabalho – conhecido como Lei das Terceirizações.
“Entendemos essa medida como um retrocesso que
terá como consequência a perda de direitos por parte dos
trabalhadores, à medida em que amplia a terceirização
para qualquer área da empresa, inclusive atividade-fim. Os
terceirizados, em geral, não têm os mesmos direitos dos demais trabalhadores, como assistência médica, alimentação
e transporte”, pondera o presidente da FETRAMEIAG-RS e
do STIMMME-BG, Elvio de Lima. Outros aspectos negativos
associados são o fim dos acordos coletivos e da aposentadoria, diminuição dos salários, aumento dos acidentes de
trabalho, entre outros.
O texto do projeto de lei foi aprovado por 324 votos a
137 na Câmara dos Deputados, no dia 8 de abril, e agora
aguarda tramitação no Senado. “A FETRAMEIAG-RS vai
lutar pela preservação das conquistas dos trabalhadores”,
garante Elvio.
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Jantar baile reúne 1,1 mil pessoas
em sua quarta edição

Lei das Terceirizações ameaça classe trabalhadora
Aprovada pela Câmara dos Deputados
e em análise no Senado, a Lei das Terceirizações é vista de forma negativa pelo
STIMMME-BG. Atualmente a Súmula 331
do Tribunal Superior do Trabalho (TST)
determina que a terceirização no Brasil
só deve ser dirigida a atividades-meio.
O novo projeto de lei regulamenta a terceirização para a atividade-fim, ou seja,
a atividade principal.
Segundo o presidente do STIMMME,
Elvio de Lima, a projeto de lei traz em seu
ponto central questões bastante polêmicas como a ausência de limitação para a
terceirização das atividades e a responsabilidade solidária da empresa contratante
em caso de fiscalização ineficaz. Para o
presidente, a Lei das Terceirizações, se
aprovada, representa um retrocesso para
a classe trabalhista. “Teremos a precarização das condições de emprego, a perda
nos direitos trabalhistas, além do provável aumento das taxas de desemprego.
Enquanto entidade, estamos assumindo
posicionamento contrário a essa medida
e mobilizando a categoria para que adote
a mesma postura”, comenta.

Ao avaliar o cenário nacional, o presidente destaca que a prática já ocorre no
Brasil há muito tempo, e de forma muito
desordenada – são cerca de 12,7 milhões
de trabalhadores contratados seguindo
esse modelo e sem nenhuma proteção.

“Os terceirizados, em geral, não tinham
os mesmos direitos dos demais trabalhadores (assistência médica, alimentação,
transporte). O projeto inicial, de 2004,
que regulamentava a terceirização era
muito ruim – e foi modificado garantin-

do aos terceirizados os mesmos direitos
dos demais trabalhadores”, lembra o
presidente.
Pela nova norma, as empresas contratadas terão que ser especializadas em
uma única atividade (diferentemente do
que ocorre hoje, quando uma mesma
empresa oferece porteiro, faxineiro,
vigilante, etc.). No formato proposto,
não serão mais permitidos fornecedores
desse tipo de mão de obra. “Se os funcionários da empresa contratada forem do
mesmo ramo de atividade da contratante,
eles serão representados pelo mesmo
sindicato e terão os mesmos direitos
da convenção coletiva de acordo com o
artigo 511 da CLT (que determina quais
são as categorias profissionais)”, explica
Elvio de Lima.
A partir deste cenário, o STIMMME
deve acompanhar de perto as próximas
tratativas e resultados da Lei das Terceirizações. “Agora, estamos atentos e
reivindicando a aprovação das emendas
que, pelo menos, garantirão os direitos
dos trabalhadores”, afirma o presidente
do STIMMME, Elvio de Lima.

O STIMMME consagrou o sucesso de um dos
mais representativos encontros de profissionais da
região na noite de 23 de maio, quando promoveu
a quarta edição do Jantar Baile dos Trabalhadores
Metalúrgicos de Bento Gonçalves. Cerca de 1,1 mil
pessoas estiveram reunidas no Ginásio de Esportes
da Associação dos Moradores do bairro Santa Helena
prestigiando uma atividade que, além de integrar os
colegas de categoria, presta merecido reconhecimento a suas contribuições em prol do fortalecimento
do setor.
A comemoração, que celebra a passagem do
Dia do Trabalho, promoveu a confraternização da
família metalúrgica ao sabor de tradicionais pratos
da culinária típica local - sopa de capeletti, lesso,
recheio, galeto, churrasco, massa, maionese, saladas
e sobremesa – com destaque para o chope claro e
escuro liberado. No ginásio que abrigou o encontro,
uma decoração especial e a apresentação de fotos,
registrando a participação dos associados nas atividades da entidade, ajudaram a tornar o espaço mais
aconchegante e acolhedor.
Completando a diversão, a música ao vivo do
grupo Sétimo Sentido embalou um animado baile,
com pista cheia durante toda a noite. “Além do compromisso de representar e defender os interesses do
trabalhador, o STIMMME tem forte atuação social,
oferecendo ao associado diversas oportunidades
saudáveis de lazer, que, somadas aos demais serviços
e atendimentos disponibilizados pelo Sindicato, se
traduzem em mais qualidade de vida. Por isso ficamos
muito satisfeitos em compartilhar não só atividades
como o Jantar Baile com nossos colegas de segmento,
mas todos os benefícios que conquistamos em favor
do coletivo”, disse o presidente Elvio de Lima.
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Festa dos Trabalhadores
atrai nove mil pessoas

STIMMME
comemora
Dia da Mulher
integrando a
categoria em
festa temática

Palavra do
presidente

As mais de 430 mulheres que participaram
da comemoração do STIMMME em homenagem ao Dia Internacional da Mulher tiveram
a oportunidade diferenciada de aproveitar
momentos de muita diversão e descontração.
A festa, realizada no dia 08 de março, no hotel
Dall’Onder, reuniu trabalhadoras associadas
e dependentes, vindas de Bento Gonçalves,
Veranópolis, Guaporé e Nova Bassano para
uma programação rica em atrações especiais.

O assunto da terceirização tem sido muito debatido pela
ameaça que representa a classe trabalhadora, motivo pelo
qual as entidades sindicais têm avaliado o tema com muita
atenção e reivindicando a aprovação das emendas que, pelo
menos, garantirão os direitos dos profissionais. É preciso
atuar em defesa da manutenção das conquistas que já estão
consolidadas em favor da categoria, impedindo a ocorrência
de retrocessos capazes de prejudicá-la.
Com esse mesmo compromisso o Sindicato tem reforçado
sua presença junto às empresas de sua base, acompanhando
de perto as negociações de PPR, de forma que os termos propostos sejam justos, mantendo o equilíbrio da relação entre
empregado e empregador, e alinhando as reivindicações para
formalização do Acordo Coletivo Metalúrgico. A convenção
está em tratativas e somente não chegou ao acordo por causa
de uma pequena diferença de reajuste nas propostas - mas
estamos trabalhando para que as negociações sejam concluídas o quanto antes.

Um dos destaques foi a palestra ‘Quebrando a Rotina’, com dicas importantes para
garantir a qualidade dos relacionamentos interpessoais e valorizar a autoestima feminina. A
agenda de atividades teve, ainda, espaço para
o debate sobre assuntos sérios como assédio
moral, assédio sexual e bullying no ambiente
de trabalho. Em um bate-papo temático, convidados qualificados prestaram orientações
sobre o tema: Daniela Marinho, psicóloga que
atende no STIMMME, perita psicóloga da Delegacia da Mulher; Bruna Mattielo, advogada
Trabalhista e Previdenciária do Escritório BM
Advocacia; Deise Salton Brancher, Delegada da
Delegacia Policial de Pronto Atendimento da
8ª Região Policial - Caxias do Sul transmitiram
informações sobre como identificar situações
abusivas e lidar com elas – sob os aspectos
legais, jurídicos e psicológicos. Durante o encontro, as participantes puderam, também, se
divertir com danças e coreografias interativas,
além de apreciar saborosas opções gastronômicas servidas no almoço de integração e
curtir apresentações musicais ao vivo. Outro
destaque foi o sorteio de brindes diversos,
entre eles uma moto 0km – entregue para a
sortuda contemplada Elenice Vinoski, da empresa Sulmaq, de Guaporé.

Além de convidar o trabalhador para se engajar nessas
mobilizações de cunho político, o STIMMME quer ver a família metalúrgica engajada em atividade sociais, de lazer e de
integração. Diversas ações foram realizadas no decorrer do
primeiro semestre com esse objetivo e outras tantas estão
programadas para os próximos meses- a começar pela Festa
Julhina, uma bela oportunidade para curtir bons momentos
com os amigos e colegas. Participe das ações promovidas pelo
Sindicato, fique atento às informações compartilhadas pelos
canais de contato, como o Informativo, o site e a página no
facebook – e faça sua parte na construção de um sindicato
cada vez mais forte e atuante em prol de todos.

José Elvio Atzler de Lima
Presidente do STIMMME
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Uma tarde de atrações, celebração e também
de colaboração. Assim pode ser definida a tarde
do 1º de maio de 2015 em Bento Gonçalves, Dia
do Trabalhador que contou com um grande evento
promovido pelo Grupo RSCOM e Rádio Oi, com
apoio do STIMMME. Cerca de nove mil pessoas
compareceram ao Fundaparque para se divertir
com as atrações e curtiar o feriado em família. O
Presidente, Elvio de Lima, aproveitou a ocasião
para saudar a todos os trabalhadores presentes e
fez menção à atuação do Sindicato na defesa do
interesses de toda a categoria.
O palco recebeu mais de dez atrações, entre

elas Joel Carlo e Flor da Serra, Sextaneja, Herdeiros
do Pampa, Família Gaúcha, Os 4 Gaudérios, Sil,
Netto e Júnior, Gabriel Farias, Musical JM e Swing
Natural. Apesar da entrada gratuita, o público presente fez questão de exercer a sua solidariedade
e doou, através de uma ação coordenada pelo
Lions Clube, cerca de uma tonelada de alimentos
não perecíveis ao Lar do Ancião. Nos intervalos
dos shows, os comunicadores da Rádio Oi fizeram
diversos sorteios de brindes, e ao final da festa, o
morador de Monte Belo do Sul, Rodrigo Winque,
foi premiado com uma novíssima moto Ybr 125,
com tanque cheio e emplacada.

Atividade consolidada na agenda de eventos do STIMMME desde 2009, a comemoração
ao Dia da Mulher permite valorizar a figura
feminina no segmento metalúrgico, em homenagem a suas importantes contribuições para
o fortalecimento da categoria. “Em seus 48
anos de atuação, o Sindicato tem investido de
forma continuada em uma série de serviços e
facilidades para garantir o bem estar da mulher
e de sua família. Na sede administrativa, por
exemplo, é possível dispor de atendimentos
médicos, inclusive com especialistas em saúde
feminina, além de outras modalidades que proporcionam ainda mais qualidade de vida. Dessa
forma, o STIMMME presta o reconhecimento
as colegas trabalhadoras do setor”, avalia o
presidente Elvio de Lima.

Acompanhe as novidades do STIMMME na Internet
Cobertura dos eventos e informações sempre atuais
para você ficar em dia com o que é notícia no setor

Elenice Vinoski, ganhadora da moto

Acesse o site:
www.stimmme.com.br

Curta a página no Facebook:
www.facebook.com/stimmme

Além disso, o STIMMME tem instrumentos
para valorizar a figura feminina, como a escolha das Soberanas do segmento metalúrgico,
atualmente representadas pela rainha Josiane
Boff e princesas Cintia Comin e Camila de Ávila.
No final de 2015 está prevista a eleição da nova
corte – as interessadas já podem se preparar
para participar da festividade, agendada para
o mês de dezembro.
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Sede campestre
ganha toboágua

Festa Julhina do STIMMME ocorre
no dia 18 de julho

CEPROMEC
oferece novo curso
de montagem e
manutenção de
computadores
Aliado dos profissionais diante do desafio permanente de investir em qualificação para atender
às necessidades de um mercado de trabalho cada
vez mais exigente, o CEPROMEC-BG oferece uma
nova opção de curso preparatório: Montagem e
Manutenção de Computadores. A especialização
atende aos interesses daqueles que pretendem
atuar com informática, preparando os alunos para
montar e desmontar equipamentos de hardware,
dominar os procedimentos de formatação e, também, prestar suportes nas máquinas.
O programa de ensino envolve, ainda, estudo
sobre a história e evolução dos computadores, os
componentes que fazem as máquinas funcionarem, fontes, placa-mãe, servidores, formatação e
manutenções preventiva e corretiva. Esse currículo
é, também, oportunidade de aperfeiçoamento à
formação oferecida por outro curso do CEPROMEC-BG, o de Informática Básica, que coloca o
estudante em contato com a utilização do sistema
operacional e os softwares mais comuns. Interessados em participar da próxima turma podem obter
as informações na sede da escola (Rua Ângelo
Marcon, 320, bairro São Roque), ou pelo telefone
(54) 3452.0610.

Quem curte o verão aproveitando todos os atrativos que a Sede Campestre do
STIMMME oferece para a família metalúrgica terá um atrativo extra na temporada
2015/2016 – um toboágua foi instalado na
parte das piscinas, como opção adicional de
lazer e diversão.
O brinquedo tem altura de 5,25 metros
e pista de 19 metros, podendo ser utilizado
tanto por adultos quando por crianças, pois
sua aplicação atende aos cuidados com
segurança exigidos. Além de incrementar
as opções de atrativos disponibilizados ao
público, a novidade completa um ciclo de

RINDO COM O
PRESIDENTE
O médico diz aos calouros do curso de medicina:
— O primeiro requisito para se tornar bom médico é ser bom
observador. O segundo é nunca, em momento algum, ter nojo do
paciente.
Após esse preâmbulo, o doutor conduz os alunos para a sala de
autópsia, onde se encontra o cadáver de um mendigo, morto há dois
dias.
— Vamos fazer o primeiro teste. Todo mundo deve fazer exatamente o que eu fizer. Entenderam bem?
Dito isso, o médico enfia o dedo no ânus do cadáver, lambendo-o
em seguida. Os alunos ficam enojados com a cena mas seguem a
orientação do mestre. Todos enfiam o dedo no ânus do mendigo e o
lambem. Ao final do ritual, o médico diz aos alunos:
— Vocês ainda têm muito que aprender sobre senso de observação! Será que ninguém reparou que enfiei um dedo e lambi outro?!

melhorias que foram realizadas no local, com
a colocação de novas espreguiçadeiras e mais
guarda-sóis, garantindo ainda mais conforto
e comodidade às instalações
“A Sede Campestre é um espaço que foi
especialmente planejado para permitir aos
trabalhadores e seus familiares aproveitarem bem seus merecidos momentos de lazer.
Por isso procuramos sempre investir em
melhorias e agregar atrativos a esse local,
para que os associados usufruam”, comenta
o presidente Elvio de Lima. A temporada
2015/2016 de verão será aberta no mês de
dezembro.

Uma das mais tradicionais atividades na agenda
de eventos do STIMMME-BG chega a sua décima edição prometendo garantir, mais uma vez, a diversão
da família metalúrgica: a Festa Julhina 2015 ocorre
no dia 18 de julho, na Sede Campestre da entidade
(linha Sertorina Alta), das 15h às 19h. Na programação estão previstos arraial, danças de quadrilha e,
principalmente, fartura nos comes e bebes típicos
dos festejos de São João (quentão, pipoca, pinhão e
amendoim, além de salsichão e pão). Outro destaque
é o concurso que premiará os melhores trajes típicos
apresentados pelos participantes – nas categorias

Negociações do PPR na Rometal

Negociações do PPR na MGA

Sempre é possível negociar e encontrar soluções
que não prejudiquem o funcionário e sejam compatíveis com a realidade da empresa.

adulto e infantil. Também haverá casamento caipira,
brincadeiras, touro mecânico e queima de fogos.
“A Festa Julhina do STIMMME é sempre uma
oportunidade para rever colegas de outras empresas

DIRETORES DO STIMMME participaM de reuniões do PPR

ESTAMOS DE
OLHO
O STIMMME está atento às empresas que estão
passando por dificuldades, muitas vezes ocasionadas
ou agravadas pelo momento de desaquecimento na
economia e retração nos negócios – para que, apesar
disso, seja possível minimizar ao máximo qualquer
prejuízo ao trabalhador, bem como demissões.

Décima edição do
encontro temático a reúne
trabalhadores para uma
tarde de confraternização
e diversão em família

O STIMMME vem trabalhando
de forma continuada na defesa
dos interesses dos profissionais da
categoria, participando de articulações em favor do trabalhador, por
meio das negociações do acordo
coletivo, propondo compensação
de horas com o objetivo de evitar a
demissão de funcionários e manter
a estabilidade de emprego. Entre as
ações do sindicato também está a
participação em reuniões de negociação de PPR (Programa de Participação nos Resultados) em diversas
empresas da região. “A mobilização
dos trabalhadores é muito importante para que a categoria possa
se manter fortalecida, fechando
o maior número de acordos possíveis”, comenta o presidente do
STIMMME, Elvio de Lima.

e também das cidades vizinhas. É uma data especial,
em que nossos associados aproveitam, em família,
um dia de muita diversão e lazer”, refere o presidente
da entidade, Elvio de Lima.
Associados e dependentes podem retirar gratuitamente seus ingressos até o dia 15 de julho, na Sede
Administrativa de Bento Gonçalves ou nas subsedes
de Veranópolis, Guaporé e Nova Bassano. Convites
extras podem ser adquiridos por R$ 15. O Sindicato
também colocará à disposição transporte para os
associados nas unidades de Veranópolis, Guaporé
e Nova Bassano.

Fórum Sindical de
Bento Gonçalves debate
Convenções Coletivas

O STIMMME-BG participou na segunda-feira, dia
08, de uma nova reunião do Fórum Sindical de Bento
Gonçalves. Durante um café da manhã, as entidades
sindicais tiveram a oportunidade de discutir a respeito de temas importantes para as categorias como as
Convenções Coletivas de Trabalho, com o objetivo de
construir uma agenda conjunta de ações em prol do
fortalecimento das negociações salariais. Os encontros
mensais envolvem, além do Sindicato Metalúrgico, os
sindicatos do Mobiliário, Comércio, Alimentação, dos
Servidores públicos, CEPERS, Bancários e Borracha.

Elvio de lima participa de reunião da CNTM em Brasília
O STIMMME esteve presente na reunião
convocada pela diretoria executiva da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM), no dia 04 de março, em Brasília.
Representado pelo presidente, Elvio de Lima, o
Sindicato participou do debate sobre conjuntura
econômica, ações do movimento sindical em

defesa dos empregos e direitos e as atividades que
a CNTM pretende realizar neste ano.
Uma das pautas mais importantes debateu os
prejuízos que as Medidas Provisórias (MPs) 664 e
665 irão causar ao dificultar o acesso dos trabalhadores ao seguro-desemprego e outros direitos trabalhistas. A CNTM está congregando esforços contra

a aprovação destas MPs. Para isso, realizou atos
nos Estados, no dia 23 de março, em frente aos
órgãos ligados aos Ministérios da Previdência
e do Trabalho e Emprego. A movimentação
continuou no dia seguinte, 24 de março, em
Brasília, com uma mobilização em frente ao
Congresso Nacional.
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Equipe da Cioba

Equipe da Meber

Equipe da Rometal

Equipe da Sulmaq

Equipe da Tetto Inox

Equipe da Zen

Elvio de Lima

Equipe da FVA

Cabo de guerra testou força das equipes

Provas escritas exigiram concentração

Sorte e habilidades gerais foram avaliados

Trabalho coletivo foi estratégia para vencer

IX edição da Gincana Metalúrgica do STIMMME

Gincana Metalúrgica
integra profissionais do setor
Equipe da Meber

Equipe da Medabil

A combinação entre diversão e integração deu o tom da 9ª Gincana Metalúrgica, promovida
pelo STIMMME-BG no dia 26 de abril, na Sede Campestre da entidade. Durante o dia, cerca de 300
pessoas participaram e assistiram às atividades – uma maratona de provas de força, resistência,
sorte, habilidades e conhecimentos gerais que sagrou como campeã a equipe da Medabil (Nova
Bassano), seguida pelos grupos da Ferrari Válvulas (Bento Gonçalves) e Moldart (Bento Gonçalves),
nas segunda e terceira colocação. A competição teve a participação de 12 times, representando as
empresas Cioba Metalúrgica, Farina Componentes Automotivos, Meber Metais, MP & CM, Rometal,
Sulmaq, Tetto Inox e Zen Acessórios, além das vencedoras Medabil, Ferrari Válvulas e Moldart.
Com atrações inéditas, a 9ª Gincana Metalúrgica testou o preparo físico dos profissionais do
setor em provas como o Campo de Ralo, a Subida na Corda e o Desafio do Bote. Outras brincadeiras avaliaram conhecimentos gerais, como o ‘Quiz’ e o Jogo da Memória’; e também sobre o
Sindicato – os participantes foram desafiados a criar uma história em quadrinhos mostrando as
vantagens de o trabalhador ser sócio da entidade. O circuito de atividades teve, ainda, Cabo de
Guerra, prática de ciclismo e teste dos sentidos, entre outras. Um dos destaques da premiação foi
o almoço de confraternização, envolvendo cerca de 300 participantes.

Equipe da Moldart

Equipe da MP & CM

Campo de ralo foi uma das novidades da edição

Equipe da Farina S/A Componentes Automotivos

Sentidos foram testados na prova-cega

Quem teve boa mira levou a melhor na prova

Atração consolidada no calendário de eventos do STIMMME, a Gincana é uma forma saudável de
integrar e entrosar os colegas de categoria, que juntos comemoram o Dia do Metalúrgico, registrado
em 21 de abril. “Todos os anos temos diversas equipes de Bento Gonçalves e de nossas subsedes
envolvidas na atividade, que cumpre seu objetivo de reunir os trabalhadores para momentos de
lazer e descontração. Esse encontro é, também, oportunidade de compartilhar com os colegas
novidades sobre a atuação do Sindicato e importantes informações relacionadas ao setor”, avalia
o presidente Elvio de Lima.

Desafio do bote agitou a torcida das equipes

