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TRABALHADORES DA PERFIMINAS DÃO EXEMPLO 
DE UNIÃO, LUTA E PERSISTÊNCIA

Metalúrgicos cruzaram os braços por 7 dias úteis e se recusaram a voltar às 
atividades até que a direção da empresa começasse a negociar com valores justos. 
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CAMPANHA SALARIAL 
Vamos juntos!

Trabalhadores(as) das 
pequenas empresas, é hora de 
mobilização e união!

O  S i n d i c a t o  d o s 
Metalúrgicos de Juiz de Fora e 
Região vai convocar assembleias 
para a Campanha Salarial com 
antecedência, em junho. A 
intenção é adiantar o processo 
pois acreditamos que as empresas 
irão enrolar e tentar tirar nossos 
direitos. Por isso, o momento é 
de luta. 

Na Mercedes já começamos 
a negociar e estamos avançando, 
e na Votorantim iremos dar início 
em breve.Os metalúrgicos das 
pequenas empresas precisam 
entender que qualquer conquista 
só virá se enfrentarmos o patrão. 
Nós sabemos que muitas vezes 
eles só entendem quando aperta 
no bolso deles. Quando a produção 
para. E quem produz somos nós! 

O piso do metalúrgico está 
se aproximando cada vez mais 
do salário mínimo. A categoria 
é uma profissão especializada, 
não podemos permitir essa 
desvalorização. Temos que 
reverter esse quadro. Juntos!
Perfiminas

Lutando por direitos, os 
trabalhadores da Perfiminas 
ficaram 7 dias EM GREVE. 
Cruzaram os braços na porta da 
empresa. E tiveram conquistas. A 
luta sempre valerá! 
Manter Convenção Coletiva

N o s s o  e m p e n h o 
nesta campanha deve ser, 
primeiramente, para mantermos 
a Convenção Coletiva. Só ela 
assegura nossos direitos porque 
a reforma trabalhista do Temer nos 
deixou sem qualquer segurança. 

Mas também vamos em 
busca de melhorias. É preciso 
avançar! 

S e m  e m p e n h o , 
mobilização, união e coragem, 
não conquistaremos nada! 

VAMOS JUNTOS!

Votorantim Metais  
andamento de processos
Processo 822-2010-143

No dia 16 de abril tivemos uma audiência de conciliação. A 
empresa não exibiu os cálculos. O Juiz deu 45 dias úteis para que 
ela fizesse todas as contas e apresentasse essas contas, e 30 dias 
úteis para mostrar os contracheques dos(as) trabalhadores(as), com 
a finalidade de saber exatamente os dados de cada um. 

Processo 753-2013-143
A empresa perdeu o agravo do TST e o processo está retornando 

então para Juiz de Fora. Precisamos aguardar. 

ATENÇÃO TRABALHADORES(AS) DA VOTORANTIM!
Estamos aguardando agenda para começar a discutir a renovação 

do acordo de turno de revezamento. 

Reforma Trabalhista do Temer: 
a senzala moderna

O Jornal Hoje em Dia trouxe, em seu exemplar do dia 14 de maio, 
duas matérias que esboçam as primeiras consequências da (des)reforma 
trabalhista de um governo que chegou ao poder através de um golpe. E 
essas consequências não são nada boas para os(as) trabalhadores(as).

Segundo o Hoje em Dia, cresceu o número de trabalhadores sem 
carteira assinada no mercado. 

TIPOS DE TRABALHADORES EM MINAS GERAIS (DEZ/2017)

     Com Carteira (setor privado)              Por Conta Própria                    Sem Carteira (setor privado)

Outro dado piorou muito em 2018: trabalhadores em situação 
de escravidão em 2018 superam os dos 2 últimos anos. No Brasil, 165 
empresas aparecem na lista suja do trabalho escravo. 42 duas delas 
estão em Minas Gerais. 

De acordo com dados do Ministério do Trabalho, em 2016 o nosso 
estado teve 356 casos de exploração extrema. Em 2018 já chegamos a 
575. O número é maior do que os dois últimos anos somados e revela 
um crescimento de 325%. 

Hoje, existem 2.350 agentes do Ministério do Trabalho atuando 
no combate à escravidão em todo o país, menor número dos últimos 20 
anos. A quem interessa esse descaso e falta de fiscalização? Quando o 
Governo é dos patrões, eles fecham os olhos para muitas ilegalidades e 
crimes, sempre em nome do lucro. 

Esses dados são indícios de que a situação do(a) trabalhador(a) 
neste país está piorando cada vez mais. A Campanha Salarial de 2018 
será difícil e cansativa. Precisaremos de muita união, paciência e luta! 
VAMOS JUNTOS!

1,2 milhão
(7,8% a mais que em 2016)

2,3 milhões
(6,5% a mais que em 2016)

3,6 milhões
(3,3% a menos que em 2016)
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Foram 7 dias úteis de greve. Sete dias 
em que os metalúrgicos se recusaram a voltar 
às atividades até que a direção da empresa 
respeitasse as reivindicações que feitas por eles.

A paralização foi pelo fortalecimento da 
campanha salarial. Para que a empresa ouvisse 
as propostas da categoria e, principalmente, 
iniciasse negociações sobre a Participação nos 
Lucros (PLR). No primeiro momento, diretores da 

Perfiminas se recusaram a qualquer tipo de diálogo. Tentaram se impor. Chegaram a 
mandar mensagens e fazer ligações a trabalhadores, forçando a volta da produção.

Eles só não sabiam que os trabalhadores estavam fechados, unidos e 
determinados a conseguirem seus direitos.

Cometeram o grave erro de subestimar a categoria, a força do sindicato dos metalúrgicos e a consciência 
do trabalhador que sabe o que merece ganhar.

 Metalúrgicos cruzaram os braços por 7 dias úteis e se recusaram a voltar às atividades até que a direção 
da empresa começasse a negociar com valores justos.

Quando os trabalhadores entendem que o Sindicato é uma representação deles mesmos, que a instituição 
não faz milagres e não consegue muita coisa sem eles, fica mais fácil conquistarmos nossos direitos.

O STIM parabeniza a todos os metalúrgicos e metalúrgicas da Perfiminas! Que souberam ter 
paciência,perseverança e garra. Que não se deixaram abater ou influenciar por pressões da direção da 
empresa. Que enfrentaram a luta com coragem e consciência.

A conquista é de vocês !

GREVE NA PERFIMINAS DÁ RESULTADO
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EXPEDIENTE

SINDICALIZE-SE 
A sindicalização é o primeiro passo para sua luta!

Quais chances têm um trabalhador dialogando sozinho com o patrão? 
Diante da atual conjuntura, com um governo que defende os interesses 

financeiros das empresas, se a classe trabalhista 
não se juntar, as chances são nulas. 

Ser sindicalizado também significa contar 
com uma rede de serviços profissionais com bons 
descontos. 

Já começamos a distribuir nossa cartilha 
de convênios. Caso você seja sindicalizado e 
ainda não tenha recebido, entre em contato com 
o STIM.

Você pode visualizar nossa cartilha de 
convênios também também no site oficial do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Juiz de Fora e 
Região-> www.stimjf.com

Lá você fica por dentro de novos convênios firmados recentemente. 

Processo N° 0739-2013-036 
(abono especial)

Na negociação coletiva 
entre o Stim e o Patronal no ano 
de 2012, para fechar a convenção 
2012/2013, foi adicionado um abono 
especial de R$1.000,00. Ele seria 
depositado em Janeiro de 2013 a 
todos os empregados, entretanto, a 
empresa não pagou aos aprendizes 
e aos trabalhadores que estavam 
em benefício previdenciário. Por 
isso, o Sindicato entrou com 
um processo coletivo contra a 
empresa por descumprimento de 
convenção coletiva. O processo está 
em fase de execução e a empresa 
questiona os valores e o benefício 
aos aprendizes. O Stim vai pedir 
a liberação do incontroverso. Os 
nomes dos substituído que foram 
beneficiados pelo processo já se 
encontram no Sindicato.

Processo n° 0742-2013-037 
(adicional noturno)

O adicional noturno reduzido 
já foi incluído em folha na forma de 
hora extra, pagando 2 horas por dia. 
Está em fase adiantada de cálculos, 
com entrega prevista para o fim de 
junho. 

Processo N° 963-2011-2011 
(minutos que antecede e sucede 
a jornada de trabalho)

Está em fase de cálculos, 
previsão de entrega no fim de julho. 
O Sindicato em breve convocará o 
trabalhador para dar explicações 
sobre o processo. 

Processo N° 1374-2012-035 
(horário de refeição)

O processo ficou suspenso 
por 30 dias para a digitalização, isto 
é, para conversão de físico para 

PJE eletrônico. Está com o perito 
refazendo os cálculos. Em breve os 
valores estarão disponíveis.
Processo N°899-2006-143 
(periculosidade e insalubridade)

A partir do mês de Abril, 
a Arcelor começou a cumprir a 
decisão judicial pagando os 30% 
de adicional de periculosidade aos 
eletricistas. O sindicato ainda tenta 
a liberação para os trabalhadores 
da manutenção mecânica. 

Chegou ao conhecimento 
do STIM que a empresa disse 
que começou a pagar por vontade 
dela. ISSO É MENTIRA. Ela está 
cumprindo uma liminar que o 
Sindicato ganhou na Justiça. Caso 
ela não realizasse o pagamento, 
estaria descumprindo ordem 
judicial e teria que arcar com as 
consequências. Ela não fez isso por 
querer ajudar o trabalhador, como 
vem dizendo por aí.

ArcelorMittal – andamento de alguns processos


