
Juiz de Fora - Junho de 2018 site:www.stimjf.com facebook: Sindicato dos Metalúrgicos de JF e Região

INFORMATIVO

nº 026

ESPECIAL
Pequenas Empresas

CAMPANHA 
SALARIAL 2018

Esses caras votaram a favor da reforma trabalhista de Temer, que prejudica muito a vida do trabalhador 
e representa um retrocesso nas nossas lutas. 
Agora eles vão pedir o seu voto. 
DIGA NÃO AOS INIMIGOS DOS TRABALHADORES!

Aecio Neves e Michel Temer

ELEIÇÕES 2018

Anastasia Zezé PerrellaMarcus Pestana

Leia na página 3
A campanha salarial deste ano não será fácil. A reforma trabalhista e a terceirização realizadas pelo 

governo Temer foram pensadas para que os empresários possam ter cada vez mais lucro e para que os direitos 
dos trabalhadores, conquistados a duras penas, possam ser ignorados. 

Por isso, mais do que nunca, a categoria precisa ser sindicalizada. Só assim conseguiremos organizar 
ações e unir forças. Não existe solução que não comece por isso. Sindicalize-se! É a sua única chance! 

E é preciso também ter consciência de que as próximas eleições podem piorar ainda mais a nossa vida. 
Políticos que SEMPRE votam contra o trabalhador e o povo não merecem o nosso voto! Vamos ficar atentos(as)!

Processos de 
insalubridade e 
periculosidade. 
Entenda seus 
direitos. 

Página 2

Vamos lutar 
juntos por PLR 
nas pequenas 
empresas. 

Página 4

Veja horários 
e locais de 
assembleias 
para a Campanha 
Salarial. 
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O Sindicato dos Metalúrgicos de Juiz de Fora 
e Região vem movendo, durante os últimos anos, 
vários processos que dão direito ao aumento no 
salário por local de trabalho insalubre ou perigoso. 

Viramos referência no Brasil com a defesa 
desse direito em empresas de elevadores. E outras 
também já estão respondendo na Justiça, como a 
MERCEDES, ARCELOR, FREAR, PREVATO, e 
algumas mais. 

Mas, para que possamos mover um processo 
com provas e embasamento, precisamos que 
VOCÊS estejam atentos e nos passem todas as 
informações que puderem. É necessário saber se 
tem grandes ruídos, se trabalham diretamente ou 
próximos a produtos químicos, e tudo mais que 
possa ser referente a insalubridade e periculosidade. 

T R A B A L H A D O R E S ( A S )  D E 
SERRALHERIAS, OFICINAS MECÂNICAS, 
RETÍFICAS E DAS TERCEIRIZADAS, verifiquem 
essas condições em suas empresas e informem 
imediatamente a algum diretor do STIM. A denúncia 
também pode ser feita pelo telefone (32) 3215-5071, 
ou através do nosso site oficial www.stimjf.com ou 
email contato@stimjf.com . 
É MUITO IMPORTANTE O SEU CONTATO!

INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE
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Muitas empresas já 
negociam separadamente 
com o Sindicato. E, dessa 
forma, o andamento se 
dá de forma mais rápida e 
eficaz. Arcelor e Mercedes 
já iniciaram conversas com 
a direção do STIM, e a 
Votorantim Metais já começou 
a planejar uma agenda. 

Precisamos entrar fortes nesta Campanha 
Salarial. A Reforma Trabalhista e a terceirização do (des)
Governo Temer foram muito prejudiciais para a classe 
trabalhadora. Agora, mais do que nunca, é preciso ser 
sindicalizado para conseguir garantir direitos que foram 
conquistados no passado a duras penas. 

Não podemos esquecer nunca que nada do 
que temos nos foi dado facilmente. Cada conquista 
veio após muito suor, luta, perseverança e união. E 
a categoria metalúrgica não pode permitir que isso 
tudo seja jogado fora. VAMOS NOS FORTALECER, 
VAMOS ENFRENTAR JUNTOS O PATRÃO PELA 
RENOVAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA COM 
ALGUMAS MELHORIAS. E QUEREMOS GANHO 
REAL!

Rescisão fora do 
Sindicato

Chegou ao nosso conhecimento que algumas 
empresas andam fazendo rescisões fora do Sindicato. 
De acordo com a nossa Convenção Coletiva, após o 
contrato de experiência, qualquer rescisão TEM que 
ser, obrigatoriamente, feita no STIM. O único motivo 
pelo qual o seu patrão quer fazer a rescisão na empresa 
dele é para dar calote no(a) trabalhador(a).

Não permita rescisão fora 
do Sindicato. 

A convenção coletiva lhe 
garante este direito!
 

DENUNCIE! 
Tem multa para empresas 
que insistem em não fazer 

a rescisão no STIM.

Ticket Alimentação e 
Vale Transporte

O STIM quer saber se a sua empresa 
está pagando corretamente o ticket alimentação 
e vale transporte conforme Convenção Coletiva. 
Qualquer irregularidade, informe imediatamente 
o Sindicato através de nossos telefones, site 
oficial ou e-mail. Todas essas informações você 
encontra no fim da página 4, no Expediente. Todas 
as denúncias podem ser feitas anonimamente.

 
 

Salário Fora da Carteira
Um dos objetivos dessa campanha salarial é 

melhorar o piso da nossa categoria, que hoje já é 
um dos mais baixos da cidade. Mas isso se torna 
muito difícil se os(as) trabalhadores(as) continuarem 
aceitando receber o salário fora da carteira de 
trabalho. 

Você perde muito com essa prática! Influencia 
diretamente no seu décimo terceiro, nas férias, 
aposentadoria e outros benefícios. Não permita que 
isso aconteça mais! Vamos acabar com o salário 
por fora.

CAMPANHA SALARIAL 2018/2019
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EXPEDIENTE

PLR - Participação nos Lucros, Lei 10.101 de 2000
O desejo do Sindicato dos Metalúrgicos de Juiz de Fora e Região é que toda a categoria tenha 

participação nos lucros das empresas. Hoje, conseguimos acordos de PLR em 80% das empresas. 
Vamos atrás desses 20%. Porque PLR é Lei. Entendemos que isso é um direito e uma forma justa de 
remunerar aqueles que de fato produzem e fazem com que a empresa obtenha lucro. 

Mas sabemos que nada nos será 
entregue com facilidade, mesmo que 
seja um direito. É preciso cobrar e ir 
atrás. Mostrar ao patrão que vamos 
lutar por tudo que consideramos justo. 

A nossa união para negociar 
PLR com pequenas empresas será 
imprescindível! 

MÓDULO
ASSEMBLEIA 
DIA 21/06 18h 

(Na sede do STIM)
O STIM fa rá  uma 

assembleia com trabalhadores 
da Módulo para que possamos 
discutir sobre irregularidades 
na fábrica e a possibilidade de 
acionarmos a Justiça contra ela. 

Mas iremos dialogar 
também sobre a relação 
entre diretores da empresa e 
empregados. Temos percebido 
e recebido alguns relatos de que 
as formas de decisão são quase 
ditatoriais. Todas as medidas lá 
são tomadas para prejudicar 
o(a) trabalhador(a). Existe a 
necessidade de fazermos algo 
a respeito disso. Na assembleia 
discutiremos ações para mudar 
esse quadro. 

STIM Santos Dumont                  18h


