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Decisão judicial 
pode dar direito 
a aposentados a 
não contribuírem 
mais com INSS. 

Página 3.

CUT lança 
campanha para 
anular a Reforma 
Trabalhista. 
Vamos assinar! 
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É exatamente isso que você acabou de ler, eles querem que os 
trabalhadores fiquem até 2018 sem qualquer aumento salarial.  

A Campanha Salarial está em andamento. O STIM já esteve presente em duas rodadas de negociação 
com o patronal. Entregamos nossa proposta. Na última reunião, eles nos apresentaram a contraproposta. E 
ela é uma afronta a você, trabalhador(a). 

VEJA A PROPOSTA DO PATRÃO:
- ZERO POR CENTO DE REAJUSTE.

Sem aumento de setembro de 2017 a agosto de 2018. Você também não teve 
ganho real de setembro de 2016 a agosto de 2017. Então, serão ao menos dois 
anos sem reajuste. Um desrespeito a quem trabalha todos os dias para que o lucro 
das empresas seja sempre maior. A sua conta de luz subiu durante o ano, a gasolina 
aumentou mais de 6 vezes nesse período, o gás de cozinha, alimentação, moradia. 
Tudo aumenta. Menos o seu salário. 

- R$200,00 de abono pago em FEVEREIRO de 2018.
- Manutenção dos pisos.
- Retirada da garantia de indenização (13º na CCT).
Hoje, a Convenção te garante uma indenização caso seja despedido. Retirando 

essa cláusula, você fica sem esse direito.

- Retirada da prorrogação e compensação de jornada (14º da CCT).
Essa cláusula proíbe o banco de horas individual. Acordos 

de jornada precisam ser feitos com o sindicato, individualmente 
o patrão vai conseguir algo que seja bom apenas para ele. Isso 
acaba impedindo a jornada de 12h que agora, pela nova legislação 
trabalhista, será possível. 

*em 1999, a Mercedes-Benz fez um banco de horas sem 
consultar o STIM e foi essa cláusula que garantiu o direito dos 
trabalhadores e anulou esse acordo na Justiça. 

- Retirada da validade de rescisão (18º da CCT).
Após o contrato de experiência a rescisão só pode ser feita no STIM. Tirando essa cláusula, a reforma 

trabalhista permite com que a rescisão seja feita na empresa apenas com o trabalhador. Se aqui no Sindicato 
as rescisões já são feitas, às vezes, com alguns erros, imagine só entre trabalhador e patrão. 

- Retirada de acordos prevalentes (61º da CCT).
Alguns acordos que fazíamos separadamente eram melhores até do que a Convenção. Isso não vai 

mais existir. 

Todas as mudanças propostas na Convenção 
Coletiva já são consequências da Reforma Trabalhista 
que este (des)Governo nos apresentou. 

Se o(a) trabalhador(a) não se mostrar insatisfeito 
com essa proposta, não se mobilizar e agir, em conjunto 
com o Sindicato, o patrão vai conseguir implantar todas 
as mudanças que ele deseja. 

PATRÃO QUER QUE VOCÊ FIQUE PELO MENOS 2 
ANOS SEM REAJUSTE
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Para barrar a retirada de direitos, é preciso UNIÃO, CORAGEM, LUTA e 
APOIO AO STIM!

Como ninguém foi para as ruas, várias reformas que prejudicam os trabalhadores passaram. Estamos, dia 
após dia, perdendo os poucos direitos que conquistamos a duras forças. A reforma trabalhista e a terceirização 
precarizam o seu trabalho. E aumentam o lucro dos patrões. Agora eles querem nos fazer engolir a reforma 
da previdência. Aquela que diz que você nunca vai conseguir se aposentar. 

E VOCÊ VAI CONTINUAR PARADO(A)? VAI CONTINUAR SEM IR PARA AS RUAS?

SEU PATRÃO AGRADECE A OMISSÃO DA CLASSE TRABALHADORA.

O STIM segue na luta!

Paralisação na ArcelorMittal, 14 de setembro. Dia nacional de luta dos metalúrgicos.

O Sindicato dos Metalúrgicos 
de Juiz de Fora acionou a Justiça 
para fazer valer, na ArcelorMittal, 
a Lei que garante salários iguais a 
todos que trabalham na mesma área 
exercendo exatamente as mesmas 
funções. Após primeira audiência 
para o setor de trefilaria (pleno 
e júnior), a Juíza apresentou a 
sentença aos que trabalham como 
PLENO, entendendo que não 
havia distinção entre as atividades 
realizadas pelos operadores. Ou 
seja, a empresa precisa equiparar 
os ganhos.

Na audiência, o STIM 
levou testemunhas e apresentou 
provas que mostram claramente 
que há diferença salarial para 
trabalhadores que exercem as 
mesmas funções. Por outro lado, 
a ArcelorMittal tentou provar 
que existe um motivo para essa 
diferença, não obtendo sucesso. 

A sentença descreve que 

“a ré não demonstrou, de forma 
objetiva, os critérios adotados 
na condução de sua política 
de pessoal, pecando pela 
transparência”. 

A Juíza do Trabalho conclui 
que “as funções desempenhadas 
pelos empregados ocupantes do 
cargo operador de produção pleno 
eram idênticas e que não havia 
normatização expressa quanto aos 
critérios objetivos que distinguem 
dos desníveis salariais(...)”. 

E, finalmente, ela finaliza 
dizendo que a empresa as diferenças 
devem ser pagas e todos os que 
exercem funções iguais devem 
receber o mesmo. 

“(...) defiro aos substituídos, 
como se apurar em regular 
liquidação de sentença, às 
diferenças salariais com fulcro 
no princípio constitucional da 
isonomia salarial, devendo tais 
diferenças ser apuradas entre o 

maior patamar remuneratório 
recebido pelo operador de 
produção pleno que exerce suas 
atribuições no setor de trefilaria, 
com aquele recebido por cada 
substituído.”

Quem tiver interesse em 
ler toda a sentença acesse o 
site http://www.trt3.jus.br . O 
número do processo é 0010448-
16.2017.5.03.0038

Provavelmente a empresa 
vai recorrer da decisão. Mas 
já temos um passo importante 
dado. É mais uma vitória dos 
trabalhadores. 

O STIM está na luta! 
Ressaltamos que as ações na 
Justiça contra a ArcelorMittal 
para equiparação salarial são 
em TODOS OS SETORES da 
empresa. Só um sindicato forte 
pode garantir os seus direitos. 
Juntos somos mais fortes. 

Equiparação salarial: STIM ganha mais uma na Justiça contra ArcelorMittal
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EXPEDIENTE

A reforma trabalhista foi 
aprovada pelo Governo Temer e nós 
já sabemos que ela não ajuda  nada a 
classe trabalhadora. Ela foi pensada 
e elaborada por empresários, e não 
por nós. A partir de 11 de novembro 
ela entra em vigor. 

Além dela, ainda vamos ter 
que conviver com a terceirização. 
Essa, inclusive, já entrou em vigor. 

Temer está promovendo um 
desmonte dos nossos direitos. Direitos 
esses, que foram conquistados após 
décadas de muita luta e sacrifício.

O que podemos fazer para 
tentar reverter isso?

A CUT JÁ INICIOU UMA 
CAMPANHA NACIONAL DE 
COLETAS DE ASSINATURA 
PARA UM PROJETO DE LEI DE 
INICIATIVA POPULAR.

O propósito é recolher 1,3 
milhões de assinaturas (1% do 
eleitorado brasileiro, de todas as 
regiões), para podermos protocolar 
na Câmara Federal esse Projeto 
de Lei de Iniciativa Popular. E ele a 
anular a reforma trabalhista.

No Brasil já foram revogadas 
11 Leis por meio de Projetos de 
Iniciativas Populares. A Constituição 
Federal permite que a sociedade 
apresente um Projeto de Lei à 
Câmara dos Deputados, desde que 
ele tenha um número mínimo de 
assinaturas distribuídos por regiões 
no país.

Com o número suficiente 
de assinaturas (1% do eleitorado 
brasileiro, de todas as regiões), o 
projeto é protocolizado na Câmara 
Federal e segue a mesma trajetória 
de qualquer outro projeto no 
Congresso Nacional, ou seja, passa 
pelas votações dos deputados e dos 
senadores.

AGORA É A NOSSA VEZ
Para conseguir as assinaturas, 

precisamos nos mobilizar! Unir 
forças, passar a mensagem adiante 
e, assim, mostrar a eles que nós não 
iremos aceitar retrocessos. 

Apenas quem possui título 
de eleitor pode assinar o Projeto. E 
ninguém pode constar mais de uma 
vez na lista. 

O STIM vai percorrer algumas 
fábricas com os formulários de 

CAMPANHA NACIONAL PELA ANULAÇÃO DA REFORMA 
TRABALHISTA
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assinatura. Porém, você também 
pode comparecer ao Calçadão da 
Rua Halfeld de segunda a sexta (15h 
às 17h45) e aos sábado (9h às 12h) 
para assinar e exercer seu direito 
de dizer NÃO a essa reforma. Faça 
sua parte!

Qualquer dúvida acesse: 
anulareforma.cut.org.br – ou ligue 
para o STIM (3215-5071)

TECKMA - Mais um acordo de PLR
O Sindicato dos Metalúrgicos de Juiz de Fora e Região 

fechou mais um acordo de PLR que vai ajudar a vida de muitos 
companheiros e companheiras. O acordo com a empresa TECKMA 
obteve avanços consideráveis porque o STIM trabalha com 
comprometimento e dedicação todos os dias. Os resultados sempre 
aparecem. 


