
O Sindicato dos Metalúrgicos informa que 
já tomou as medidas jurídicas cabíveis junto 
ao Ministério Público do Trabalho, para averi-
guar e impedir a revista aos funcionários que 
está sendo realizada na portaria da Nexa.“Por 
lei, o trabalhador pode se recusar a ser revis-
tado. Só a Polícia pode revistar um cidadão 
mediante alguns indícios de crime e, em al-
guns casos, é preciso até ter um mandado 
judicial. O Sindicato não concorda e repudia 
esse ato”, afirma João César, aconselhando os 
trabalhadores a não aceitarem a revista. 
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ORDEM DO DIA: 

CONVOCAÇÃO!!!!
METALÚRGICOS NEXA 
ASSEMBLEIA

LOCAL: SEDE DO SINDICATO
22/06 (quarta-feira): 8h e 16h
23/06 (quinta-feira): 8h

Nos dias 22 e 23 de junho, o STIM rea-
liza assembleias com os trabalhadores da 
Nexa para discutir a renovação do Acordo 
de Turno de Revezamento e, nos dias se-
guintes, dará início às negociações com a 
direção da empresa. O acordo atual ven-
ce no final de julho, e o Sindicato quer 
avançar nas conquistas.  Além de rediscu-
tir a escala de revezamento, vai lutar pela 
revisão do valor do abono.

SINDICATO DISCUTE 
NOVO ACORDO 
DE TURNO DE 
REVEZAMENTO 
NA NEXA

        QUEREMOS A CASA CHEIA!

VEM AÍ A DATA-BASE!!!! VAMOS ANTECIPAR AS NEGOCIAÇÕES 

DIGA NÃO 
À VIOLAÇÃO AOS 
DIREITOS E À 
LIBERDADE DOS 
TRABALHADORES

STIM DE OLHO NA REVISTA

Renovação do Acordo de 
Turno de Revezamento



PLANO DE 
CARGOS E 
SALÁRIOS 
NA NEXA JÁ
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O trabalha-
dor quando en-
tra numa empre-
sa quer saber até 
onde pode chegar, o quanto pode evo-
luir na carreira. Em defesa deste direito 
legítimo de todo trabalhador, não é de 
hoje que o Sindicato dos Metalúrgicos 
busca incessantemente um acordo 
com a direção da Nexa para a criação 
de um plano de cargos e salários na 
metalúrgica.
O plano de cargos e salários é uma 

ferramenta que traz uma série de be-
nefícios, tanto para os trabalhadores 
quanto para a empresa. Quando bem 
implementado, ele melhora a motiva-
ção dos funcionários, dá a eles mais 
segurança e a oportunidade de crescer 
na empresa, ao mesmo tempo em que 
permite uma melhor organização finan-
ceira, contribuindo com o desenvolvi-
mento do negócio.
A recusa dos dirigentes da meta-

lúrgica não tem fundamento e nem a 
falta de recursos pode ser usada como 
desculpa para a resistência dos patrões. 
“Em 2021, a Nexa obteve lucro líquido 
de US$ 156 milhões, revertendo as per-
das do ano anterior. Em contrapartida, a 
situação de seus empregados é uma das 
piores na comparação com a de funcio-
nários de outras grandes empresas da 
região. Pesquisas mostram que a Nexa 
vem praticando salários abaixo dos va-
lores pagos no segmento do comércio”, 
compara o presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Juiz de Fora e Região, 
João César da Silva.

TRABALHADOR 
 Igualdade e justiça entre os trabalhadores
 Transparência nas promoções e nos aumentos salariais
 Segurança e motivação
 Oportunidade de desenvolvimento profissional

EMPRESA
 Organização do planejamento financeiro
 Funções claras e bem definidas
 Aumento da produtividade
 Atração de novos talentos

TODOS GANHAM COM O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

De acordo com João César, a Nexa 
não só se recusa a fazer o plano, como 
adotou uma medida que o Sindicato 
considerou uma tentativa de desesti-
mular os trabalhadores a lutarem pela 
implementação do plano de cargos e 
salários. “Recentemente, soubemos 
através de um funcionário - sindicaliza-
do e que reconhece e valoriza o empe-
nho do STIM em favor do trabalhador 
- que a empresa enviou uma carta para 

empresa. Num universo de 550 funcio-
nários, isso corresponde a uns gatos 
pingados”, conta o presidente do Sin-
dicato dos Metalúrgicos. 
O Sindicato não é contra o reco-

nhecimento desses trabalhadores que 
receberam o aumento, mas quer que 
sejam dadas condições iguais a todos 
os funcionários. “Não podemos con-
cordar com isso. Fazemos questão e 
defendemos a transparência, atitudes 
honestas e que respeitem todos os tra-
balhadores. Com um plano de cargos e 
salários elaborado com a participação 
do trabalhador - representado por sua 
entidade sindical -  e registrado no Mi-
nistério do Trabalho, teremos um do-
cumento legal que atenda os anseios 
do trabalhador e da empresa”, conclui 
o presidente.

um grupo restrito - 
mais ou menos 20 
funcionários - comu-
nicando aumento 
concedido a eles em 
reconhecimento ao 
seu empenho para 
o crescimento da 

Organização do planejamento financeiro


