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LUTA DO SINDICATO 

GARANTE REAJUSTE 

DE 9% NOS 

SALÁRIOS, CORREÇÃO 

DOS PISOS E 

MANUTENÇÃO DAS 

CONQUISTAS SOCIAIS 



INFORMATIVO

 Todos os pisos salariais com reajuste 
acima do INPC de 8,83% e com GANHO 
REAL
 Correção salarial: 9% para quem ganha 
mais de R$ 5.750,00 até R$ 7.200,00; 
acima desses valores,parcelas fixas 
de R$ 517,50 e R$ 648,00

 Ticket Alimentação/Refeição: R$17,00 
a partir de 1º de novembro/22

 Manutenção das demais cláusulas da 
CCT anterior

CAMPANHA SALARIAL 2022/2023 - SETEMBRO - JF E REGIÃO

MOBILIZAÇÃO E UNIÃO 
DOS  TRABALHADORES 

FORAM DECISIVAS 
PARA OS RESULTADOS 

DA CAMPANHA 
SALARIAL  UNIFICADA

MAIS UMA CONQUISTA 
IMPORTANTE PARA OS 
TRABALHADORES FOI A CORREÇÃO 
DOS PISOS SALARIAIS DA 
CATEGORIA, COM ÍNDICES DE 
10% A 11%. A CCT 2022/2023 
CONTEMPLA, AINDA, TICKET 
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO DE R$ 17, 
TAMBÉM RETROATIVO A SETEMBRO 
COM OS VALORES DOS ÚLTIMOS 
DOIS MESES CREDITADOS NO 
INÍCIO DE NOVEMBRO, 
E A MANUTENÇÃO 
DAS CLÁUSULAS SOCIAIS 
DA CCT ANTERIOR.

LUTA GARANTE BONS ACORDOS SALARIAIS

Conquistas

Durante a campanha salarial 
2022/2023, o Sindicato conseguiu 
importantes avanços nas negocia-
ções individuais. Na Perfiminas, o 
salários tiveram reajuste de 13% 
e ficou acertado o pagamento de 
dois tickets extras de R$ 500,00 (um 
em agosto e outro em dezembro) 
aos empregados, além do ticket 
mensal no mesmo valor. Na Serval, 
além da refeição servida na em-
presa, os funcionários passaram a 

receber cartão-alimentação no va-
lor de R$ 160,00.
PLR NA WABTEC
Com o apoio do STIM, os tra-

balhadores da Wabtec conquista-
ram um bom resultado referente à 
Participação nos Lucros e Resulta-
dos (PLR/2022). Os ganhos podem 
variar de R$ 325,00 a R$1.657,00, 
com pagamento em janeiro de 
2023 para os horistas e, em mar-
ço, para os demais trabalhadores.

TIVEMOS OS MELHORES 
RESULTADOS ONDE 
A MOBILIZAÇÃO 

DOS TRABALHADORES 
FOI MAIOR

JOÃO CÉSAR DA SILVA
PRESIDENTE DO STIM

“
“

Nº DE EMPREGADOS PISO ATUAL PISO NOVO

1 a 20 R$ 1.331,00 R$ 1.480,00 11,02%
21 a 100 R$ 1.337,00 R$ 1.487,00 11,02%

101 a 200 R$ 1.385,00 R$ 1.530,00 10,46%
201 a 400 R$ 1.727,00 R$ 1.900,00 10%
401 a 500 R$ 1.906,00 R$ 2.097,00 10%
501 a 600 R$ 1.920,00 R$ 2.112,00 10%

Mais de 600 R$ 1.973,00 R$ 2.170,00 10%
Empresas de Autopeças R$ 1.703,00 R$ 1.873,00 10%

INFLAÇÃO
MAIS

GANHO REAL
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Com o apoio determinante do Sin-
dicato dos Metalúrgicos, os trabalha-
dores da Nexa aprovaram novo Acordo 
com importantes garantias para os pró-
ximos dois anos. Além do reajuste sala-
rial, eles passarão a contar com Ticket 
Alimentação, inclusive nas férias. E a 
partir de janeiro/2023, o valor será cre-
ditado direto no cartão de vale-alimen-
tação de titularidade do empregado.

PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO
TEMPO DE SERVIÇO VALOR A RECEBER
20 anos 15 dias do salário-base 
25 anos 20 dias do salário-base 
30 e 35 anos 1 salário-base

Pagamentos retoa�vos a 30/09/2021

Depois de várias reuniões marcadas 
pela recusa da ArcelorMittal em atender aos 
pedidos dos trabalhadores, a batalha trava-
da pelo Sindicato assegurou aos funcioná-
rios da empresa, entre outras conquistas, 
três especiais: desconto  do vale-transpor-
te limitado a 1%, ajuda correspondente a 
70% do salário do trabalhador durante três 
meses caso ele tenha alta no INSS e não seja 
considerado apto ao trabalho pelo setor de 
saúde da empresa e o pagamento de um 
Prêmio por Tempo de Serviço a partir do vi-
gésimo ano de trabalho na empresa. “Que-
ríamos que o prêmio fosse pago a partir do 
décimo ano. Mesmo assim, consideramos 
um avanço importante, pois vai beneficiar 
funcionários que com, suor e trabalho duro, 
ajudam a construir a riqueza da Arcelor”, 
afirma João César da Silva.

 Reajuste de 6%
 Ticket Alimentação: R$ 360,00
 Piso salarial: R$ 2.100 (reajuste 
de 8%)
 Desconto do vale-transporte 
limitado a 1% 
 Ajuda no valor de 70% do salário 
do trabalhador durante três meses 
para o funcionário que tiver alta 
no INSS e não for considerado apto 
ao trabalho pelo setor de saúde da 
empresa e pelo período de 60 
dias na segunda vez que ele 
estiver nesta situação
 Manutenção das demais 
cláusulas da CCT.

ACORDO NA NEXA 
ASSEGURA REAJUSTE E 
BENEFÍCIOS PARA 2 ANOS

1º ano: vigência 01/09/2022 
a 31/08/2023
 Reajuste de 5% sobre os salários 
vigentes em 31/08/2022
 Ticket Alimentação mensal de 
R$ 300,00, inclusive nas férias. 
Antecipação dos valores referentes 
a setembro, outubro, novembro e 
dezembro, totalizando R$ 1.200,00 
2º ano: vigência 01/09/2023 a 
31/08/2024
 Para os salários até 
R$7.500,00 será aplicado reajuste 
correspondente ao INPC integral, 
acumulado de setembro/22 a 
agosto/2023, a partir de 01/09/2023
 Para os salários acima de 
R$ 7.500,00 será concedido 
um índice de reajuste único 
correspondente ao INPC acumulado 
de setembro/22 a agosto/2023 
multiplicado por R$ 7.500,00
 Ticket Alimentação será reajustado 
pelo INPC acumulado de set/22 
a ago/2023
 Manutenção das demais cláusulas do    
     Acordo anterior

Conquistas

 Manutenção das demais  Manutenção das demais cláusulas do    
     Acordo anterior

NEGOCIAÇÃO DO STIM GARANTE CONQUISTAS
PARA FUNCIONÁRIOS DA ARCELORMITTAL

Conquistas

Os metalúrgicos de Santos 
Dumont aprovaram a proposta 
apresentada pelas empresas, pra-
ticamente a mesma colocada em vo-
tação no início de setembro. Foram 
156 votos favoráveis e 26 contrários.
Com a aprovação, os profissionais 
terão os salários reajustados em 9%, 
acima do INPC acumulado nos últi-
mos 12 meses (até agosto de 2022) 
e receberão um abono que varia de 
R$ 310 a R$ 800 conforme o porte 
da empresa. Pelo novo Acordo Co-
letivo de Trabalho, os metalúrgicos 
também terão cartão alimentação 
de R$ 374 mensais (reajuste de 

20%) e adicional noturno no va-
lor de 24%. Os aumentos serão re-
troativos à data-base da categoria.
Outra conquista importante foi 
a definição do piso salarial de 
R$ 1.500 (aumento de 11,5%). 
“Isso é fundamental para va-
lorizar o trabalhador do nosso
segmento. No geral, essa foi uma 
negociação satisfatória com benefí-
cios em mão dupla. O novo Acordo 
garante melhorias nas condições de 
trabalho para os empregados, que 
refletirão em ganhos de produtivi-
dade e rentabilidade para as em-
presas.

METALÚRGICOS 
DE SANTOS DUMONT 

ASSINAM ACORDO 
COM REAJUSTE DE

9%

“
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“A REVISÃO DA 
VIDA TODA NÃO É 
AUTOMÁTICA, TEM 
QUE SER REQUERIDA”

EXPEDIENTE

Sindicato dos 
Metalúrgicos de 

Juiz  de Fora e Região - CUT
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(32) 98402 7017
Paula Barros:  

paula.barrosadvocacia

Agora de forma definitiva, o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) aprovou a re-
visão da vida toda, medida que beneficia 
quem se aposentou entre 29/11/1999 e 
13/11/2019 e tinha contribuições altas 
antes de julho/1994. A advogada Paula 
Barros, especialista em Direito Previden-
ciário, explica as principais mudanças.

O Sindicato dos Metalúrgicos 
continua em negociação com a Mer-
cedes para evitar os descontos que 
a empresa ameaça fazer sobre a PLR 
dos funcionários. A proposta da Mer-
cedes é descontar do valor os dias da 
greve na fábrica de São Bernardo e a 
queda na produção decorrente da fal-
ta de peças. “O trabalhador não pode 
pagar por fatores que não foram pro-
vocados por ele. Somos contra isso e 
vamos insistir no pagamento integral 
da PLR”, garante João César Novaes. 
No dia 13/12, o STIM assi-

nou acordo referente à con-
tratação de 45 trabalhadores 
por prazo determinado até 
14 de novembro de 2023 e, 
ainda dentro das negocia-
ções, apresentou à direção 
da empresa uma proposta de Plano 
de Demissão Voluntária, solicitando 
o preenchimento das vagas liberadas 
com os profissionais recém-demiti-
dos. “A princípio, o PDV foi rejeitado, 

mas a Mercedes sinalizou que não 
vê problema em recontratar o pes-
soal demitido, por se tratar de mão-
de-obra qualificada”, explica o presi-
dente do Sindicato.
Na defesa das reivindicações dos 

trabalhadores, o Sindicato entrou 
com processo na Justiça contra a 
empresa para implementação de um 
Banco de Horas e, em breve, divulga-
rá os números de outros processos 
que buscam reparar injustiças come-
tidas contra os trabalhadores.

REVISÃO DA VIDA 
TODA NO INSS 

- Qual é o maior ganho com a aprova-
ção da revisão da vida toda? 
Paula: Para quem recebia salários 

altos antes de 1994, houve prejuízo por-
que estes valores deixaram de ser consi-
derados na conta. E com a revisão, abre-
se a possibilidade destes salários serem 
incluídos e ser feita uma recontagem.
- A revisão da vida toda vale para quem 
vai se aposentar? 
Paula: Quem se aposentar na regra 

nova, após a reforma, não terá direito. 
E, para quem ainda não solicitou a apo-
sentadoria mas se enquadra nas regras 
antigas, existe a possibilidade de reque-
rer a revisão da vida toda, mas ela não 
vai ser aplicada diretamente pelo INSS. 
É necessário requerer.
- A revisão acontece automaticamente? 
Paula: Não. É importante verificar cada 

caso individualmente, para que se saiba 
se há realmente algum acréscimo na apo-
sentadoria e isso só será possível com um 
profissional especializado na área.

STIM REJEITA DESCONTOS NA PLR DOS 
FUNCIONÁRIOS DA MERCEDES-BENZ

STIM X ELEVADORES OTIS NA BATALHA 
PARA O PAGAMENTO DE PERICULOSIDADE
O STIM ganhou, em primeira ins-

tância, nova ação coletiva contra a Ele-
vadores Otis referente ao pagamento 
do adicional de periculosi-
dade. A multinacional não 
cumpriu sentença judicial 
anterior que determinara 
a inclusão do adicional de 
30% na folha de pagamen-
to de seus funcionários. 
     No laudo da perícia rea-
lizada em dois prédios (co-

mercial e residencial), o perito Carlos 
Rafael constatou que “existe perigo de 
que os Substituídos relacionados pelo 

Sindicato Autor laboram 
habitualmente expostos 
ao risco do contato com 
equipamentos e circuitos 
elétricos energizados ou 
desenergizados, mas com 
possibilidade de energiza-
ção acidental ou por falha 
operacional”.

NEGOCIAÇÃO

“A MERCEDES DIZ NÃO 
PARA TUDO. FECHAMOS 
UM ACORDO COLETIVO PARA 
TRÊS ANOS (2020/2023), 
MAS O CENÁRIO MUDOU MUITO, 
E OS FUNCIONÁRIOS TÊM NOVAS 
REIVINDICAÇÕES. ANO QUE 
VEM, A EMPRESA TERÁ 
DE VIR PARA A MESA”, 
AVISA O PRESIDENTE 
DO STIM.


