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Companheiros e compa-
nheiras, no dia 29 de 

maio vamos parar o Brasil con-
tra o PL 4330 e as MPs 664 e 
665, verdadeiras “bombas atô-
micas” que o Congresso Na-
cional está lançando contra os 
direitos dos trabalhadores.

As centrais e os Sindica-
tos já se mobilizam há muito 
tempo pressionando os parla-
mentares com manifestações 
e reuniões em Brasília. Agora 
chegou a hora do trabalhador 
também fazer a sua parte, pois 
estão em jogo seus direitos e 

seus salários.
No dia 25, as 10h, haverá 

um ato público em frente ao 
Ministério do Trabalho em BH 
e às 18h será realizado um 
debate sobre precarização do 
trabalho no Sindicato dos Ban-
cários. Ambos eventos são no 
centro da nossa capital.  Não 
deixem de participar destas 
atividades convocadas pela 
CUT e outras centrais.

E no dia 29 de maio precisa-
mos seguir o exemplo dos me-
troviários e rodoviários, (que já 
adiantaram que irão cruzar os 

braços) e paralisar a produção 
em algumas fábricas da nossa 
categoria para manifestar toda 
nossa indignação.

Portanto, você, seu colega 
e todo o pessoal da sua fábri-
ca tem um compromisso im-
portante: participar do dia de 
Luta. Vamos deixar claro ao 
Congresso Nacional, ao go-
verno, aos patrões e a todos 
os que insistem em não ouvir 
o clamor dos trabalhadores 
brasileiros...AQUi Não! NoS   
NoSSoS diREiToS NiN-
GUÉM PÕE A Mão!

MP 664 - Muda as re-
gras e restringe o acesso à 
pensão por morte e auxílio-
doença.  

MP 665 - Dificulta a ob-
tenção do seguro-desem-
prego, do abono salarial e 
do seguro-defeso.

PL 4330 - Propõe a ter-
ceirização de tudo nas fá-
bricas, no serviço-público, 
ou seja, em todos os seto-
res da economia.

As “bombas” contra 
os trabalhadores

Veja na página 3 -  Câmara aprova emenda apresentada por Centrais que substitui o Fator Previdenciário
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Nós, os Metalúrgicos da CUT, agradece-
mos a todos os sócios que participaram 

do processo eleitoral realizado no Sindicato 
nos dias 05, 06 e 07 de maio. A participação 
de vocês foi muito importante para legitimar e 
consolidar este processo democrático.

Nós da CUT participamos do pleito eleitoral 
como Chapa1, Organização, Empregos e Di-
reitos e conquistamos uma vitória significativa 
com quase 70% dos votos válidos, ou seja, 
mais que o dobro de votos conquistados pela 

chapa de oposição.
Por esse motivo fazemos um agradecimen-

to especial para todos aqueles que votaram na  
Chapa 1 da CUT. O reconhecimento de vocês 
ao nosso trabalho, nos motiva a continuar tra-
balhando com mais empenho ainda na defesa 
e ampliação dos direitos da categoria. 

Mas não podemos deixar de agradecer 
também quem votou contra. Podem ter certe-
za que nós entendemos o recado e a crítica 
a nossa gestão, feita por vocês através das 

urnas. Isso nos ajudará a melhorar e corrigir 
nossos erros. Queremos trabalhar com empe-
nho e dedicação a fim de conquistar também 
sua aprovação para construir um Sindicato 
melhor e mais forte.

Por último, agradecemos o apoio das enti-
dades amigas e parceiras que nos ajudaram 
antes e durante o processo eleitoral. Sem a 
ajuda de vocês essa disputa seria muito mais 
difícil de ser vencida. obrigado a todos! Va-
leu companheirada!

ELEIÇÃO NO SINDICATO
Nosso muito obrigado a todos os associados!

Integrantes da Chapa 1 da CUT, que venceram a eleição no Sindicato. A posse da nova diretoria deve acontecer em julho

No dia 15 de maio, o Sindicato Único 
dos Trabalhadores em Educação 

de Minas Gerais (Sind-UTE/MG), repre-
sentado pela sua coordenadora-geral, 
Beatriz Cerqueira assinou com o Gover-
nador do Estado, Fernando Pimentel, o 
Termo da Proposta Salarial e de Carrei-
ra dos Trabalhadores em Educação da 
Rede Estadual. A decisão de aceitar as 
propostas foi votada em assembleia es-
tadual realizada na tarde de quinta-feira, 
14 de maio.

Na oportunidade, o governador Fer-
nando Pimentel entregou ao presiden-
te da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais, Adalclever Lopes, a mensagem 
do projeto de lei com o conteúdo do Ter-

mo assinado para que 
seja iniciada a trami-
tação, nos próximos 
dias, na Assembleia 
Legislativa.
 

Trajetória de lutas
 

A coordenadora-ge-
ral do Sind-UTE/MG, 
Beatriz Cerqueira, fez 
questão de pontuar os 
momentos difíceis e 
de embates travados 
pelos educadores nos últimos dez anos, 
nos governos de Aécio/Anastasia. 

Também lembrou que a categoria já 

teve dois acordos assinados com o ob-
jetivo do pagamento do Piso Salarial: 
em 2010 e em 2011 e que o governo do 
PSDB não cumpriu. 

Professores de Minas conquistam reajuste negado por Aécio e Anastasia



Uma emenda, apresentada pelo deputa-
do federal Arnaldo Faria de Sá (PTB-

SP), durante a discussão da MP 664 foi 
aprovada na quarta (13/05), e resgata a 
fórmula 85/95 para as aposentadorias.

O deputado apresentou uma proposta 
de mudança de cálculo nas aposentado-
rias elaborada pelas CUT e as outras cinco 
maiores centrais sindicais, em 2009, em 
conjunto com o Ministério da Previdência, 
a Secretaria Geral da Presidência da Re-
pública e o então deputado federal Pepe 
Vargas (PT-RS), durante o governo Lula.

A fórmula, na prática, permite ao trabalho 

‘fugir’ do fator previdenciário, que não dei-
xará de existir. A 85/95 garante aposenta-
doria igual à média dos 70% maiores salá-

rios para quem atingir a seguinte equação: 
tempo de contribuição + idade = 85 (para 
mulheres) ou 95 (para os homens). 

“Essa proposta da CUT e das demais 
centrais é fundamental para o momento de 
crise que vivemos, num cenário em que a 
economia precisa ser revigorada, e aten-
de a uma reivindicação histórica de aca-
bar com o famigerado fator previdenciário 
criado pelo tucano Fernando Henrique Car-
doso (FHC), para diminuir os vencimentos 
dos trabalhadores aposentados”, avaliou o 
presidente nacional da CUT, Vagner Frei-
tas.
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Câmara aprova emenda 
que substitui fator previdenciário
Fórmula 85/95 foi criada pela CUT juntamente com outras centrais

A fórmula 85/95, aprovada nesta 
semana pela maioria dos depu-

tados vai diminuir o tempo para se 
aposentar e ainda vai aumentar o va-
lor das aposentadorias.

Ao contrário do que muitos estão 
imaginando, as pessoas não terão 
de ter 85 anos ou 95 anos de vida 
para se aposentar. Nada disso. A 
fórmula é simples. Os trabalhadores 
e trabalhadoras vão poder somar a 
idade e o tempo de contribuição à 
Previdência para se aposentar sem 
desconto.

Exemplo: um trabalhador que tiver 
60 anos de idade e 35 de contribui-

ção e, portanto, atingiu a soma 95, 
já pode se aposentar sem desconto. 
Para as mulheres, a mesma lógica, 
mas com uma carga menor: com 55 
anos de idade e 30 de contribuição, 
aposentadoria cheia. O teto do INSS, 
atualmente, é de R$ 4.662,00.

Outra mudança vai beneficiar 
aqueles que já tiverem tempo de 
contribuição, mas que ainda não 
atingem a soma 85 ou 95, por cau-
sa da idade. A partir do momento em 
que atingirem o tempo de contribui-
ção, além de a tábua de expectativa 
de vida ficar congelada, cada ano se-
guinte de trabalho vai valer por dois.

O que muda com a fórmula 85/95?

A fórmula considera ida-
de, tempo de contribui-

ção e expectativa de vida no 
momento da aposentadoria. 
Como a expectativa de vida 
dos brasileiros aumentou a 
cada ano, em função das 
melhorias das condições 
sociais, na prática, o fator 
previdenciário serviu para 
reduzir, em média, 40% do 
valor dos benefícios. 

Ao longo das últimas dé-
cadas, a idade média da 
população vem subindo, 
em função das melhorias 
no atendimento médico, ha-

bitação e saneamento. Nos-
sa expectativa de vida sobe 
todos os anos.

Caso cansem de esperar, 
já que a tábua de expectati-
va de vida não para de su-
bir, o trabalhador ou a traba-
lhadora se aposentam com 
o desconto criado pelo fator 
previdenciário.

Se emenda 85/95 for 
aprovada, só sofrerá os 
efeitos do fator previdenciá-
rio os trabalhadores e traba-
lhadoras que não quiserem 
esperar o tempo para com-
pletar as somas 85 e 95.

Como é atualmente com 
o fator previdenciário?

Embora o modelo 85/95 tenha sido 
criado pela CUT e outras cen-

trais sindicais, como alternativa de 
suprimir o fator previdenciário para 
efeito de aposentadoria por tempo 
de serviço, o Sindicato entende que 
é preciso um debate mais aprofunda-
do sobre o assunto. 

Sua implementação não acabará 
definitivamente com o fator previ-
denciário, pois o que era no passa-
do “tempo de serviço”, hoje passou 
a ser tempo de contribuição a fim de 
adquirir a qualidade para se aposen-
tar, já que em caso de aposentadoria 
proporcional, o fator continuará pre-
valecendo.

Com isso, vai acontecer a mesma 
coisa que acontece atualmente com 
o fator previdenciário, ou seja, os tra-
balhadores quando cumprirem o tem-
po mínimo de contribuição exigido na 
carência de 180 meses, irão adiantar 

sua aposentadoria, aceitando rece-
ber um beneficio reduzido para não 
correr riscos de ficar sem nada. 

Só que depois, tal como acontece 
hoje, esse trabalhador dificilmente 
conseguirá vaga no mercado de tra-
balho por causa da idade e acabará 
aceitando um emprego com salário 
inferior para completar sua renda. 

O Sindicato considera que uma 
proposta ideal deveria beneficiar a 
todos os trabalhadores. É inegável 
que o modelo 85/95 é muito melhor 
que o nefasto fator previdenciário 
de FHC, mas para nós, junto com a 
medida, também deveria ser feita a 
regulamentação do artigo 7º Inciso 
1º da Constituição Federal pelo Con-
gresso Nacional, que garante estabi-
lidade no emprego, a fim de que os 
trabalhadores possam esperar com 
tranqüilidade a sua aposentadoria 
em melhores condições.

O modelo 85/95 resolve o 
problema da aposentadoria precoce?

 Constituição Federal de 1988
Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social: 

inciso i - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou 
sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indeni-
zação compensatória, dentre outros direitos.

Na próxima edição vamos continuar abordando o assunto e daremos exemplos de cálculos de aposentadorias pela nova fórmula.
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Trabalhadores da Stola aprovam PLR 2015

Em assembleia realizada no dia 15 
de maio de 2015, os trabalhadores 

da Stola aprovaram a PLR no valor de 
R$ 2.700,00 sem metas, sendo que a 1ª 
parcela de R$ 1.700, 00 será paga junto 
com o adiantamento de junho, e a 2ª par-
cela, com o salário de fevereiro de 2016.

Vale destacar que em assembleia re-
alizada anteriormente, os trabalhado-
res rejeitaram a proposta da empresa 

que colocava alguns atestados médicos 
como meta de assiduidade. Diante da 
posição firme da companheirada, a em-
presa recuou e a negociação ficou pa-
rada. Só foi retomada no início de maio. 

Na última reunião foi construída na 
mesa de negociação uma proposta entre 
comissão, Sindicato e empresa que foi 
apresentada em assembleia e aprovada 
pelos trabalhadores.

Sindicato se reuniu com direção da 
empresa para discutir uma pauta de 

reivindicações dos trabalhadores

No dia 11 de maio, o Sindicato se reuniu com 
representantes da MCT Transformado-

res na Superintendência Regional do Trabalho 
(SRT), para discutir uma pauta dos trabalhado-
res.

Na reunião, a empresa assumiu o compromis-
so de fazer o levantamento dos trabalhadores 
do setor de Caldeiraria que tem direito a equipa-
ração salarial. Informou também que já acertou 
com a Caixa Econômica Federal o pagamento 
parcelado do seu débito fundiário (FGTS). 

A empresa acrescentou que agendou para o 
dia 25 de maio, a primeira reunião com o Sindi-
cato para discutir a PLR 2015. Prometeu tam-
bém, que até a próxima reunião de mediação 
entre as partes na SRT (agendada para o dia 11 
de junho) irá regularizar o plano de saúde e irá 
ressarcir os empregados nas despesas decor-
rentes do não atendimento pela operadora.

CNM/CUT apresenta alternativas 
ao desemprego entre metalúrgicos
Em entrevista à 

Rádio Brasil Atu-
al, o presidente da 
Confederação Nacio-
nal dos Metalúrgicos 
(CNM/CUT), Paulo 
Cayres, relata que as 
montadoras do país 
mantêm atualmente 
cerca de 17 mil traba-
lhadores em regime 
de lay- off – suspen-
são dos contratos de 
trabalho – e que o 
maior esforço da en-
tidade é estabelecer 
“negociações para 
garantir o nível de 
emprego.”

O dirigente explica 
que a entidade tem 
obtido bons acordos 
com as montadoras, 

como na Ford, na 
Scania e na Volkswa-
gen. Conta também 
que a Volvo entrou 
no sistema de lay-off 
e a Fiat colocou dois 
mil funcionários em 
férias coletivas.

Nesta semana, foi 
anunciado o afasta-
mento de 900 fun-
cionários da General 
Motors, porém fica-
rão por cinco meses, 
e terão a garantia 
de estabilidade por 
mais 180 dias. “Foi 
uma decisão especí-
fica. Porque na lógica 
do lay-off não existe 
essa garantia, mas 
os sindicatos buscam 
fazer esses acordos, 

para que o trabalha-
dor não seja prejudi-
cado se a crise con-
tinuar.”

Cayres afirma que 
a CNM/CUT apre-
sentou uma saída 
para minimizar os 
efeitos da crise so-
bre o trabalhador. 
“Criamos uma pro-
posta do Programa 
de Proteção ao Em-
prego (PPE) que já 
encaminhamos às 
centrais sindicais, e 
enviamos para Brasí-
lia, para que a Dilma 
acelere o processo. 
O PPE permite que o 
trabalhador continue 
trabalhando, diferen-
temente do lay-off, 

preservando o em-
prego, e a redução 
que ele tem no sa-
lário é compensada 
no FGTS. A questão 
central é que o em-
pregado mantenha-
se vinculado à em-
presa, tendo o Fundo 
de Garantia e o INSS 
recolhidos.”

Fonte:CNMCUT

MCT Transformadores

ou acesse   www.sindimetal.org.br

Vem aí a
 1ª Conferência dos 
Direitos  Humanos 

de Contagem

Assembleia na 
GE Transportes 
para votar PLR
Nesta segunda (25), às 7h, será 

realizada uma assembleia 
com os trabalhadores da GE Trans-
portes para avaliar a questão das 
metas e a proposta de PLR cons-
truída entre Sindicato, Comissão e 
empresa no valor de R$ 6.100,00.

GE disjuntores
Na mesma segunda-feira come-

çará a negociação da PLR com a 
GE Disjuntores, que nós espera-
mos, seja negociada no mesmo 
patamar do que foi acertado com a 
GE Transportes.


