
A luta contra a retirada de 
direitos dos trabalhadores, 
imposta pela reforma trabalhista 
aprovada na Câmara e no 
Senado Federal, começa 
através da campanha salarial 
unificada dos metalúrgicos de 
Minas Gerais 2017, que este 
ano carrega o lema: Em defesa 
da democracia. Nenhum direito 
a menos.

A Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) será a principal 
ferramenta de luta da 
FEM/CUT-MG, da FITMETAL e 
da FEMETALMINAS que estão 
unidas para resguardar direitos 
duramente conquistados pelos 
trabalhadores (as). 

Entre as cláusulas sociais que 
serão acrescidas ou alteradas 

na CCT, vale destacar a que 
disciplina a terceirização; a 
inclusão de parágrafo na 
cláusula sobre férias que 
mantenha a concessão em 30 
dias; incluir cláusula de 
concessão de ticket e/ou cesta 
básica e ampliação para dois 
anos de vigência das cláusulas 
sociais. 

No campo das lutas 
econômicas, a reivindicação 
será pela reposição da inflação 
acumulada nos últimos 12 
meses (INPC) mais aumento 
real. Abono salarial de R$ 
550,00, reajuste de 6% nas 
demais cláusulas econômicas e 
extinção de uma faixa de piso 
salarial.
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NOSSA VITÓRIA DEPENDERÁ DA UNIÃO E LUTA DE TODOS!

PONTOS DA REFORMA TRABALHISTA
QUE A TELEVISÃO NÃO MOSTROU

Prevalência do negociado sobre o legislado. 
O que for acordado entre patrões e trabalhadores é o que vai 
prevalecer e isso irá acabar com a legislação trabalhista. Os acordos
prevalecerão sobre a legislação com relação à jornada de trabalho,
regime de sobreaviso, parcelamento das férias, intervalo de 
alimentação de no mínimo meia hora e grau de insalubridade,
inclusive no caso de gestantes.

Jornada de trabalho
A jornada diária de trabalho pode chegar a 12 horas, com o limite
de 44 horas semanais, com 36 ininterruptas de descanso.

Rescisão contratual
A rescisão contratual poderá ser feita em acordo individual, na
presença de advogados.

Trabalho intermitente
Não prevê quantidade mínima de horas a serem trabalhadas e, por
consequente, uma remuneração mensal, sendo o trabalhador pago
por hora trabalhada.

No caso de demissão
O empregador pagará metade do aviso prévio e os trabalhadores
poderão movimentar 80% do FGTS, reduzindo pela metade a 
multa anteriormente de 40% ao empregador, e abrindo mão do 
seguro-desemprego.

Das 850 emendas apresentadas por 82 deputados, 52,4% delas incorporadas 
parcialmente ou não, pelo relator, 292 (34,3%) foram integralmente redigidas em 
computadores de representantes da Confederação Nacional do Transporte (CNT), 
da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) e da Associação Nacional do Transporte de Cargas e 
Logística (NTC&Logística)".

Custas processuais
O benefício da justiça gratuita será concedido apenas aos que 
receberem salário igual ou inferior a R$ 2.212,52. A parte 
perdedora no objeto de perícia é responsável pelo pagamento
dos honorários periciais, ainda que beneficiária da justiça gratuita.
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Para o capital, quanto menos se 
gasta com o trabalhador (a), 
mais lucro tem o patrão.
Ou você acha que os atuais 
benefícios vieram por boa 
vontade do patrão?

Individualmente o 
trabalhador (a) não 
terá força para lutar 
por aumento de 
salário, por condições 
dignas de trabalho, 
por benefícios sociais, 
etc.

Este é o momento dos metalúrgicos (as) mostrarem 
força e união, se aproximando do sindicato para 
impedir a exploração do patrão e a desvalorização 
da mão de obra.
Se cada trabalhador (a) não tomar para si essa luta, em 
breve teremos uma geração de subempregados, doentes 
e miseráveis. 

QUEREM NOS DIVIDIR 
PARA NOS DIMINUIR

QUEREM NOS DIVIDIR 
PARA NOS DIMINUIR

VAMOS 
NEGOCIAR ?

ISSO SIGNIFICA QUE TERÁ VALIDADE ACORDO QUE SEJA

INFERIOR AO LIMITE MÍNIMO GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO

A reforma trabalhista do 
desgoverno Temer, além de 
fragilizar a organização 
sindical, ao acabar com a 
principal fonte de 
financiamento dos 
sindicatos, impede que a 
justiça atue em defesa dos 
trabalhadores (as), quando 
determina que o 
negociado se sobreponha 
ao legislado.

Os sindicatos são 
organizações de 
representação dos interesses 
dos trabalhadores (as), 
criadas para compensar o 
poder dos empregadores na 
relação 
contratual sempre desigual e 
reconhecidamente 
conflituosa entre capital e 
trabalho.

FIM DO SINDICATO É 
BOM PRA QUEM?

REFORMA TRABALHISTA 

ABRE ESPAÇO PARA EXPLORAÇÃO
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