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ATUAL DIRETORIA VENCE ELEIÇÕES E ESTARÁ 
À FRENTE DO STIM POR MAIS 4 ANOS

Com grande mobilização, 1.123 
metalúrgicos e metalúrgicas foram às 
urnas nos dias 27, 28 e 29 de abril

Leia na página 4

O Sindicato dos Metalúrgicos de Juiz de Fora e Região está com sua sede aberta de 8h às 
12h, respeitando todos os protocolos recomendados pelas organizações de saúde. 

Você também pode entrar em contato com a gente através dos nossos canais de 
comunicação.

www.stimjf.com         comunicacaostimjf@gmail.com         (32)3321-1859
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Uma das principais lutas que vamos precisar travar em 2021 
será a nossa Campanha Salarial. A categoria metalúrgica 
precisa ter consciência de que a pandemia em nada 
atrapalhou a produção das empresas. Nós não paramos de 
trabalhar.

A ArcelorMittal contabiliza lucros e mais lucros. A NEXA 
anunciou um EBITDA alto e com 77 mil toneladas de zinco 
produzidas só nos três primeiros meses de 2021.

COMO A INFLAÇÃO ATINGE A NOSSA VIDA?
O preço do pacote de 5kg de arroz em fevereiro de 2020 era, 
em média, de R$12,78. Em outubro do mesmo ano já estava 
em R$21,83. Hoje, em abril de 2021, o saco de 5kg de arroz 
chega a R$27,00 ou mais. Tivemos 100% de aumento no 
valor de um item essencial na mesa dos brasileiros/as num 
período de 1 ano e 2 meses.

O seu salário duplicou?
Pois é. O lucro do patrão atinge valores cada vez mais altos 
e o seu salário dá para comprar cada vez menos.

CAMPANHA SALARIAL: PRÓXIMO DESAFIO DO STIM

Quem saiu 
ganhando 
com a 
pandemia?

Quem está 
ganhando com 

um governo 
de patrões?

NOSSA CAMPANHA SALARIAL PRECISA VIR FORTE. E VOCÊ 
PRECISA ESTAR AO LADO DO SINDICATO NESSA HORA.

  NEXA   STIM entra na Justiça para ter acesso a 
PPRA e LTCAT de terceirizadas da NEXA|

O PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e o LTCAT - Laudo 
Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho são documentos que 
deveriam ser disponibilizados sem qualquer dificuldade pela empresa, por 
serem documentos públicos. Porém, ao demonstrar interesse em verificar o 
PPRA e o LTCAT de terceirizadas da NEXA, não conseguimos ter acesso a 
nenhum deles. Para termos isso em mãos, recorremos à Justiça.

Lembramos que os/as trabalhadores/as necessitam desses documentos 
para darem entrada na aposentadoria. E a responsabilidade de emissão 
é da NEXA, já que são terceirizadas ligadas a ela e quem contrata esses 
trabalhadores é ela.

Qual o motivo de disponibilizarem uma cópia dos documentos ao Sindicato? 
Isso acaba nos fazendo pensar que existe algo de errado a respeito. 
Aguardaremos os trâmites da Justiça e informaremos logo mais a todos e 
todas.

Condições de Trabalho nas Terceirizadas
O Sindicato já demonstrou, por diversas vezes, a insatisfação em relação 
às condições de trabalho que as terceirizadas dão. Já entramos com um 
processo e a perícia já detectou condições de alto risco e insalubres na 
empresa PH. Porém, um sindicato de Belo Horizonte apareceu e atravessou 
a relação, paralisando todo o processo. Eles dizem ser os representantes 
legais dos trabalhadores. Assim, pediram a extinção do processo. Um 
prejuízo enorme aos trabalhadores dessa empresa. O tal sindicato sequer 
quis dar continuidade ao processo junto ao STIM. Entenderam que era 
melhor extinguir. O Juiz aceitou a reivindicação deles e nós recorremos 
da decisão. Estamos aguardando os próximos passos e informaremos em 
breve.

Processos 822 e 753 – A NEXA procurou o STIM sobre a possibilidade 
de um acordo nesses dois processos. Já apresentamos uma proposta à 
empresa e aguardamos a contraproposta. Qualquer novidade, informaremos 
a todos e todas.

MERCEDES-BENZ
No dia 18 de maio o Sindicato iniciou a negociação da PLR e outros 
assuntos, como a regulamentação do adicional por sábado trabalhado, com 
a empresa.

Quatro dias antes, no dia 14, o Sindicato realizou uma assembleia com os 
trabalhadores para esclarecer alguns pontos como data-base, FGTS, PLR 
e demais pautas. É importante dizer que a assembleia foi presencial mas 
realizada com todos os cuidados e seguindo os protocolos de saúde contra 
a COVID-19.  

NEGOCIAÇÕES EM ANDAMENDO

Editorial

TRABALHADORES NO PODER
Muito se fala do poder executivo. A 
imprensa está sempre noticiando, 
em evidência, cada passo de 
quem ocupa a Presidência. Sim, 
nós temos que acompanhar cada 
assinatura, ação e fala de todos 
os Presidentes que passaram por 
Brasília. Continuaremos fazendo 
isso. Porém, o poder não é feito 
apenas por ele.

Quem são as pessoas que estão 
legislando e decidindo temas 
importantes para a nossa vida todos 
os dias? Quem são os deputados e 
deputadas que defendem as pautas 
dos trabalhadores e trabalhadoras?

Na Câmara de Deputados nós 
temos a bancada ruralista, a 
bancada evangélica, a bancada 
da bala. Onde está a bancada 
dos trabalhadores? Por que só 
tem patrão no Congresso, se a 
maioria dos eleitores é trabalhador 
e trabalhadora?

Nós não estamos votando em nós 
mesmos.

A gente confirma o voto em gente 
que nunca teve uma carteira 
assinada na vida. Em gente que 
sequer conhece o cartão de ponto. 
Em gente que dia nenhum comeu 
no refeitório de uma empresa. Como 
vão legislar a nosso favor? Como 
vão entender nossas demandas, 
anseios e necessidades se eles 
jamais estiveram no nosso lugar?

Companheiros e companheiras, 
as eleições de 2022 estão logo 
ali. E a gente precisa fazer um 
compromisso com nós mesmos, 
com as nossas famílias, e com a 
nossa classe social, de que vamos 
votar em trabalhador e trabalhadora.

Trabalhadores no poder.
No executivo e no legislativo. 
Não há outro caminho.

LEADDEC – o STIM está negociando data-base, ticket alimentação, PLR e 
em breve teremos novidades.

Processo do Abono de São Bernardo - o processo já retornou para Juiz 
de Fora e estamos aguardando a liberação do Juiz da Vara do Trabalho da 
cidade.

ARCELORMITTAL  
O Sindicato está ciente 
da reclamação de muitos 
companheiros e companheiras 
da Arcelor sobre algumas linhas 
de ônibus de Santos Dumont. 
De acordo com os relatos, esses 
ônibus soltam os trabalhadores 
numa distância razoável para 
o local de destino, fazendo 
com que eles caminhem por 
ruas pouco movimentadas. No 
período da noite isso se torna 
ainda mais perigoso. Tal fato 
coloca a vida e a integridade de 
todos e todas em risco.
Já entramos em contato com 
a empresa e discutimos o 
problema. A Arcelor alega que 

os custos para essa mudança são 
caros. Porém, não podemos aceitar 
que isso continue ocorrendo.
O diretor do Sindicato e trabalhador 
da Arcelor, Rogério Antônio da 
Silva, já realizou um levantamento 
do problema de forma geral. Das 
linhas de ônibus, trajetos e quantos 
companheiros e companheiras que 
passam por essa situação.
Iremos levar a discussão 
também para a Prefeitura. 
Porém, ressaltamos que a 
responsabilidade é da empresa, e 
não aceitaremos vista grossa para 
algo tão importante.

TREFILARIA
Enfrentamos há anos vários 
problemas na trefilaria da 
ArcelorMittal. Novamente iremos 
fazer o diálogo para que as 
coisas funcionem de uma forma 
melhor. Estamos aguardando o 
agendamento de uma reunião 
com o gestor dessa área a fim de 
encontrar uma solução definitiva. 
Não há como permanecer como 
está. É uma série de fatores, 
porém, o relacionamento dentro 
dessa área é um problema 
crônico. Mudam os chefes 
mas a falta de respeito com o 
trabalhador continua. 

TRANSPORTE COLOCA EM RISCO VIDA DE TRABALHADORES E TRABALHADORAS

ASSEMBLEIA PARA APROVAÇÃO DA PAUTA 
DE NEGOCIAÇÕES EM JUNHO!

Diante do atual cenário, o Sindicato quer antecipar 
as discussões da data-base de 2021.

CONVOCAÇÃO!
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EXPEDIENTE

Com um trabalho muito bem consolidado, a atual diretoria 
do Sindicato dos Metalúrgicos de Juiz de Fora e Região 
concorreu sozinha para estar à frente do STIM por mais 
4 anos. E o resultado foi muito positivo. A resposta nas 
urnas é de total apoio ao Presidente João César da Silva, 
Vice-Presidente Osvair Antonio de Oliveira Diniz, 1º 
Secretário Elias Silva Santos, 1º Tesoureiro Platinir Eder 
de Mendonça e outros diretores e diretoras. Os números 
mostram que os sindicalizados/as confiam no trabalho 
que vem sendo feito e sabem da seriedade desse grupo 
com a luta de toda a categoria.

O Sindicato agradece imensamente o comprometimento 
dos sindicalizados ao irem às urnas demonstrar sua 
vontade. Esse é um gesto que evidencia a força da 
nossa categoria e a vontade de que nossas lutas sejam 
vitoriosas. Juntos somos muitos mais fortes!

A Chapa 1 assume a direção em junho deste ano. Veja o 
resultado das urnas:

LIDERADOS PELO PRESIDENTE JOÃO CÉSAR, ATUAL DIRETORIA DO STIM 
GARANTE QUÓRUM E CONTINUA À FRENTE DA CATEGORIA

Vereadora Laiz Perrut (PT) e 
Deputado Betão (PT) parabenizam, 
em suas redes sociais, a vitória da 
Chapa 1 na eleição do STIM.

SINDICATO QUER FORTALECER O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO 
TRABALHADOR NA PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Iniciamos nos últimos meses conversas com a Prefeitura de Juiz de Fora, através 
da secretaria de saúde, para reforçar nossa preocupação com o Departamento de 
Saúde do Trabalhador. O Sindicato acredita que numa administração do Partido dos 
Trabalhadores esse é um setor que precisa ter ainda mais atenção e cuidado. Estamos 
em diálogo frequente com a Secretária de Saúde, Doutora Ana Pimentel, que já 
sinalizou mudanças e melhorias para o Departamento.

Estaremos nessa luta pois entendemos que o caminho para a 
classe trabalhadora é através do SUS. Saúde também é direito!

Secretária Adjunta de Saúde, Ana Luisa 
Guimarães, Diretora do STIM, Flávia 
Moreira Freitas, Secretária de Saúde, 
Doutora Ana Pimentel, Presidente do 
STIM João César.


