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SETEMBRO
Acordo assinado. O Sindicato dos Metalúrgicos de 

Juiz de Fora garantiu uma das melhores negociações do 
país, mantendo a Convenção Coletiva integralmente e 
tendo aumento real no salário. 

O esforço do Sindicato nas negociações foi 
recompensador. Sem nenhuma mobilização, greve 
ou paralização, tivemos um ótimo acordo. A maior 
preocupação do STIM era alguma mudança significativa 
na Convenção Coletiva, seguindo a reforma trabalhista 
do Temer. Como todos sabemos, a reforma tira direitos 
dos trabalhadores e precariza o emprego. 

Nossa luta é contra 
essa reforma!

VEJA O ACORDO:
Reajuste Salarial de 4% a partir do dia 01/09/2018.

NOVOS PISOS SALARIAIS A PARTIR DE 01 DE 
JANEIRO DE 2019.

Até 20 empregados -> R$1.128,00 (5,22%)

De 21 a 100 empregados -> R$1.136,00 (5%)

De 101 a 200 empregados -> R$1.176,00 (5%)

Acima de 200 empregados -> R$1.620,00 (5%)

Auto Peças e Equipamentos -> R$1.445,00 (5%)

Ticket Alimentação -> R$12,50 (6,8%)

Pagamento no 5º dia útil em função do E. Social. 

Inflação Acumulada do período -> 3,64%

Veja mais acordos na página 2.

Salários 
atrasados 
e outros 
problemas 
na Ppienk 
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STIM na Justiça 
contra Arcelor e 
Mercedes-Benz. 
Veja alguns 
processos. 
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Sindicato 
garante 870 mil 
na Justiça para 
trabalhadores da 
Otis. 
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TRABALHADORES DA PPIENK SOFREM COM SALÁRIOS ATRASADOS
A administração da Ppienk 

vem tratando com descaso e 
descomprometimento os seus 
empregados. Os salários estão 
atrasados e a desculpa é a falta 
de dinheiro, como sempre. Mas a 
produção não para. Os metalúrgicos 
e metalúrg icas cont inuam 
acordando cedo, vestindo seus 
uniformes e produzindo para que 
a empresa possa vender. Se a 
Ppienk continua funcionando, o 
dinheiro está entrando. Mas a má 

administração sempre recai sobre 
os ombros dos trabalhadores. 

Após se reunirem com o 
STIM, os funcionários da empresa 
resolveram paralisar a produção. 
Depois de uma hora, o pagamento 
caiu na conta de todas e todos. O 
patrão só entende que depende dos 
trabalhadores quando eles cruzam 
os braços. A união é a melhor forma 
de mostrar a eles que quem faz a 
empresa lucrar, são vocês!

O FGTS também está com 

atraso. O Sindicato já comunicou a 
empresa que iria tomar providências 
judiciais, porém, fomos informados 
de que já houve negociação da 
Ppienk com a Caixa Econômica 
e o débito está sendo quitado 
mensalmente. 

A g u a r d a r e m o s  o 
cumprimento de todos os direitos 
e qualquer outra notícia ou 
reclamação, não hesite em acionar 
o STIM.  

SANTOS DUMONT
4% de reajuste a partir de setembro

Aumento do piso para R$1.128,00 (5,22%)

Ticket de R$220,00 a partir de novembro

Abono - até 10 funcionários R$220,00

Abono - 11 a 20 funcionários R$300,00

Abono - 21 a 50 funcionários R$358,00

Abono - acima de 50 funcionárois R$580,00

VOTORANTIM
4% de reajuste

Abono de R$1.300,00 pago até 15/11

Renovação do acordo coletivo

Adicional noturno de 24% das 22h às 7h
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Mercedes-Benz
Processo N° 56-2009-143 Insalubridade e Periculosi-
dade

Aguardando julgamento no TRT3.

Processo N° 371-2012-0035 Abono de São Bernardo 
do Campo

Aguardando juízo de admissibilidade do recurso extraor-
dinário da empresa no TST.

Contratações 

O Sindicato dos Metalúrgicos, desde de maio do ano 
passado, vem se reunindo com a empresa para tratarmos 
da necessidade da criação de novos postos de trabalhos 
na linha de produção devido ao aumento na produção 
das cabinas e do caminhão Actros. Buscamos priorizar a 
contratação dos aprendizes e trabalhadores aqui da região.    

De novembro de 2017 a setembro de 2018, foram 
efetuadas cerca de 400 novas contratações. 

 STIM x ArcelorMittal
Processo N° 0963-2011-035 - Minutos que an-
tecedem e sucedem (horas extras)

O atraso do processo, segundo o diretor 
Elias Santos, se deve por um questionamento 
técnico. A empresa faz o deposito dos valores e 
logo alega que existem dois processos idênticos. 
Ou seja, eles dizem que a nova ação repete outra 
que já foi ajuizada, sendo idênticas as partes. 
Está ocorrendo uma confusão entre os processos 
individuais de tempo de percurso e o processo 
coletivo de minutos que antecedem e sucedem a 
jornada de trabalho. Neste caso, será averiguado 
pela Justiça se existe ou não outro processo 
idêntico.  Essa é a justificativa para a demora. 
Em breve teremos mais valores para pagar aos 
trabalhadores.

Processo N° 899-2006-143 - Insalubridade e 
periculosidade.

A lista com os nomes e valores já se 
encontra no Sindicato. O(a) trabalhador(a) deve 
procurar o STIM-JF no horário comercial para 
mais informações.

Sindicato dos Metalúrgicos de Juiz de Fora realiza curso de formação 
sindical. A atividade conta com a participação de várias outras instituições 
e tem membros da CUT dando aulas sobre formação política, organização 

sindical, conjuntura, consciência de classe e outros temas relevantes.

Na Justiça:

Acordo de PLR da empresa Eisenmann 

Já tivemos varias reuniões mas ainda não chegamos 
a um acordo que atenda os trabalhadores. Temos uma 
nova rodada de negociações agendada para a próxima 
semana. Nessa rodada, o Sindicato, espera fechar o 
acordo referente a PLR 2018.  
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EXPEDIENTE

Processo: nº 0002070-
52.2014.5.03.0143
Insalubridade e periculosidade

STIM/JF X 
ELEVADORES  OTIS

Os mecânicos da empresa 
de elevadores Otis receberam de 
uma só vez, no mês de setembro, 
as indenizações. Segundo o diretor 
Elias Santos, um dos mecânicos 
irá receber a maior indenização 
paga pelo Sindicato em processos 
coletivos até a data de hoje. Serão 
170 mil reais! 

No processo temos 8 
trabalhadores e o valor total que a 
empresa terá que pagar é de 870 
mil reais. Os substituídos de Juiz de 
Fora estavam vinculados à matiz no 
Rio de Janeiro, agora passaram para 
cá e seguirão a nossa CCT.

APENAS UM 
SINDICATO 
COMPROMETIDO 
COM O 
TRABALHADOR, 
RESPONSÁVEL 
E DE LUTA PODE 
CONSEGUIR 
ASSEGURAR 
NOSSOS 
DIREITOS!
FORTALEÇA SEU 
SINDICATO. 

OTIS VAI PAGAR 870 MIL REAIS DE 
INDENIZAÇÃO A TRABALHADORES

MANTIQUEIRA PAGARÁ INDENIZAÇÃO DE 490 MIL 
REAIS NO TOTAL E JÁ ASSINOU ESTABILIDADE 
NO EMPREGO ATÉ 2021
Processo N° 2121-2014-038 Insalubridade e periculosidade

Sindicato X Elevadores Mantiqueira
O processo do STIM contra a empresa de elevadores Mantiqueira 

já transitou em julgado. Os substituídos já estão recebendo 30% de 
periculosidade em folha sobre o salário base. A execução do processo 
ficou em 490 mil reais e no acordo o Sindicato conseguiu garantia de 
emprego para os mecânicos até 2021, só podendo ser demitido por conta 
da sua aposentadoria. Esta garantia provisória de emprego possibilitou 
a homologação do acordo.

SINDICALIZE-SE!

É A ÚNICA FORMA 
DE ENCARAR AS 
EMPRESAS NA 
JUSTIÇA. VOCÊ 
SOZINHO JAMAIS 
CONSEGUIRIA. 

VAMOS JUNTOS!


