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RESCISÃO TEM 
QUE SER FEITA 
NO SINDICATO

Temos receb ido 
muitas denúncias que 
empresas estão fazendo 
rescisões de trabalho em 
suas sedes. Isso não pode 
ocorrer! Nossa Convenção 
Coletiva assegura o 
direito do trabalhador a 
fazer rescisão apenas 
no STIM com a presença 
d e  r e p r e s e n t a n t e s 
dessa instituição. Se 
fazendo as rescisões 
aqui nós encontramos 
irregularidades, imagine 
com apenas o patrão 
fazendo os cálculos? 

FAÇA VALER O SEU 
DIREITO! 

Rescisão é no STIM!

Votorantim, Arcelor e Mercedes recebem 
representantes do STIM na semana da 
mulher
Leia na página 3

Veja como estão algumas 
ações movidas contra a 
ArcelorMittal. 
Página 4

Trabalhador 
sindicalizado 
ganha 33,5% 
a mais. 
Leia mais sobre essa 
pesquisa na página 2.
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Indústria Metalúrgica Perfiminas 
Assembleia realizada no dia 5 de março com os trabalhadores, 

principais pontos.:

·	 Insalubridade/Periculosidade

·	 PLR Para 2018 

·	 Melhoria no Plano de Saúde

Após a assembleia, agendamos uma reunião com o RH da 
empresa no dia 7 de março para que nos apresentem um laudo do 
SESI nas próximas semanas sobre a insalubridade e periculosidade. 
Caso a empresa não se posicione, o STIM estará tomando as devidas 
medidas jurídicas.

 Sabemos que a empresa foi autuada pelo MTE e já temos 
posse desse laudo que constam infinitas irregularidades. 

Sobre os demais pontos, vamos dar sequência nas próximas 
reuniões. 

Assembleia com trabalhadores da 
Mercedes Benz constrói pauta

Construímos, junto aos trabalhadores e trabalhadoras da 
Mercedes-Benz, pauta para reivindicações:

Deliberado em assembleia que não se discutiria com a empresa 
qualquer tipo de compensação referente a feriados ponte e copa 
do mundo nas condições apresentadas pela empresa. Entendemos 
que essa compensação só atenderia aos interesses da empresa. 
Caso quisessem atender realmente os trabalhadores, poderiam usar 
o Banco de Horas, ferramenta já proveitada pela Mercedes, inclusive. 

A pauta de reivindicações construída junto com os trabalhadores 
foi entregue à Mercedes em reunião que aconteceu no dia 7 de 
março, com os principais pontos tirados em assembleia:   

PLR 2018

·	 Data base 2018 

·	 PDV para os aposentados.

A pauta de reivindicações estará a disposição nas próximas 
semanas para a consulta no site do sindicato.

Já temos uma próxima rodada de negociação agendada para 
o dia 16 de abril.

Empresa Prevato/ Arcol 
Tivemos uma reunião no dia 6 de março para discutir o 

laudo pericial sobre insalubridade/periculosidade. Colhemos várias 
informações dos trabalhadores para anexar ao processo. Num ato 
desesperado e afrontoso, com a intenção de intimidar e coagir seus 
funcionários, o dono da empresa apareceu no local. Providências 
em relação a tudo isso serão tomadas. 

O processo n° 0010174-61.2017.5.03.0035 está tramitando 
na primeira vara do trabalho. Próxima audiência está designada 
para 26 de julho, às 10h. 

A ESCOLHA É 
SUA

Uma matéria da Revista Mundo 
Sindical - edição 10, distribuida em 
novembro de 2017, intitulada “Reformas 
devem aproximar mais o sindicato de 
sua base” – foi categória em afirmar 
que trabalhadores sem vínculo com seu 
sindicato acabam ganhando bem menos 
que os sindicalizados. 

A matéria diz isso baseada 
num estudo do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), coordenado 
pelo pesquisador André Gambier 
Campos. Esse estudo, divulgado em 
setembro de 2017, traduz a importância 
dos trabalhadores terem um sindicato 
forte e que os represente. 

Para chegar à conclusão de que 
sindicalizados ganham mais, André 
Gambier usou dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad), realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Assim, ele descobriu que 
em setembro de 2015, enquanto 
trabalhadores não sindicalizados 
ganhavam, em média, R$1.675,68, os 
associados a sindicatos ganhavam R$ 
2.237,86. 

E a matéria ainda afirma: “As 
vantagens da sindicalização também 
se revelam nas remunerações indiretas, 
como auxílio-saúde (recebido por 36% 
dos sindicalizados e por 20,3% dos não 
sindicalizados), auxílio-alimentação 
(63,9% e 49,3%, respectivamente) e 
auxílio-transporte (54,4% e 49,1%).”

“Com a reforma trabalhista, 
que tornou a contribuição sindical 
facultativa, ganha caráter VITALa 
conscientização dos trabalhadores 
para a importância de continuarem 
mantendo um sindicato forte para 
representá-los na negciação de 
acordos coletivos e em outras 
situações que a reforma trabalhista os 
deixe fragilizados”, conclui a matéria. 

TRABALHADOR 
SINDICALIZADO 

GANHA 33,5% MAIS, 
APONTA ESTUDO DE 

PESQUISADOR DO IPEA
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Na semana do dia internacional da mulher, 
três representantes do Sindicato dos Metalúrgicos 
foram à Mercedes-Benz, Votorantim Metais e 
ArcelorMittal falar um pouco sobre a data e a 
importância de debater o assunto.

 
Siomara Costa, diretora do STIM, Laiz 

Perrut, assessora sindical, e Mônica Cury, jornalista 
da instituição, conversaram com trabalhadoras 
sobre assédio, violência, e diferença salarial entre 
homens e mulheres. 

 
Em todas as fábricas o bate-papo foi muito 

produtivo e interativo. As mulheres levantavam 
e contavam suas histórias. Não houve um local 
em que muitas não tivessem casos de assédio e 
abuso para expressar. 

 
O STIM se coloca à disposição, através 

dessas três representações, para auxiliar qualquer 
trabalhadora que passe por alguma situação de 
assédio, abuso ou violência. Você também pode 
denunciar num canal exclusivo para esses casos, 
ligando para o 180. 

STIM leva bate-papo sobre feminismo às empresas
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EXPEDIENTE

0010450-83.2017.5.03.0038

Orgão Julgador: 1ª Vara do 
Trabalho de Juiz de Fora

Aciaria Júnior - Estamos 
aguardando a segunda audiência

0010451-68.2017.5.03.0038

Orgão Julgador: 2ª Vara do 
Trabalho de Juiz de Fora

Aciaria Pleno - O Juiz determinou 
a realização de perícia. Estamos 
aguardando o perito agendar.

0010452-53.2017.5.03.0038

Orgão Julgador: 2ª Vara do 
Trabalho de Juiz de Fora

Aciaria Sênior - O Juiz determinou 
a realização de perícia. Estamos 
aguardando o perito agendar.

0010453-38.2017.5.03.0038

Orgão Julgador: 2ª Vara do 
Trabalho de Juiz de Fora

Laminação Júnior - O Juiz 
determinou a realização de 
perícia. Estamos aguardando o 
perito agendar.

0010454-23.2017.5.03.0038

Orgão Julgador: 2ª Vara do 
Trabalho de Juiz de Fora

Laminação Pleno – O Juiz 
determinou a realização de 
perícia. Estamos aguardando o 
perito agendar.

0010455-08.2017.5.03.0038

Orgão Julgador: 5ª Vara do 
Trabalho de Juiz de Fora

Laminação Sênior - Estamos 

aguardando a segunda audiência

0010447-31.2017.5.03.0038

Orgão Julgador: 3ª Vara do 
Trabalho de Juiz de Fora

Trefilaria Júnior – GANHAMOS. 
ESTÁ NO TRIBUNAL 
AGUARDANDO JULGAMENTO 
DO RECURSO DA ARCELOR

0010448-16.2017.5.03.0038

Orgão Julgador: 3ª Vara do 
Trabalho de Juiz de Fora

Trefilaria Pleno - GANHAMOS. 
ESTÁ NO TRIBUNAL 
AGUARDANDO JULGAMENTO 
DO RECURSO DA ARCELOR

0010449-98.2017.5.03.0038

Orgão Julgador: 1ª Vara do 
Trabalho de Juiz de Fora

Trefilaria Sênior – Estamos 
aguardando a segunda audiência

Veja como estão algumas ações coletivas 
movidas pelo STIM contra a ARCELORMITTAL

COM O SINDICATO 
MOVENDO AÇÕES 
COLETIVAS, VOCÊ 
TEM MUITO MAIS 

CHANCES DE 
CONSEGUIR OS 
SEUS DIREITOS! 
SINDICALIZE-SE!

ATENÇÃO!!!
DIA 20 DE JANEIRO FOI 

A DATA LIMITE PARA QUE 
A SUA EMPRESA PAGASSE 
A S  C O R R E Ç Õ E S  N O 
SALÁRIO, TICKET E OUTROS 
BENEFÍCIOS. CONFIRA 
SE ESTÁ RECEBENDO 
TUDO CORRETAMENTE. 
QUALQUER DÚVIDA OU 
PROBLEMA, CONSULTE O 
SINDICATO!

PLR na Eisenmann
O S ind ica to  dos 

Metalúrgicos de Juiz de Fora 
e Região já está discutindo 
com diretores da empresa 
Eisenmann sobre a PLR 
2018. 

Já tivemos a primeira 
reunião em março, e outras 
serão agendadas. Em 
breve informaremos sobre o 
andamento da negociação.

IJD vai pagar PLR 
de 2016 e 2017

O STIM negociou e 
conseguiu com que a empresa 
IJD pague a PLR aos seus 
funcionários, referente aos anos 
2016 e 2017. Por vários motivos 
não conseguimos chegar a um 
acordo anteriormente, mas o(a) 
trabalhador(a) agora receberá o 
seu direito. O pagamento será 
em duas parcelas, uma dia 20 de 
março e outra no dia 20 de maio.


