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 2021/2022 

 NÓS NUNCA TIVEMOS TANTOS MOTIVOS PARA LUTAR
Nos últimos 12 meses: 

Arroz subiu 48%
Feijão subiu 22%
Carne subiu 38%
Leite subiu 11%
Gás subiu 24%

14,8 milhões de brasileiros 
desempregados e fila do osso
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O motorista cadastrado na Uber não 
tem qualquer vínculo de trabalho com 
o dono da empresa. Porque afinal de 
contas, “você é o seu patrão”. Isso 
significa fazer seu próprio horário 
de trabalho? Sim. Mas quem paga 
a conta de todas as ferramentas do 
seu serviço é você mesmo. Se o seu 
carro quebra, despesa sua. Se você 
tem problemas de saúde e não pode 
trabalhar, você também não ganha. 
Nada. Se você tem algo grave e fica 
meses sem poder dirigir, também fica 
meses sem receber. “Você é o seu 
patrão”.

Só que é ainda pior do que isso. 
Porque esse tipo de trabalho tem 
patrão sim. E não é você. O patrão é 
o dono do aplicativo. Ele tem lucros 
exorbitantes sem precisar fazer nada. 
Ele nem compra os equipamentos de 
trabalho.

“Quanto mais você 
trabalha, mais ganha. É a 
Meritocracia.”
O discurso da meritocracia também é 
utilizado nesse tipo de trabalho. Eles 
gostam desse discurso porque quanto 
mais o povo acreditar nisso, mais eles 
ganham.

E o ganho de quem trabalha? Você já 
viu motorista de aplicativo rico? Pois 
é. Aproximadamente 30% do que o 
cliente paga é repassado às empresas 
de aplicativos. Ou seja, o trabalhador 
precisa sobreviver com 70% do que 
recebe, e ainda bancar todo o serviço 

(gasolina, manutenção, alimentação, 
etc.).  Enquanto isso, os donos das 
empresas, que muitas vezes nem 
no Brasil moram, ganham 30% sem 
precisar sair do seu sofá.

Qual o mérito dele?
Tudo isso descrito acima chama-se 
trabalho precarizado. Exploração. 
Reforçados pelo discurso neoliberal. A 
narrativa de que “você é o seu patrão” 
e “quanto mais você trabalha mais 
ganha” acaba atraindo muita gente. 
Mas não passa de uma mentira. 
Enganação.

E sabe o motivo pelo qual funciona 
tanto e esses trabalhadores não vão 
ter direitos tão cedo? Porque são 
trabalhos informais. E isso dificulta 
a organização dessas pessoas. Eles 
não têm sindicato. Eles não têm essa 
ferramenta de união que vai lutar para 
que isso mude.

O modelo de trabalho que é vendido 
como atraente e na verdade é exploração

A UBERIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO

FGTS, seguro desemprego, 
aposentadoria, adicional por hora 
noturna, tempo de trabalho, ticket 
alimentação, e tantos outros direitos 
trabalhistas que temos garantidos 
pelo vínculo empregatício. Conquistas 
que são frutos de muita luta sindical, 
organização e perseverança. Algo 
que os trabalhadores e trabalhadoras 
desse país precisam muito para terem 
uma vida um pouco mais digna. Todos 
esses direitos são “esquecidos” nos 
diversos tipos de trabalhos que vem 
surgindo.

O motorista de aplicativo não possui 
nenhum desses direitos. Férias? 
Horário de almoço? O discurso do 
sistema é: “você tira férias quando 
quiser, pelo tempo que quiser”, “seu 
horário de almoço é você quem faz.” 
“VOCÊ É O SEU PATRÃO”, dizem os 
donos das empresas que hoje fazem 
parte da vida dos brasileiros cada vez 
mais. Uber, Ifood, Zé Delivery, Rappi, e 
tantos outros aplicativos que fornecem 
um serviço que outras pessoas 
disponibilizam. Tudo terceirizado. E 
da pior forma possível.

Sindicalize-se. Antes 
que eles nos tirem tudo.

Dia 2 de outubro, trabalhadores e trabalhadorasDia 2 de outubro, trabalhadores e trabalhadoras
irão às ruas pelo fim do Governo Bolsonaro.irão às ruas pelo fim do Governo Bolsonaro.

02 DE OUTUBRO - 10h
PARQUE HALFELDATO NACIONAL 

FORA BOLSONARO
Ninguém aguenta mais um governo tão incompetente. Ninguém aguenta mais um governo tão incompetente. 

É hora de irmos 
às ruas! 

Estamos morrendo de COVID porque o Governo fingiu Estamos morrendo de COVID porque o Governo fingiu 
que não acreditou na vacina enquanto negociava preços mais que não acreditou na vacina enquanto negociava preços mais 

altos pelas doses para superfaturar a compra.altos pelas doses para superfaturar a compra.

Estamos morrendo de fome porque o Estamos morrendo de fome porque o 
Governo não tem plano nenhum para a economiaGoverno não tem plano nenhum para a economia
e sequer sabe como gerar emprego.e sequer sabe como gerar emprego.

Estamos morrendo porque colocaram Estamos morrendo porque colocaram 
um irresponsável miliciano na Presidência.um irresponsável miliciano na Presidência.
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O STIM já entregou as pautas de reivindicações das campanhas 
salariais. Queremos reajuste, avanços e garantias de direitos. 
Para que isso aconteça, precisamos estar juntos nessa busca, 
sinalizando às empresas os desejos da categoria.

Para garantirmos nossos direitos, é necessária a busca pela 
manutenção das cláusulas sociais na Convenção Coletiva. Esse 
acordo nos garante muitas conquistas que hoje, infelizmente, as 
Leis trabalhistas não podem mais. Os governos Temer e Bolsonaro 
tiveram – e ainda têm – um empenho enorme para retirar direitos 
dos trabalhadores e trabalhadoras.

CAMPANHA SALARIAL 2021/2022
NÓS NUNCA TIVEMOS TANTOS MOTIVOS PARA LUTAR

O seu 
salário 
ainda 
enche 
o carrinho?

Nos últimos anos, o reajuste dos 
valores depositados no fundo de 
garantia tem sido de apenas 3% 
anuais, uma vez que a TR está zerada 
pelo Banco Central desde 2017. A 
mudança é questionada em uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
pois significa um prejuízo enorme aos 
trabalhadores. 

É sempre importante lembrar que 
o FGTS é um direito que foi trocado 
pela estabilidade no emprego. Antes 

de existir o fundo de garantia, os 
trabalhadores que completavam 
10 anos de carteira assinada numa 
mesma empresa passaram a ter 
estabilidade. Isso se perdeu com a 
criação do FGTS.

O Sindicato dos Metalúrgicos de 
Juiz de Fora e Região já entrou com 
uma ação para corrigir o FGTS da 
categoria.

Está em discussão no STF se a 
correção monetária do saldo do 
fundo, hoje feita com base na Taxa 
Referencial (TR) mais 3% ao ano, 
deveria ser feita, em vez disso, por 
um índice inflacionário, como o INPC 
ou o IPCA. A votação aconteceria 
no dia 13 de maio deste ano, mas 
foi adiada pelos ministros por tempo 
indeterminado para que pudessem 
discutir melhor o tema.

O Governo tenta fazer propagandas de que o 
país vai bem. O patrão, lucrando mais a cada 
dia, tenta nos dizer que se a gente não parar 
de trabalhar as coisas vão melhorar. Mas só a 
gente sabe como nossa vida tem piorado muito 
nos últimos anos. Nosso salário não compra 
mais os mesmos produtos e mal dá para pagar 
as contas. 

STF vem discutindo há meses a correção no FGTS

CALENDÁRIO DE NEGOCIAÇÕES
NEGOCIAÇÃO DA DATA 
BASE DE SETEMBRO

DIAS 08, 09, 16, 22, 23, 28 
E 30 DE SETEMBRO

NEGOCIAÇÃO DE 
SANTOS DUMONT

INICIou DIA 14 DE SETEMBRO

NEGOCIAÇÃO DA ARCELOR 

COMEÇOU DIA 02 DE 
SETEMBRO. PRÓXIMAS 
RODADAS - 15 E 24 DE 
SETEMBRO
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EXPEDIENTE

PELA PRIMEIRA VEZ OS 
TRABALHADORES DA 
WABTEC IRÃO RECEBER 
PLR
Após iniciativa do Sindicato dos 
Metalúrgicos e muito diálogo com 
a empresa, os trabalhadores da 
Wabtec Brasil, de fabricação e 
manutenção de equipamentos, 
irão contar com a participação nos 
lucros e rendimentos.

As partes acordaram, em mesa 
de negociação, que a participação 
dos empregados nos resultados 
da empresa será realizada 
considerando o resultado final do 
negócio para o período de 01 de 
janeiro a 31 de dezembro deste ano, 
através de metas estabelecidas 
e divulgadas conforme os 
demonstrativos referente a isso 
negociado pelas partes.

No dia 12 de agosto, a diretoria do STIM 
esteve na porta da Nexa para converssar com 
os metalúrgicos e explicar as mudanças que a 
empresa, sem qualquer diálogo, tentava impor 
à categoria. Com essa grande manifestação e o 
total apoio dos trabalhadores e trabalhadoras, a 
direção da Nexa abriu diálogo sobre o assunto. 
Duas reuniões já foram realizadas, até o 
momento, para debatermos a melhor saída.

O Sindicato agradece o comprometimento dos companheiros e companheiras 
que ficaram na porta da empresa e ouviram o discurso do Presidente João 
César, mostrando aos diretores da Nexa que nós estamos juntos para defender 
nossos direitos.

Agradecemos também aos mandatos do Deputado Estadual Betão (PT), e das 
Vereadoras Laiz Perrut (PT) e Cida Oliveira (PT) que estiveram presentes no 
ato dando todo apoio aos trabalhadores e trabalhadoras da Nexa.

image.pngSe quiser se informar mais sobre o assunto, o Presidente do STIM, 
João César, gravou um vídeo explicando tudo no nosso canal no YouTube: a 
TV STIMJF.

Acesse, compartilhe o vídeo com seus colegas de trabalho, curta, comente e 
ative o sininho da nossa TV para que você receba notificação no seu celular 
cada vez que o Sindicato postar um novo vídeo.

Manifestação na porta da Nexa fez empresa abrir 
diálogo com o Sindicato

MERCEDES-BENZ

Sindicato fecha acordo 
com a Mercedes-Benz que 
proporcionará mais de 100 
empregos.
No dia 13 de setembro, numa reunião 
entre diretores do Sindicato dos 
Metalúrgicos e da Mercedes, ficou 
firmado um acordo coletivo em que 
garante a contratação de 120 a 140 
novos funcionários que formarão o 
terceiro turno.

Serão chamados, em prioridade, 
trabalhadores que já exerceram 
funções na empresa, e o processo 
seletivo começa imediatamente. A 
contratação será do dia 1º de outubro 
de 2021 até o dia 1º de janeiro de 
2023, podendo ser prorrogado até 
o dia 31 de dezembro de 2023. O 
trabalho será em regime de 36 horas 
semanais e todos os contratados 
serão amparados pela Convenção 
Coletiva. Apenas o salário de 
ingresso será proporcional ao 
regime de 36 horas.

Mais uma vitória do diálogo que o 
Sindicato abre com a empresa, da 
luta diária que fazemos em busca 
de empregos e melhoria para a 
categoria.

Vamos juntos, 
companheiros e 
companheiras!


