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Nossos diretores estão atendendo através de seus telefones particulares (ligação ou whatsapp), em horário comercial.

2021 - VAI TER LUTA!
Em 2021, a luta será ainda maior. Estaremos vivendo as consequências de uma pandemia 
que afetou o mundo todo. E temos total consciência de que no Brasil os danos serão altos. 

Pois sem governo tudo fi ca mais difícil, principalmente para a classe trabalhadora.

MAS A CATEGORIA METALÚRGICA VAI SE MANTER FORTE.
TEMOS UM SINDICATO COMPETENTE E DE LUTA!

O SINDICATO DOS METALÚRGICO SE MANTÉM SOLIDÁRIO PELAS
MAIS DE 350 MIL MORTES EM DECORRÊNCIA DA COVID-19

O STIM TEM TRABALHADO REMOTAMENTE. SALVAR VIDAS É NOSSA PRIORIDADE.

Lembramos a todos e todas a importância do isolamento social, 
de evitarmos a proliferação do vírus. Usar máscara e respeitar todos

os protocolos de segurança é primordial para que isso acabe. 

Enquanto alguns obedecem recomendações dos órgãos mundiais competentes,
os poucos que continuam agindo de forma individualista, egoísta e

irresponsável não deixam com que essa pandemia acabe.

A culpa não é só do vírus. Autoridades que menosprezaram 
a doença e população que insiste em aglomerações também têm 

responsabilidade nas mortes.

Viver em sociedade é ser coletivo!

Você pode entrar em contato com o STIM através dos nossos canais de comunicação e redes 
sociais. Continuamos trabalhando muito para que a categoria não tenha nenhum prejuízo.

www.stimjf.com                       comunicacaostimjf@gmail.com                       (32) 3321-1859www.stimjf.com                       comunicacaostimjf@gmail.com                       (32) 3321-1859www.stimjf.com                       comunicacaostimjf@gmail.com                       (32) 3321-1859
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EDITORIAL CAMPANHA SALARIAL

Nos adaptamos para continuar a luta!
Quando o ano de 2020 começou, ninguém poderia ima-

ginar como seria. Um vírus mexeu com o mundo, e todos 
tivemos que nos adequar àquela nova condição. O CO-
VID-19 chegou em março ao Brasil e, desde o fim desse 
mês até hoje nós estamos vivendo uma pandemia que pa-
rece não ter fim.

Máscaras, álcool gel, tapetes higienizadores e tantos 
outros objetos entraram na nossa casa e no nosso tra-
balho. Tivemos que mudar velhos hábitos. Tivemos que 
encontrar uma forma de seguir a vida sob essa nova con-
dição. Tudo isso, vendo conhecidos, amigos e parentes 
perdendo a batalha para o vírus.

Para a classe trabalhadora sempre fica a pior parte. 
Nosso acesso à saúde é mais dificultoso. Nem todos temos 
planos e muitas de nossas vidas foram salvas pelo SUS. 
Sem o nosso Sistema Único de Saúde, teríamos perdido 
muito mais. O patrão tem o hospital particular. Por isso, 
muitas vezes ele aparece com o discurso de que o SUS é 
dinheiro jogado fora. Para nós, o SUS é o que garante nos-
sa existência. Esse ano isso ficou mais do que claro. Então 
teremos que ser nós – sempre – a defender a saúde públi-
ca. E cobrar qualidade. Essa também é uma luta dos meta-
lúrgicos.

2020 foi o ano em que nos fizeram escolher entre a 
nossa saúde e a nossa comida. Ou a gente sai de casa para 
trabalhar e se arrisca a contrair o vírus, ou a gente passa 
fome.

A pandemia pode ter dificultado a comunicação entre 
todos nós, pode ter sido um obstáculo a mais para o ano 
que se passou, porém, teve muita luta!

O Sindicato dos Metalúrgicos de Juiz de Fora e Região 
não deixou de trabalhar uma semana sequer. Estivemos 
nas fábricas, nas reuniões, nas mesas de negociação. Esti-
vemos nas plenárias virtuais, no telefone, nos sites e redes 
sociais. Porque a luta dos trabalhadores não pode parar. 
Nós nos adaptamos. Reuniões online, trocamos os jornais 
impressos por vídeos, diminuímos o número de atendi-
mentos diários. Modificamos algumas condutas para que 
os direitos da categoria ficassem assegurados, sem esque-
cer da saúde de todos e todas.

Fomos um dos poucos sindicatos do Brasil a conseguir 
manter o INPC com aplicação ainda em 2020. E manti-
vemos todas as cláusulas sociais da Convenção Coletiva.

Teve luta! E em 2021 terá ainda mais!
Juntos somos mais fortes. 

EM 2021, IREMOS EM BUSCA 
DO GANHO REAL!

NENHUMA CLÁUSULA SOCIAL RETIRADA E REPOSIÇÃO 
DO INPC NA ÚLTIMA NEGOCIAÇÃO

As últimas negociações da Campanha Salarial não foram 
fáceis. Com a pandemia, muitos patrões tentaram se aproveitar 
do momento. O discurso de crise sempre é colocado na mesa 
de negociações, ainda mais num ano como o de 2020. Porém, a 
categoria metalúrgica não parou de trabalhar. Portanto, não há 
motivos para retrocesso. É com esse discurso que iniciaremos, 
mais adiante, as negociações da campanha salarial 2021/2022.

O Sindicato entrou em contato com todas as empresas 
metalúrgicas da região explicando que na onda roxa estipulada 
pelo Governo de Minas, elas deveriam parar as atividades. Não 
aconteceu. Meia dúzia de empresas negociaram e pararam 
por uma semana, mas a imensa maioria dizia ser “atividade 
essencial”, portanto, não deveria fechar. Encaminhamos 
tudo isso aos órgãos responsáveis, para que pudessem 
tomar providências. A função do Sindicato é fiscalizar as 
empresas e reportar a quem tem legalidade para ir lá proibir 
o funcionamento.

No fim, o que vimos foi que as empresas metalúrgicas não 
pararam dia nenhum. A vida foi menos importante que o lucro. 
E isso será lembrado na mesa de negociação para a próxima 
campanha salarial.

Se as empresas não pararam de produzir, por qual motivo 
os trabalhadores e trabalhadoras precisam aceitar acordos 
ruins? Não aceitaremos! Iremos em busca do ganho real. E, se 
a categoria estiver unida e firme, nós conseguiremos sair da 
mesa de negociação com uma boa proposta.

2020
Foram muitas conversas, muitos debates e reuniões 

para a campanha salarial 2020/2021. Mas o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Juiz de Fora se manteve firme na busca 
pela garantia de direitos já adquiridos.

Ao contrário do que vimos pelo Brasil afora, o STIM 
conseguiu manter a CC integralmente. Em alguns casos 
conquistamos até o reajuste no abono e estamos fazendo 
acordos de PLR com as empresas.

Sabemos que algumas empresas fecharam acordo da 
redução de salário dos trabalhadores sem dialogar com 
o Sindicato. Se o trabalhador se sentiu lesado de alguma 
forma e tiver alguma dúvida, procure o STIM com urgência.

Nossa recomendação é para que vocês não assinem nada 
sem antes procurar o Sindicato. Só dessa forma a categoria 
consegue se resguardar e garantir seus direitos.
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PROCESSOS COLETIVOS – MILHÕES DE REAIS NO BOLSO DO TRABALHADOR
Adicional insalubridade e periculosidade -> Depois de 13 anos na Justiça, enfim conseguimos vencer essa batalha e fize-
mos acordo de 65 milhões de reais que a empresa terá que pagar aos trabalhadores listados neste processo.

Adicional noturno -> Foi feito um acordo com a empresa, os trabalhadores aprovaram e teve homologação no dia 14/12 
pela Justiça do Trabalho. Foi pago aos trabalhadores, somados, um total de 18 milhões de reais.

Intervalo de Refeição -> STIM está aguardando a atualização dos cálculos e em breve vamos comunicar a data do paga-
mento. Lembrando que uma primeira parcela já foi paga pois a Justiça já tinha liberado.

TRABALHADORES APROVAM POR 77% PROPOSTA DA EMPRESA
- 3,89% (INPC do período) de reposição a partir de 1º de março de 2021.
- Estabilidade a 99% do efetivo até 31 de julho de 2021.
- Manutenção de TODAS as cláusulas sociais da Convenção Coletiva.
- 900 reais de abono.

Processos em andamento:

STIM x Elevadores Barcelos
Sindicato ganhou a ação que manda pagar a periculosidade. A empresa já 
foi intimada a juntar os documentos necessários para os cálculos.

STIM x Metalúrgica Moreira (Prevato)
Aguardando audiência de encerramento marcada para o dia 14/06.  
A partir daí é aguardar a sentença.

ARCELORMITTAL

NEXA

NA JUSTIÇA

CONDIÇÕES DE TRABALHO NA NEXA CONTINUAM PRECÁRIAS
O STIM vem alertando diariamente sobre o sucateamento da Nexa por entendermos que este é um assunto de suma 

importância na vida dos trabalhadores. As condições de trabalho que a empresa vem oferecendo não traz segurança. 
Nosso papel é fiscalizar e acionar o Ministério do Trabalho. O problema é que no atual Governo, o Ministério do Traba-
lho já demonstrou que não tem interesse em garantir a saúde dos trabalhadores.

Temos denunciado pequenos acidentes e mostrado à empresa nossa preocupação com os ocorridos. Passamos a in-
formação aos órgãos competentes. Não queremos ter que lamentar a perda de algum companheiro ou companheira por 
descaso, como já ocorreu.

Pedimos a todos e todas que, caso se deparem com essas condições dentro da empresa, que nos comuniquem 
imediatamente. Nossos canais estão abertos a todas as denúncias, inclusive através de telefones particulares de  
diretores do STIM.

EMPRESA SE RESPONSABILIZA A INVESTIR E MELHORAR CONDIÇÕES
A preocupação do Sindicato com o sucateamento da empresa é tão grande que no dia 24 de fevereiro nos reunimos 

com representantes da Nexa para tratar o assunto.
A resposta foi que a empresa irá investir e melhorar as condições de trabalho.

POLÍTICA SALARIAL
Outra pauta dessa reunião de fevereiro foi a política salarial na empresa. Dentre as grandes, a Nexa é a única que não 

possui esse planejamento, tendo o pior salário de todas elas.

TERCEIRIZADAS
Já informamos também à empresa alguns problemas que temos enfrentado com as terceirizadas da Nexa. Algumas 

não estão cumprindo a legislação e garantindo o direito de todos e todas. As condições de trabalho também estão bem 
abaixo do que podemos aceitar.

PROCESSOS
822-2010-143 e 753-2013-143 – já estão na fase de cálculos. Encontram-se nas mãos dos peritos escolhidos pelo Juiz 

da 5ª Vara, onde os processos estão tramitando.
Isonomia Eletricistas – aguardando recurso chegar no TST para julgamento desses recursos.

acesse agora mesmo

www.stimjf.com/convenios 
e conheça benefícios exclusivos 

para quem é sindicalizado!

SINDICALIZE-SE
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NOSSA VOZ NA CÂMARA MUNICIPAL
NOSSA CATEGORIA AGORA TEM REPRESENTAÇÃO NO PODER LEGISLATIVO

Os metalúrgicos e metalúrgicas de Juiz de Fora abraçaram a candidatura da Laiz Perrut à Câmara Municipal. Laiz é 
funcionária do Sindicato e estará nesse espaço representando as nossas lutas. Demos um passo adiante para ir em busca 
dos nossos direitos!

No início de 2021, com o fechamento da Ford e outras empresas do setor de automóveis, a preocupação com a Mercedes-
Benz em Juiz de Fora aumentou. A vereadora Laiz Perrut (PT) e o vereador Juraci Scheffer (PT) abriram uma audiência 
pública na Câmara para tratarmos do assunto. Discutimos a permanência da fábrica na cidade, manutenção dos empregos 
e os diversos incentivos fiscais que a Prefeitura de Juiz de Fora já deu à Mercedes. Estamos na luta por emprego e geração 
de renda na cidade.

PREFEITURA: Também lembramos que este Sindicato sempre apoiou candidaturas que mostravam ser aliadas das lutas 
trabalhistas. E em todas as eleições das quais Margarida Salomão participou, estávamos ao seu lado. Hoje ela é Prefeita de 
Juiz de Fora e temos certeza que nossas pautas terão mais abertura, como já vem acontecendo.

O Sindicato, através do Presidente João César, já se reuniu com Margarida para discutir geração de renda e emprego na 
cidade. Temos participado ativamente e esperamos que Juiz de Fora seja exemplo no país. 

Nos dias 27, 28 e 29 de abril a nossa categoria vai às urnas votar na chapa 
que vai comandar o Sindicato dos Metalúrgicos de Juiz de Fora e Região nos 
próximos 4 anos.

Sabemos que num momento difícil como esse, todos estamos desmotivados e 
cansados. Porém, é nessa hora que eles levam de nós tudo que já conquistamos.

Por isso, precisamos ir às urnas! Precisamos fortalecer o Sindicato que todo 
ano briga pelos nossos direitos. Seu voto é importante. Seu voto é sua voz nas 
urnas. Seu voto é comprometimento com a sua luta.

Quando a direção do Sindicato senta na mesa para negociar com o aval de 
centenas de trabalhadores e trabalhadoras, o patrão sabe que vai ter resistência. 
Ali não está sentado o Presidente do STIM, e sim todos que deram credibilidade 
e confiança para que ele estivesse ali.

VOTE! Seu voto faz a diferença na força que o seu sindicato vai ter.

“Quero agradecer imensamente o 
apoio de cada um dos metalúrgicos e 

metalúrgicas. Vocês abraçaram a minha 
candidatura e juntos chegamos a uma 
linda votação que me deu o direito de 

ocupar uma vaga na Câmara Municipal. 
Podem ter certeza de que estarei lá, 

diariamente, lutando pelos nossos 
direitos.” Laiz Perrut

“Ter alguém na Câmara representando os interesses dos 
trabalhadores de forma geral e especificamente da nossa 
categoria é essencial para a defesa das nossas pautas. 
No dia 8 de abril tivemos uma reunião com a vereadora 
Laiz Perrut e a secretária de saúde Ana Pimentel, a fim 
de discutirmos sobre o Departamento de Saúde do 
Trabalhador.” João César


