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28 DE ABRIL: GREVE GERAL
O Brasil vai parar. E é só dessa forma que o povo e os trabalhadores conseguirão 

mudar alguma coisa. Depois do golpe, rapidamente foram colocadas em práticas ações 
e medidas governamentais contrárias ao projeto político que VENCEU A ELEIÇÃO de 
2014. A maioria dos eleitores brasileiros não optou por um Governo elitista e que protege 
o patrão e as grandes empresas. Por isso, ou vamos às ruas, ou irão continuar a tirar 
nossos direitos e conquistas. Estamos, a cada dia, perdendo tudo que conquistamos 
a duras penas. NÃO DÁ MAIS PARA FICARMOS PARADOS. É GREVE GERAL! 

Chapa 1 vence eleição e quer Sindicato cada vez mais forte

Temer quer 
acabar com 
a Justiça do 
Trabalho. 

Leia na página 3.

Temer está 
tirando seus 
direitos! 

Leia na página 3.
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O grupo da situação venceu a eleição realizada nos dias 28, 29 e 30 de março por uma diferença de 263 
votos. Com 59,15% da preferência, a atual direção tem uma responsabilidade enorme pela frente. É preciso 
fazer valer a confiança que foi depositada nas urnas por esses eleitores, e ouvir os outros 40% a fim de que o 
Sindicato consiga realizar um trabalho para todos.

AINDA MAIS FORTES

Tome Nota
Compromissos da Chapa 1
- Salários com ganho real
- Igualdade salarial
- Ampliação dos acordos de participação dos 
lucros (PLR), visando pequenas, médias e 
grandes empresas.

- Jurídico cada vez mais forte para garantir direitos 
e evitar perdas ao trabalhador

- Melhoria nas condições de atendimento na 
Subsede de Santos Dumont

- Mais saúde e segurança para o metalúrgico e 
combate à precarização

- Organização no Local de Trabalho (OLT): 
proposta de criação de comitês dentro das 
empresas como extensão do Sindicato

- Subsede na Zona Norte
- Sindicato Itinerante: Diretor e advogado do 
Sindicato visitarão as fábricas para sanarem 
dúvidas dos trabalhadores

- Mais lazer: manutenção e melhoria dos clubes; 
realização de atividades para todos

- Combate ao assédio moral: criar uma comissão 
dentro do Sindicato especializada no assunto

- Atenção à aposentadoria: intensificar políticas 
para proteção e crescimento das aposentadorias

- Secretaria da Juventude: planejamento e ações 
visando a melhoria da qualidade de vida.

- Secretaria da Mulher: políticas de valorização da 
mulher.

- Mais comunicação: reestruturação do site, 
intensificar plataformas digitais, informativos.

- Transparência: mais formas de divulgação das 
prestações de contas.

Com uma apuração tranquila e que durou 
aproximadamente 3 horas, o processo de contagem dos 
votos foi realizado na sede do Sindicato e contou com a 
presença de fiscais, membros da CUT e da CNM, além dos 
representantes das duas chapas. 
O Sindicato é você!

Um sindicato cada vez mais forte também depende 
de você. Sindicalize-se, mantenha contato com os diretores, 
repasse suas ideias e sugestões. 

O STIM é uma instituição dos(as) trabalhadores(as). 
Cada um de vocês faz parte disso. Se o(a) trabalhador(a) 
está inserido nas lutas, se faz presente, apoia, critica e 
intensifica o Sindicato, quem ganha é ele(a). 

Enquanto o Sindicato se mantém forte, você se 
mantém forte. Sozinho(a), você acha que o patrão ia dar 
um aumento justo? Ia equiparar os salários? Pagar a PLR? 
Sozinho(a), você acha que teria seus direitos garantidos? 
Se até com o Sindicato as empresas tentam retroceder 
nossas conquistas, imagine sem.

A conta é simples companheiros e companheiras:

MAIS TRABALHADORES SINDICALIZADOS = 
MAIS TRABALHADORES ATUANTES = MAIS 
UNIÃO = SINDICATO FORTE = DIREITOS 
GARANTIDOS = SALÁRIO MELHOR, PLR, ETC.

MENOS TRABALHADORES SINDICALIZADOS = MENOS 
TRABALHADORES ATUANTES = DESUNIÃO = SINDICATO 
ENFRAQUECIDO = PERDA DE DIREITOS = SALÁRIOS 
MENORES, SEM PLR, ETC. 
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A REFORMA TRABALHISTA DE TEMER
Governo golpista nem disfarça: todas as mudanças propostas visam beneficiar os patrões

Diante do perigoso momento 
que vivemos no Brasil, o Sindicato 
dos Metalúrgicos de Juiz de Fora 
e Região preparou uma série de 
matérias – que estarão neste e nos 
próximos jornais - para deixar claro 
aos trabalhadores como iremos 
perder direitos nos próximos dias 
caso a gente não invada as ruas.

Listamos abaixo alguns 
pontos importantes da reforma que 
os patrões e seu parceiro Temer 
querem nos empurrar, porém, caso 
você queira ler na íntegra essa 
humilhação à classe trabalhadora, 
basta acessar o site http://www.
camara.gov.br e procurar pelo 
PROJETO DE LEI 6787-2016.

- Jornada de 12 horas: 
cada um de vocês já sabe o que 
isso significa. Mais trabalho, 
sem aumento de salário. Menos 
qualidade de vida, menos saúde, 
mais exploração.
 

- Parcelamento das férias 
em até 3x: suas férias poderão 
ser divididas e isso também 
prejudica seu momento de 
descanso e lazer. 

- Acordado deve prevalecer 
sobre a Lei: explicitamente essa 
mudança prejudica muito o(a) 
trabalhador(a). Hoje, o que temos 
é que a Lei é a base, o mínimo, 
caso o acordo coletivo tenha 
melhores condições que a Lei, 
vale o combinado nele. Ou seja, 
o acordo coletivo nunca vai poder 
piorar a Lei. Com essa mudança, é 
ele que vale. E como nós sabemos 
a pressão que as empresas fazem 
para fechar acordos coletivos cada 
vez piores, já podemos prever quem 
vai se dar mal com essa mudança: 
A CLASSE TRABALHADORA. 

- Fim da ultratividade: 
por enquanto, existe uma súmula 
que diz que enquanto não fechar 
o próximo acordo coletivo, vale o 
último assinado. Com o fim disso, 
o trabalhador poderá ficar períodos 
sem nenhuma garantia do dia 
que termina a convenção anterior 
até uma nova ser assinada. Por 
exemplo: a ArcelorMittal até hoje 
não apresentou uma proposta 
decente aos trabalhadores, e ainda 
não foi fechada a nova convenção 
coletiva. O prazo da última 
convenção já expirou, porém, como 
a nova não entrou em vigor, ela 
ainda está valendo. Caso o fim da 
ultratividade estivesse valendo, os 
metalúrgicos da ArcelorMittal, hoje, 
estariam com nenhuma convenção 
coletiva a ser seguida. O patrão 
poderá dar o valor de ticket que 
quiser, poderá tirar direitos já 
adquiridos e fazer a mudança que 
desejar.

- Trabalho em local 
insalubre para grávidas: 
não ligam para a saúde das 
mulheres, e menos ainda para os 
bebês que ainda nem nasceram. 

- Hora extra em área 
insalubre: hoje, é necessária 
a autorização do Ministério do 
Trabalho para que isso ocorra. Se 
a reforma passar, quem decide se 
você pode ou não fazer hora extra 
em área insalubre é o patrão. 

- Fim da hora in itineri: 
quando a empresa disponibiliza 
transporte aos seus funcionários, 
as horas de locomoção já contam 
como horas trabalhadas. Temer 
e seus amigos empresários vão 
acabar com isso também.

- Intervalo: hoje é de, no 
mínimo, 1 hora. Passará para 30 
minutos. Levando em consideração 
de que você poderá trabalhar 12 
horas por dia, imagine sua saúde 
como poderá ficar. 

- Fim da justiça gratuita 
do trabalho: o trabalhador não 
mais poderá utilizar gratuitamente 
a justiça do trabalho caso não 
prove que seja pobre, miserável. 
E, talvez, nem assim consiga. Qual 
o motivo dessa mudança? Diminuir 
cada vez mais ações por parte 
do trabalhador, tirar o pouco de 
poder de justiça que a classe ainda 
possui. É absurdo. 

Como dissemos, outros pontos 
da reforma serão citados nos 
próximos jornais. 

Pois é, companheiros e 
companheiras, ainda tem mais!

ELES QUEREM ACABAR 
COM A JUSTIÇA DO 

TRABALHO.
São 100 artigos que sofrerão 
mudanças caso a reforma passe 
no Congresso. CEM! Cem 
possibilidades de diminuir os 
seus direitos. Ou você acha que 
alguma dessas alterações irão 
beneficiar os trabalhadores e 
ser ruim aos patrões? Você sabe 
que isso jamais vai acontecer, 
porque os senhores que propõem 
essa reforma estão todos do 
lado de lá. São empresários, 
amigos de empresários, parentes 
de empresários. NÃO SÃO 
TRABALHADORES. 

A verdadeira função dessa reforma 
– que na realidade nem podemos 
chamar assim pois não melhora 
em nada ao trabalhador – é 
acabar com a CLT e com a Justiça 
Trabalhista. É tirar os seus direitos. 

Por isso, companheiros e 
companheiras, é nossa obrigação 
ir para as ruas. Tomar as ruas. 
Ocupar tudo. Se não lutarmos 
pelos nossos direitos, NINGUÉM 
vai fazer isso por nós. 

DIA 28 DE ABRIL, 
GREVE GERAL! 
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EXPEDIENTE

Um Sindicato 
ainda melhor 

Pensando sempre em realizar 
um trabalho cada vez mais eficaz 
para toda a categoria, o STIM 
resolveu saber diretamente de 
VOCÊ o que poderia ser modificado 
na nossa atuação. 

Queremos entender as 
críticas e elogios, saber onde 
erramos e acertamos. A intenção 
é permanecer nos acertos e mudar 
o que de fato não vem agradando. 

Para isso, criamos um 
questionário com algumas perguntas 
importantes e pedimos que 
todos respondam com a máxima 
sinceridade. Não há espaço para 
preencher nome ou sobrenome. 
Será um formulário sem qualquer 
assinatura ou identificação. Para 
que você se sinta tranquilo(a) e 
despreocupado(a) em relação às 
críticas. Acreditamos que isso nos 
trará resultados mais verdadeiros. 

Todos têm algo a acrescentar 
na luta. 

O crescimento da categoria 
passa por você. Por todos nós. 

Vamos juntos. Por um 
Sindicato unido, forte e capaz de 
mudar para ser ainda mais forte.  

Após ana l isarmos as 
respostas dos trabalhadores e 
trabalhadoras sobre o questionário, 
o Sindicato irá realizar, internamente, 
um seminário nos dias 25 e 26 de 
maio para discutirmos o melhor 
andamento das nossas ações.

Iremos planejar a gestão 
dos próximos 4 anos baseada no 
que cada um de vocês escrever no 
questionário. Por isso, é de extrema 
importância que todos participem e 
respondam com total transparência 
e sinceridade. O futuro do STIM 
passa por você.

Cerimônia de Posse
O Sindicato dos Metalúrgicos de Juiz de Fora 

e Região convida a todos a comparecerem 
à Cerimônia de posse da nova diretoria, que 
ocorrerá no dia 2 de Junho, sexta-feira, às 
9h, na sede do STIM (Rua Floriano, 72).


