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A nova Convenção Coletiva já foi assinada pelo Sindicato. Se 
há alguma comemoração a ser feita, é a de que conseguimos 
manter todos os ganhos anteriores e não retrocedemos. A 
importância disso depois da reforma trabalhista aprovada no 
Governo Temer é imensa. 

Precisamos lembrar que de acordo com a nova legislação 
o patrão pode negociar individualmente com você. E nós 
sabemos o quanto isso é ruim e pode acarretar na perda de 
muitos direitos. Porque sozinho(a), você não tem força frente 
à empresa. A ameaça do desemprego é real e faz com que 
o(a) trabalhador(a) aceite acordos que são humilhantes. Só 
o Sindicato pode bater de frente com as empresas. E a nossa 
Convenção Coletiva obriga o patrão a negociar com o STIM. 
RESCISÃO, POR EXEMPLO, CONTINUA SENDO FEITA 
NO SINDICATO. NÃO ACEITE RESCISÃO NA EMPRESA 
PORQUE ISSO É ILEGAL. 

Para que você tenha conhecimento de todos os seus direitos assegurados pela Convenção Coletiva, leia o documento 
completo em nosso site oficial -> www.stimjf.com , na aba CONVENÇÕES. 

MOBILIZAÇÃO DOS(AS) TRABALHADORES(AS)

Essas negociações trouxeram um dado muito importante. A diretoria do Sindicato percebeu a diferença dos acordos e 
conversas com empresas em que os(as) trabalhadores(as) não se mobilizam, não são sindicalizados, e não entendem a 
importância de lutar pelos seus direitos.

Onde o trabalhador resolveu dizer NÃO ao patrão, as negociações avançaram (Perfiminas, Alubrás, Gomes Metalúrgica, 
Máquinas Junqueira, Serval, e mais 26 empresas de Santos Dumont). Celebramos acordos por 2 anos já com ganho real. 
Parabéns aos companheiros e companheiras que trabalham diariamente nesses locais e sabem que têm direitos e precisam 
cobrar todos eles! 

Ainda continua valendo muito a pena lutar! Não teve necessidade de chegar nem à greve. A insatisfação foi mostrada, foi 
externada. E isso já ajuda muito no avanço das negociações. 

Quando os(as) trabalhadores(as) acham que o seu inimigo é o Sindicato e o seu parceiro é a empresa, as negociações são 
péssimas. Porque o patrão sabe que ali ele tem tudo sob total controle, ninguém vai se mover, ninguém vai lutar por direito 
algum. Nesses casos, a única conquista é a Convenção Coletiva. Não tem mais nada. Não tem um ticket alimentação melhor, 
não se fala em PLR, nada. E, além disso, essas empresas são campeãs de reclamação por não cumprirem os direitos básicos. 
São elas: Módulo, SBA, Unicasa, Açotel, Moratori, Rafer, Ppienk, e outras mais. 

A conclusão é bem simples e fácil:
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TRABALHADOR MOBILIZADO E PARTICIPATIVO = MELHORES ACORDOS
TRABALHADOR ACOMODADO = PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

O Sindicato sempre dá retorno. O dinheiro investido dos sindicalizados é muito menor  
do que todos os ganhos que uma instituição séria e comprometida devolve a ele!

CONVENÇÃO COLETIVA
A MOBILIZAÇÃO DOS(AS) TRABALHADORES(AS) 
SEMPRE MUDA OS RUMOS DAS NEGOCIAÇÕES
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PERFIMINAS
Aumento de 10% no ticket alimentação. E em 
dezembro o ticket alimentação vai ser dobrado.
PLR: este ano ainda não será implantada. A empresa 
confi rmou que em 2020 vai sentar e negociar com o 
Sindicato.

EISMAN
Fizemos uma proposta de PLR. Já tivemos 3 reuniões 
com a empresa e, no momento, aguardamos resposta 
do gerente de RH.

NOVOS TELEFONES
Fique ligado nos telefones do STIM

3321-1859

3321-1831

3025-3465

EXPEDIENTE

STIM/JF - Sindicato dos Metalúrgicos de Juiz de Fora e Região - CUT Sede: Rua Floriano Peixoto, nº 72 - Centro  | Juiz de Fora/MG  -  (32) 3215-5071

Subsede: Rua Orestes Nery, 98 - Paraiso das Flores - Santos Dumont/MG  -  (32) 3251-3707  www.stimjf.com / contato@stimjf.com

Jornalista: Mônica Cury 0021141/MG Diagramação: Marcelo Coelho Projeto Gráfi co: Coelho Comunicação Impressão: Gráfi ca América / Tiragem: 5.000 

ACORDO COM EMPRESAS DE SANTOS 
DUMONT É UM DOS MELHORES DO PAÍS

As negociações em SD avançaram e tiveram um fi nal 
bem melhor do que as de Juiz de Fora. Resultado de uma 
participação ativa dos(as) trabalhadores(as), que estive-
ram ao lado do STIM. 

Conseguimos manter todas as cláusulas sociais até 
2021. Preservar isso é garantir direitos, pois com a Refor-
ma Trabalhista feita no Governo Temer, a classe trabalha-
dora não tem mais segurança na Lei. É preciso lutar todo 
ano pelo Acordo Coletivo. Este é a única forma de não per-
dermos conquistas já realizadas a duras penas. É importan-
te valorizar essa negociação e fortalecer o Sindicato para 
que a gente consiga manter as cláusulas todo ano.

ACORDO COLETIVO 2019/2020 CLÁUSULAS ECONÔMICAS

PISO SALARIAL

Reajuste de 3,5% 
(a partir de 1º setembro de 2019).   

• Para 2020, será o INPC + 
1%(UM).  No entanto se o PIB 

do exercício de 2020, exceder a 
1%, a diferença será aplicada em 

janeiro de 2021.

• Piso Salarial: R$1.170,00 

TICKET

Valor do Ticket Alimentação 
R$260,00

• O trabalhador terá direito a 
receber o ticket mesmo estando 

de FÉRIAS. 
Grande vitória nossa!!!

• Ao trabalhador que se afastar 
por doença comum terá direito, 
NOS DOIS PRIMEIROS MESES, 
ao ticket em seu valor integral.

ABONO

1 A 10 Empregados = 
R$ 230,00

11 À 20 Empregados = 
R$ 310,00

21 À 50 Empregados =
R$ 370,00

Mais De 50 Empregados = 
R$ 600,00

Acordo com empresas de Santos Dumont é um dos 
melhores do país 

As negociações em SD avançaram e 
tiveram um final bem melhor do que 
as de Juiz de Fora. Resultado de uma 
participação ativa dos(as) 
trabalhadores(as), que estiveram ao 
lado do STIM.  

Conseguimos manter todas as 
cláusulas sociais até 2021. Preservar 
isso é garantir direitos, pois com a 
Reforma Trabalhista feita no Governo 
Temer, a classe trabalhadora não tem 
mais segurança na Lei. É preciso lutar 
todo ano pelo Acordo Coletivo. Este é a única forma de não perdermos conquistas já realizadas 
a duras penas. É importante valorizar essa negociação e fortalecer o Sindicato para que a gente 
consiga manter as cláusulas todo ano. 

ACORDO COLETIVO 2019/2020 
CLÁUSULAS ECONÔMICAS 

PISO SALARIAL 

Reajuste de 3,5% (a partir de 1º setembro de 2019).  

• Para 2020, será o INPC + 1%(UM).  No entanto se o PIB do exercício de 
2020, exceder a 1%, a diferença será aplicada em janeiro de 2021. 

• Piso Salarial: R$1.170,00  

TICKET 

Valor do Ticket Alimentação R$260,00 

• O trabalhador terá direito a receber o ticket mesmo estando de 
FÉRIAS. Grande vitória nossa!!! 

• Ao trabalhador que se afastar por doença comum terá direito, NOS 
DOIS PRIMEIROS MESES, ao ticket em seu valor integral. 

ABONO 

1 A 10 EMPREGADOS           = R$ 230,00 

11 À 20 EMPREGADOS         = R$ 310,00 

21 À 50 EMPREGADOS          = R$ 370,00 

MAIS DE 50 EMPREGADOS = R$ 600,00 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO INTERVÉM NA NEXA
Após muitas denúncias do Sindicato, o Ministério Público 
realizou, no dia 26 de novembro, audiência para discutir 
a emissão de PPP e condições de trabalho na empresa. 
No período de 2007 a 2010, os resultados do PPP nunca 
conferem com a realidade. A NEXA não cita todos os 
elementos prejudiciais à saúde do(a) trabalhador(a). 
O STIM já prestou esclarecimentos, apresentamos 
documentações, e o Ministério Público está investigando. 
Só conseguimos reunir tais provas porque muitos 
trabalhadores(as) nos ajudaram. Denunciaram e 
mostraram evidências que conseguimos levar ao MP, que 
agora fará uma inspeção dentro da empresa. Existem 
setores lá que parecem obras de construção civil, de 
tanta escora de madeira jogada. Numa empresa com 
grau de risco 4, isso é extremamente preocupante. 
Estamos procurando órgãos competentes para resolver 
o problema, que é gravíssimo, e evitar acidentes. O(A) 
trabalhador(a) precisa denunciar e enviar todas as 
informações ao STIM. Só assim poderemos interceder 
para acabar com essa irresponsabilidade. 

             NOTAS
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ARCELOR TERÁ QUE PAGAR 65 MILHÕES POR PROCESSO DE 
INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE MOVIDO PELO STIM

Após anos aguardando trabalhadores (as) da ArcelorMittal, enfi m, receberão o que lhes é de direito 
Finalmente, em 2019, o processo chegou ao fi m com um acordo assinado pela empresa e Sindicato, com o aval dos trabalhadores 

que votaram a favor dele em assembleia. 
O acordo celebrado entre as partes prevê que a ArcelorMittal tem que pagar um total de R$ 65.223.689,80 a 620 empregados. 

O valor é referente ao período entre 2001 e 2019 e o pagamento será dividido em 13 parcelas, sendo que o primeiro pagamento 
começou a ser efetuado em setembro deste ano.

Do total de benefi ciados, 140 ainda trabalham na empresa e já estão com os adicionais incorporados em folha de pagamento 
desde março de 2019.

É preciso lembrar que os 65 milhões de reais não chegam integralmente ao bolso do(a) trabalhador(a) porque é necessário o 
pagamento de tributos e gastos da Justiça com o processo. A quantia destinada diretamente aos benefi ciados gira em torno de 55 
milhões. A empresa vai depositar o valor em 12 parcelas. 

É mais uma vitória dos(as) trabalhadores(as)! E vitórias como essa só são possíveis com um Sindicato forte, atuante e 
comprometido com a luta de todos e todas. 

AGRADECIMENTO AOS SINDICALIZADOS(AS)
Fazemos aqui um agradecimento especial aos 
Sindicalizados(as). É graças a vocês que tudo isso se 
torna real. Sem o investimento que cada um dos(as) 
Sindicalizados(as) faz, seria impossível ter um escritório 
de advocacia sério e competente, arcar despesas com o 
processo na Justiça, e lutar por mais esse direito. 
Se hoje estamos colhendo frutos é porque há anos 
MUITOS trabalhadores e trabalhadoras depositaram 
sua confi ança neste Sindicato. INVESTIRAM em si 
mesmos. 
Uma categoria consciente da importância da sua 
organização trabalhista é uma categoria que consegue 
garantir seus direitos. 
Não há outro caminho. SINDICALIZE-SE. Vamos juntos!

517 VOTOS APROVAM PROPOSTA 
DA ARCELORMITTAL

No dia 5 de dezembro, o Sindicato assinou o novo 
acordo com a empresa que garante:
• Reajuste salarial de 2,92% a partir de 1º de 
novembro de 2019
• Manutenção das cláusulas da última CCT
• Abono único no valor de R$ 450,00 (pago até 10 
dias após a assinatura do acordo)

Apuração dos votos para aprovação 
da CCT 2019/2020

SIM – 517 votos      NÃO – 239 votos
Brancos e nulos – 4 votos

TOTAL: 760 votos

A empresa apresentou, num primeiro momento, uma proposta ruim. Os trabalhadores rejeitaram, mostraram 
insatisfação e a direção da NEXA voltou à mesa com outros termos. 

Aprovado por 328 trabalhadores(as) – 410 votaram no total, 81 foram contra e apenas 1 voto em branco – o novo 
acordo é:

3,28% de aumento a partir de 1º de janeiro (INPC);
Manutenção da Convenção Coletiva;

R$ 1.000,00 de abono, a ser pago no dia 06 de dezembro;
R$ 1.677,00 o piso salarial.

Tivemos um avanço em relação às primeiras conversas que tivemos com a empresa, porém, o STIM ainda não 
considera ideal. Os avanços foram pequenos, e só existiram porque a categoria externou sua indignação. Não há outra 
forma de obter conquistas.

É bom termos isso em mente porque no início do ano que vem temos duas lutas importantes: implementação de uma 
política salarial e PLR. E o(a) trabalhador(a) precisa entrar com tudo nessas discussões. Porque a NEXA tem a pior política 
salarial de todas as empresas que o Sindicato dos Metalúrgicos dialoga. Não que as outras sejam boas, mas na NEXA 
consegue ser ainda pior! Tem trabalhador(a) com 10, 15 anos de empresa ganhando o piso. É inacreditável. 

E precisamos mudar também a negociação da PLR. É um assunto que já está na pauta para discutirmos já em janeiro 
de 2020, mas só vamos mudar essa realidade se o(a) trabalhador(a) estiver com a gente. 

O STIM garante a vocês que, se a categoria se comprometer com essas lutas, nós vamos melhorar muito nossas 
condições. VEM PRA LUTA!

TRABALHADORES(AS) DA NEXA APROVAM NOVA PROPOSTA
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SINDICADO ASSINA ACORDO COM MERCEDES 
DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO

A representação dos trabalhadores foi a única a se movimentar pela manutenção dos empregos

Em setembro deste ano, a Mercedes-Benz comunicou ofi cialmente ao STIM o encerramento da produção do caminhão 
ACTROS em Juiz de Fora para agosto de 2020. Isso colocou em risco 350 contratos de trabalho que são diretamente envol-
vidos na produção deste produto - fora os empregos indiretos que também dependem disso.

Em função disso, o Sindicato precisava urgentemente pensar em alternativas para preservar esses postos de trabalho. , 
Apresentamos algumas propostas para a empresa, que acordou a transferência de funcionários para outras unidades. Serão 
250 vagas para São Bernardo, mas a adesão é voluntária. Apenas quem quiser e puder aderir, será transferido. E o STIM 
deseja que todos e todas tomem as melhores as decisões. O restante fará parte da pintura e montagem bruta, que terão 
segundo turno a partir de fevereiro. Neste mesmo mês, TODAS as cabines de caminhão de São Bernardo serão produzidas 
em Juiz de Fora.

Tentamos todas as saídas
Este não era o acordo que o STIM queria. Nosso desejo era a manutenção de postos aqui na cidade. Mas a situação que a 

empresa colocou para a negociação foi essa, o que nos deixou sem muitas alternativas. Não tivemos saída. Ou tentávamos 
essa transferência, ou os trabalhadores perderiam o emprego defi nitivamente. Com a transferência, o Sindicato perde fi -
liados e parceiros, que terão que ir para outra cidade, mas a nossa prioridade sempre foi manter o contrato de trabalho de 
todos. 

Nenhum apoio dos Governos
Com a transferência, Juiz de Fora perde 200 trabalhadores DIRETOS. O estado de Minas Gerais também. Mas nenhum 

poder executivo se moveu para manter a produção do ACTROS aqui.
Sabíamos dessa situação na Mercedes-Benz desde 2014. O Sindicato e os(as) trabalhadores(as) foram os únicos que 

lutaram para reverter tudo isso. Procuramos representantes de todos os governos. Fizemos reuniões. Movimentamos para 
que tivéssemos uma audiência pública. Nós tentamos tudo que estava ao nosso alcance. Nunca tivemos apoio de verdade 
dos poderes executivos. O Governador de Minas e a nossa Prefeitura não deram nenhum passo.

Contrato por prazo determinado
A seleção para novos contratos já começou em novembro. Em dezembro já começam os que irão substituir os primeiros 

trabalhadores que vão para São Bernardo. Esses contratos são por prazo determinado e duram até agosto de 2020.

O sindicato não concorda com o PDV apresentado pela empresa e aconselha a todos a não aderirem. Este 
PDV é um posicionamento unilateral. Apenas a empresa decidiu, o STIM não participou de qualquer discussão 

sobre o assunto. O combinado era primeiro discutir as transferências para depois pensar no PDV.

PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA      ATENÇÃO


