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METALÚRGICOS DE JF FECHAM MELHORES 
ACORDOS SALARIAIS DO BRASIL

O Sindicato dos Metalúrgicos de Juiz de Fora e Região vem fazendo, ao 
longo dos últimos anos, um trabalho responsável, sério e de total comprometimento 
com a categoria. E isso muitas vezes nos traz bons resultados. Resultados 
esses que influenciam diretamente na vida de cada um de vocês. Sabendo da 
atual situação dos trabalhadores e trabalhadoras, da vida cada dia mais difícil, 
da alta dos preços, dos índices alarmantes de inflação, fomos para as mesas de 
negociações da Campanha Salarial 2021/2022 com a consciência de que não 
podíamos nos contentar com nada abaixo da reposição.

Dessa forma, conseguimos os melhores acordos do Brasil. As trabalhadoras 
e trabalhadores metalúrgicos de Juiz de Fora e Região terão aumento salarial 

pelo menos no índice de inflação do período, e nenhum prejuízo na Convenção Coletiva.
Diante da atual situação pela qual está passando o Brasil, essa é uma vitória que infelizmente 90% da nossa 

categoria em outras cidades e estados não conquistou.

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! PRECISAMOS AVANÇAR!

2022 SERÁ UM ANO CRUCIAL 
PARA TODA A CLASSE 
TRABALHADORA. PODEMOS 
DAR UM NOVO RUMO AO PAÍS. 
PRECISAMOS DEPOSITAR NAS 
URNAS A NOSSA ESPERANÇA 
E AS NOSSAS PAUTAS! 
TRABALHADOR(A) VOTA EM 
TRABALHADOR(A)! 

Nosso editorial na página 2.

STIM na justiça: 
veja o andamento 
de processos 
coletivos. 

Página 3.

- www.stimjf.com - 

acesse nosso site 
para mais notícias 

e informações!
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Entramos em ano de eleições. 
Vamos novamente às urnas eleger 
Presidente, Deputados, Senadores e 
Governadores. E não podemos nos abster 
dessa escolha.

Quando nós, trabalhadoras e 
trabalhadores, deixamos de exercer nosso 
direito de votar, permitimos com que os 
outros decidam sobre o rumo das nossas 
vidas. O seu patrão não vai deixar de 
apertar “confirma” para aquele candidato 
que estará ao lado dele em todas as 
pautas e discussões.

Não basta eleger Lula, precisamos 
dar a ele a chance de governar formando 
um Congresso mais democrático e que 
lute pelas nossas causas. Queremos 
candidatas e candidatos que votem pela 
anulação da reforma trabalhista do Temer. 
A reforma que precarizou o trabalho no 
país e nos empobreceu.

Se existe a bancada do agronegócio, 
a bancada dos empresários, nós 
precisamos da bancada dos trabalhadores!

O Brasil merece retomar o rumo 
que vinha tendo antes do golpe em Dilma. 
Precisamos de geração de empregos. 
Quando foi que o atual governo nos ofereceu 
um plano de geração de empregos? O 
SUS salva a vida de trabalhadores e 
trabalhadoras todos os dias porque nós 
sabemos que nem sempre conseguimos 
ter planos de saúde, e em que momento 
esse governo mostrou mais investimentos 
em saúde? Os programas parar tirar o país 
da fome e para democratizar a educação 
foram todos desmontados. Um a um.

Quem perde com tudo isso somos 
nós. Porque são os trabalhadores e 
trabalhadoras que precisam do Estado 
para terem uma vida mais digna.

Os políticos não são todos iguais. 
Eles querem que a gente pense isso. Mas 
não são. Seguir esse raciocínio nos impede 
de enxergar o necessário: nós temos 
pessoas que podem nos representar. E 
é nelas que vamos votar.

Em 2023, nós vamos encher o 
Congresso Nacional de trabalhadores 
e trabalhadoras, de pessoas pretas, de 
LGBTs, de mulheres, de metalúrgicos e 
metalúrgicas, de gente como a gente. 
Precisamos ter esperança. O Brasil vai 
ser feliz de novo!

ENTRE OS MELHORES DO BRASIL
VITÓRIA! COMPROMETIMENTO DO STIM-JF E DE TODA A 

CATEGORIA POSSIBILITOU UMA CAMPANHA SALARIAL FORTE

Renovamos todas as cláusulas sociais da Convenção Coletiva, e 
conseguimos repor a inflação em todos os casos e em alguns até 
obter ganho real.

Empresas até 200 empregados – 10,42% de correção para quem 
ganhava até R$5.172,00 e acima disso o reajuste foi de R$539,00

Empresas com 200 a 600 empregados – 10,42% de correção 
para quem ganhava até R$6.493,00 e acima disso o reajuste foi 
de R$677,00

Empresas com mais de 600 empregados – 10,42% de correção.

Todos os reajustes são a partir de 01 de Setembro de 2021.

Sindicato dos Metalúrgicos presente nas 
manifestações Fora Bolsonaro de 2021.

Nas reuniões entre STM x 
Arcelor, a empresa foi questionada 
sobre o itinerário na cidade de 
Santos Dumont, na linha do bairro 
Santo Antônio.  O ônibus não 
completava o trajeto indo ao final do 
bairro para pegar os trabalhadores.  
Na ocasião, a Empresa, respondeu 
que isso acontecia em função de 
ser um trajeto difícil de se fazer.

O  D i r e t o r  P l a t i n i r 
acompanhou o trajeto junto a um 
representante da Empresa para 

analisar a dificuldade apontada. Ambos 
constataram que não havia nada que 
impedisse o ônibus de chegar ao final do 
bairro. Com isso, conseguimos alterar 
o trajeto beneficiando os trabalhadores 
que lá residem. 

Assim, o Sindicato afirma seu 
compromisso de sempre estar em busca 
de melhores condições de trabalho para 
os funcionários da Arcelor Mittal. E, a 
partir do dia 14 de fevereiro de 2022, a 
empresa começou a fazer o itinerário 
que vai até final do bairro.

TRANSPORTE MAIS CÔMODO E SEGURO

Sindicato consegue alterar trajeto de linha de ônibus da 
Arcelor MIttal em Santos Dumont

Um ano para a classe 
trabalhadora retomar o Brasil

Editorial
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MERCEDES

Processo Abono
Os trabalhadores receberam os 
valores em 2021.

466
Aguardamos a entrega da perícia 
judicial.

NEXA

Processo 753
O STIM entregou os cálculos em 
agosto de 2021.
Está sendo epago aos trabalhadores

Processo 822
Os trabalhadores já receberam uma 
parte. O STIM entregou os cálculos 
em novembro de 2020. Aguardamos a 
entrega da perícia judicial para vermos 
os próximos passos.

ARCELOR

Processo periculosidade e  
insalubridade
Empresa já cumpriu o acordo.

Processo Adicional noturno
Em dezembro de 2020 foi pago aos 
trabalhadores.

Processo Minutos que antecedem 
e sucedem

Neste ano mais de 250 trabalhadores 
receberam seus valores devidos à 
título dos minutos que antecediam e 
sucediam o início da jornada de trabalho 
na empresa. Empresa continua fazendo 
o pagamento.

Processo Intervalo de refeição

A entrega dos cheques do processo 
de horário de refeição iniciou em 
25/10/2021 para aqueles que já haviam 
recebido a 1ª parcela deste processo. 
Desde 25/10/2021, o trabalhador que 
ainda não recebeu o cheque pode 
procurar a sede do Sindicato para 
efetivar a retirada.

A lista disponível no Sindicato sobre 
o processo de horário de refeição é 
referente ao 1º ciclo de liberação dos 
valores devidos da trabalhadores.

Caso o trabalhador não esteja na 
lista, ele poderá confirmar se você 
tem direito neste processo coletivo e 
se preenche os requisitos da ação por 

ACOMPANHE OS PROCESSOS COLETIVOS QUE O SINDICATO MOVE 
CONTRA AS EMPRESAS

meio do formulário:  https://forms.
gle/bc5hfMXaFPMa2WX17

Com isso, caso confirmados os 
requisitos necessários para que 
o trabalhador receba os valores 
referentes ao horário de refeição, o 
trabalhador será listado no processo 
judicial para que os valores devidos 
a ele sejam executados no 2º ciclo.

O Sindicato não possui previsão 
para a liberação dos valores no 2º 
ciclo.

CASTRO E GUEDES

Processo periculosidade e 
insalubridade
Processo encontra no TST 
aguardando julgamento.

Mineserv
O processo foi concluído e 
trabalhadores receberam os valores 
em julho/2021.
 

PREVATO

O Sindicato aguarda a sentença 
no processo.
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EXPEDIENTE

Durante todo o ano de 2021, nos 
reunimos com a Vereadora Laiz Perrut 
(PT) para dialogarmos a respeito dos 
direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. 

Estamos na luta pela geração de 
novos empregos e Projetos de Lei que 
possam facilitar a entrada da juventude 
no mercado de trabalho. 

STIM em articulação com o 
mandato da Vereadora Laiz

No Dia Internacional 
da Mulher as demonstrações 
carinhosas não devem ofuscar o 
símbolo desta data histórica. Ela 
representa um importante marco 
de luta instituída por mulheres que 
sofriam forte opressão de classe e 
como mulher.

No início do século XX o 
movimento feminista passa a se 
organizar nas fábricas dos EUA 
e da URSS, com o objetivo de 
lutar por direitos, uma vez que as 
trabalhadoras viviam condições 
desumanas.

Esta estreita relação entre a 
exploração do trabalho e a opressão 
da mulher ficaria cada vez mais 
explícita quando as experiências 
vivenciadas por elas tornaram-se 
públicas e coletivas. Saíram de suas 
casas para, nas fábricas, serem 
submetidas a situações de assédio, 
violência, e exploração, mantendo 
ainda, a rotina das tarefas diárias 

em seus lares. É nessa convivência 
com pares, porém, que encontrarão 
formas de resistência para lutar por 
igualdade de direitos.

Algumas passaram a arriscar 
tudo, emprego, família e suas vidas, 
para assumirem a luta feminista 
por igualdade. No II Congresso 
Internacional de Mulheres Socialistas, 
ocorrido na Dinamarca, em 1910, 
sugere-se fincar bandeira histórica por 
direito das mulheres na realização de 
um dia ao ano, sem ainda estipular 
data específica.

8 de março, para muito além das flores

> para ler o texto completo acesse: 
www.stimjf.com 

*fonte: Sindicato dos Metalúrgicos do ABC


