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GREVE GERAL DIA 30 DE JUNHO!
Mais detalhes sobre 
a reforma de Temer, 
que pretende acabar 
com o seu emprego. 
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A voz do trabalhador: 
denúncias e 
reclamações 
anônimas.
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Comissão aprova 
PLR na Arcelor.
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STIM na luta pelos direitos trabalhistas
Representantes do Sindicato 

dos Metalúrgicos foram até Brasília 
no protesto do dia 24 de maio em 
busca de justiça. Não queremos uma 
reforma trabalhista que prejudique 
o trabalhador e ajuda ainda mais 
os empresários. Não aceitamos 
reforma na nossa aposentadoria em 
que nós pagamos a conta enquanto 
empresas bilionárias continuam 
devendo à previdência.

NÓS FOMOS DIZER NÃO!

Sindicato 
pressiona e 
interdito proibitório 
é retirado na 
ArcelorMittal

Ao longo da campanha 
salarial, a diretoria da ArcelorMittal 
acionou a Justiça para impedir 
qualquer ação do STIM 
nas  p rox im idades 
da s iderúrg ica .  A 
atitude autoritária e 
antidemocrática foi um 
atentado contra o próprio 
trabalhador.  

Após algumas 
conversas e muita 
pressão por parte do 
Sindicato, conseguimos 
reverter a interdição. 

Denúncia do trabalhador
Sempre que considerarmos 

o assunto de extrema importância, 
vamos destacar em nosso jornal 
alguma denúncia que temos recebido 
através do nosso email ou contato 
pelo site. Obviamente, em todos os 
casos iremos preservar a identidade 
daquele que pede ajuda ou denuncia 
qualquer atitude da empresa. 

N o s  ú l t i m o s  m e s e s 
recebemos algumas mensagens de 
trabalhadores reclamando do perito 
médico, Dr. Gilmar Rodrigues da 
Silva. Destacando que ele, mesmo 
com atestados, relatórios, exames 
e até mesmo a concessão do 
auxílio doença dada pelo INSS, tem 
recusado o Nexo Causal.

O Sindicato está averiguando 
todos os fatos e se houver alguma 
irregularidade, iremos encontrar os 
meios legais para resolver. 
Trabalhadores, continuem 
denunciando. Sua voz é importante!
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EXPEDIENTE

NOVA DIRETORIA DO 
STIM PARTICIPA DE 
SEMINÁRIO

Nos dias 30 e 31 de 
maio, todos os integrantes 
da nova diretoria do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Juiz de 
Fora estiveram presentes e se 
dedicaram a debater e traçar 
metas para a próxima gestão.

Guiados por Stefânio 
Marques, assessor sindical do 
Sindicato dos Metalúrgicos de 
BH/Contagem e coordenador 
nacional da CSD, Sabrina 
Ribeiro, da executiva da 
CUT-MG, e Milton dos 
Santos Rezende, membro da 
executiva nacional da CUT, 
a diretoria do STIM elaborou 
um planejamento que deverá 
ser cumprido até o fim do 
mandato. 

Ao final das atividades 
todos puderam notificar suas 
percepções com os dois dias 
de debates. Nenhum diretor se 
mostrou insatisfeito. Segundo 
o presidente João César, o 
seminário foi importante e 
trouxe muito aprendizado.

FORMAÇÃO E PLANEJAMENTO

Elevadores Mantiqueira
Processo 2121-2014-038

O juiz do trabalho, Leverson Bastos 
Dutra, da 4° vara, ordenou que a empresa 
fizesse as anotações nas carteiras dos 
mecânicos. Eles estão em constante risco 
elétrico. Deverá incluir na folha de pagamento 
a partir de 01/04/2017. 

Os cálculos já foram feitos pela 
empresa, o valor da execução chegou a 
R$178.256,45 em indenização para os 
trabalhadores. O STIM questionou esse valor, 
pois considera que sejam ainda maior. Quanto 
ao retroativo, o Sindicato informa que não faz 
nenhum tipo de acordo sem o pagamento 
de todo o período. Segundo o diretor Elias 

Santos, foi mais uma vitoria do Sindicato 
dos Trabalhadores.
Otis 
Processo  2070-2014-143
 A empresa também foi condenada 
a pagar o adicional de periculosidade, em 
breve teremos os cálculos para apresentar 
aos trabalhadores.

PLR é aprovada na ArcelorMittal
A Comissão dos Trabalhadores da ArcelorMittal aprovou as condições do acordo de PLR, no 
dia 18 de maio. 

Tivemos avanços nas metas locais, mas o Presidente do Sindicato, João César, ressalta que 
essa ainda não é a forma ideal para se assinar algo que vai influenciar diretamente na vida 
do trabalhador. No entendimento do STIM, todo acordo coletivo deve ser submetido à 
aprovação da categoria em assembleia.


