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Empresários vencem trabalhadores: reforma 
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Trabalhadores da Mercedes estão insatisfeitos 
com o Santander

O STIM tem recebido muitas reclamações sobre o tratamento e as 
condições do Banco Santander. De acordo com alguns relatos, a instituição 
tem realizado “venda casada”, prejudicando a liberdade de escolha dos 
metalúrgicos e metalúrgicas. 

O STIM marcou uma reunião com o subtendente do Santander que 
no fim acabou não nos recebendo. Tal fato mostra total descaso com os 
trabalhadores. Iremos tomar providências jurídicas para resolver essa questão.

Para obter empréstimos e outros benefícios, o banco tem obrigado a 
contratar diferentes serviços. Isso, inclusive, é ilegal. O trabalhador acaba 
pagando juros e taxas bem mais altas que as convencionais. 

Lembramos a todos, mais uma vez, que nós temos um banco próprio 
da categoria metalúrgica. O SICOOB é uma cooperativa de crédito que 
oferece condições muito mais justas.

Os trabalhadores têm direito, por Lei, a escolher a instituição na qual 
vai colocar o seu dinheiro e receber o seu salário. Nenhuma empresa pode 
obrigar sua escolha por qualquer banco.

Nos dias 20 de junho e 4 de 
julho, o STIM teve reuniões com 
a empresa para discutir assuntos 
relevantes para o trabalhador.

- Atestado Médico: a Votorantim 
não tem considerado a totalidade 
dos atestados que os trabalhadores 
apresentam. Nós aconselhamos a 
todos que cumpram exatamente o 
que está estipulado no atestado. O 
funcionário que obteve um documento 
dado pelo PROFISSIONAL da saúde 
dizendo que ele deve ficar sem 
comparecer ao trabalho, precisa 
cumprir. O atestado suspende o 
contrato de trabalho, portanto, não 
é preciso ir à empresa enquanto ele 
valer. Isso é objeto de audiência no 
Ministério Público do Trabalho e eles 
têm o mesmo entendimento nosso. 

- PPP: as conversas sobre 
o assunto vêm se arrastando. O 
STIM não concorda com o que foi 
seguido entre 2007 e 2010. Ficou 
acertado, nas últimas reuniões, que 
os PPPs fossem encaminhados ao 

STIM para revisão. O diretor Paulinho 
será o responsável pelo assunto. O 
trabalhador que precisar de ajuda 
deve procurá-lo. 

- Processos Trabalhistas: 
a empresa ficou de apresentar ao 
STIM os cálculos. Iremos analisar 
para apresentar aos trabalhadores.

- Revista Aleatória: a empresa 
comunicou que irá fazer revista na 
entrada da fábrica. Não concordamos 
com tal procedimento. Lá é lugar de 
trabalhador, e não de bandido. 

- Câmera de Segurança: 
estão utilizando o instrumento para 
VIGIAR E PUNIR os trabalhadores. 
Lembramos que isso é ilegal e não 
vamos permitir. 

-  Negociação Colet iva: 
empresa sinal izou que quer 
negociar separadamente. Dia 12 
de julho prometeram entregar a 
proposta. Vamos analisar e, se for 
o caso, convocaremos assembleia. 
Já avisamos que não aceitaremos 
qualquer mudança na data-base. 

SINDICATO NEGOCIA ASSUNTOS IMPORTANTES 
COM VOTORANTIM

EMPRESÁRIOS VENCEM 
CLASSE TRABALHADORA

O dia 11 de julho foi de 
derrota para a classe trabalhadora. 
Senhores vestidos de terno e 
gravata, que nunca suaram de 
verdade a camisa para colocar 
comida dentro de casa, que 
sempre tiveram acesso às 
melhores escolas, melhores 
hospitais e melhores condições 
de vida, decidiram sobre o NOSSO 
futuro. 50 senadores votaram 
por mudanças que atingem 
diretamente nossa vida, nos 
prejudicando e piorando o que 
já não era bom. Enquanto que o 
lucro dos que já são ricos, tendem 
a aumentar ainda mais. 
Se a classe trabalhadora não se 
unir, os golpes não terão fim. 

O Brasil caminha para 
entrar, novamente, no Mapa 
Mundial da Fome. Estamos 
regredindo. Aqueles homens que 
hoje comandam o país congelaram 
gastos sociais. Para eles é fácil, 
nenhum deles precisa de políticas 
sociais. E agora rasgaram a CLT, 
algo do qual eles também não 
precisam. 

Eles estão unidos, votando 
de acordo com o que é melhor 
para eles, suas famílias ricas e 
seus amigos empresários. 

Os trabalhadores do Brasil 
precisam se unir também. Cada 
dia mais! Ou eles irão continuar 
nos dando golpes atrás de golpes. 
Aqueles homens engravatados 
jamais irão lutar pelos direitos do 
povo. Eles não são o povo.
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  Pauta de Reivindic
ações da 

Campanha Salarial 
2017/2018 é aprovad

a

Em assembleia realizada no dia 6 de julho, trabalhadores aprovaram 
a pauta de reivindicações para a nova Convenção Coletiva: 

INPC Integral
Ganho Real de 3%
Mudança no Piso
 Até 20 empregados R$1.250,00
 De 21 a 100 empregados R$1.280,00
 
 Acima de 200 empregados R$1.820,00
 Auto Peças R$1.620,00
Ticket Alimentação no valor de R$15,00
Adicional Noturno de 30%
Renovação das Demais Cláusulas da 
Convenção Coletiva 

 Dia 10 de julho, às 15 horas, esta proposta foi entregue ao Sindicato 
Patronal. 
 Depois disso, você precisa entrar na luta da Campanha Salarial 2017/2018. 
Se mobilizar. Sem isso não vamos conquistar nada. Basta observarmos as 
reformas que estão tentando nos empurrar. Todas elas retiram direitos dos 
trabalhadores. NOSSA ÚNICA CHANCE DE MANTER ESSAS CONQUISTAS SERÁ 
MESMO NA CONVENÇÃO COLETIVA. Vamos juntos buscar avanços!
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EXPEDIENTE

MERCADO DE TRABALHO: 
NÚMEROS DEIXAM 
RACISMO EXPLÍCITO

No final de maio, a Federação 
Estadual dos Metalúrgicos da CUT 
de Minas, através da Secretaria 
de Igualdade Racial, realizou o 2º 
módulo do curso de Combate ao 
Racismo. 

O objetivo foi sensibilizar 
e informar metalúrgicos de todo 
o estado sobre o tema. O STIM 
enviou representantes que puderam 
entender mais profundamente 
o problema através de troca de 
experiências e da formação teórica. 

Desigualdades de raça e 
gênero

A Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD) 
de 2014 aponta a permanência 
de grandes desigualdades de 
gênero e raça no Brasil, atingindo 
especialmente as mulheres negras.  
Homens e mulheres que se declaram 
negros representam 60,3% de todo 
o aumento de desemprego gerado 
entre 2013 e 2014. Portanto, o 
impacto da crise foi bem maior nesse 
grupo de pessoas. 

O Brasil possuía, em 2014, 
2,4 milhões de mulheres negras 
desempregadas e 1,2 milhão de 
homens brancos na mesma situação. 
A diferença chega ao dobro.

Essa des igua ldade é 
escancarada pela persistência da 
sociedade em conceitos e atitudes 
negativas sobre o perfil, capacidade, 
desempenho e habi l idades 
profissionais de negros e negras.

Quantos negros(as) ocupam 
cargo de chefia na sua empresa? 
E nos cargos de menores salários, 
eles são maioria ou minoria?

A realidade das fábricas nos 
mostra que o racismo está longe 
de acabar. 

PREVATO ART COLONIAL
Entramos com processo de insalubridade e 

periculosidade – 0010174-2017-035 (1ª Vara)
No dia 18 de julho, às 8h50, terá audiência e 

certamente o Juiz irá pedir uma perícia. Logo após isso, 
convocaremos uma assembleia para informar o andamento 
do processo.

GOMES METALÚRGICA
Já foi aprovado e assinado 

o acordo da PLR de 2016. Os 
trabalhadores já receberam a 1ª 
parcela (30/06) e a 2ª será no fim 
do ano (31/10). O acréscimo do 
ticket alimentação é do dia 1º de 
julho a 31 de dezembro. 

METAL GRÁFICA
Estamos discutindo acordo 

e processo de adicional de 
periculosidade e insalubridade 
com a empresa. Vamos convocar 
assembleia para aprovação dos 
trabalhadores assim que a Metal 
Gráfica apresentar uma proposta.

MERCEDES-BENZ
	Processo de insalubridade e periculosidade: audiên-

cia de 1ª instância já aconteceu e a perícia foi favo-
rável aos trabalhadores. A lista dos contemplados já 
está no STIM, porém, a empresa recorreu. 

	Abono de São Bernardo: apresentamos proposta 
para a empresa desistir do recurso de revista, já que 
o Sindicato venceu em todas as instâncias. Eles es-
tão estudando o acordo e darão resposta até o fim de 
julho.

PERFIMINAS 
O Ministério do Trabalho investigou as atividades na 

Perfiminas e constatou uma série de problemas, inclusive 
insalubridade e periculosidade. O Sindicato já convocou uma 
reunião no MT para resolver. Caso a empresa não chegue a 
um acordo que seja bom para os trabalhadores, o caminho 
será mesmo a Justiça. 

Após essa reunião, o STIM irá convocar assembleia 
para discutir o assunto com todos.

Sobre a PLR, enviamos a pauta, pedindo um encontro 
com representantes da empresa para dialogarmos sobre a 
participação nos lucros.

STIM NA JUSTIÇA


