
Depois de muita mobilização 
e pressão da FEM/CUT e 
dos sindicatos filiados, o 

trabalhador vota, nesta semana, 
as propostas da data-base da 

categoria, no Portal SMetal, ou 
presencialmente, na sede do 

Sindicato. Sua participação faz 
toda diferença para fortalecer a 

luta pelos nossos direitos.

É HORA DE 
VOTAR!

Campanha 
Salarial 2021 

tem assembleia 
decisiva 
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Juntos, fazemos 
a diferença!

editorial

Você, trabalhador e trabalhadora, sabe bem como os últimos tempos 
foram difíceis. A pandemia da Covid-19 chegou, nos deixou doentes 
e levou milhares de pessoas embora. Perdemos pais, mães, irmãos, fi-
lhos... perdemos os amores das nossas vidas. 

Você, metalúrgico e metalúrgica, enfrentou tudo com muita garra e 
coragem. Continuou, na maior parte do tempo, seguindo com seu traba-
lho, garantindo que a produção das fábricas não parasse. Sim, você fez 
a sua parte e ela tem um peso enorme. É pelo seu esforço que a indústria 
apresenta bons resultados e está com o faturamento em alta. 

E é você, pai e mãe de família, que tem sofrido para garantir um pra-
to de comida na mesa. Comprar alimentos básicos pesa no bolso, assim 
como ter um botijão de gás ou pagar uma conta de luz. Se pensar em 
quem paga aluguel, então, a coisa fica ainda mais complicada. No fim 
do mês, pouco sobra para outras despesas, para um momento de lazer.

Nesse contexto, a Campanha Salarial é um importante momento de 
cobrar a valorização, o reconhecimento de cada trabalhador e trabalha-
dora. É tempo de lembrar que o patrão não é bonzinho, não é ele quem 
te dá emprego. Pelo contrato, é você quem vende a sua força de tra-
balho para garantir que a produção gire e que riquezas sejam geradas. 
Nada mais justo que você receba um reajuste que recupere seu poder de 
compra e lhe dê mais tranquilidade no dia a dia. 

Mais uma vez, o patrão reclamou muito. Culpou a alta disso ou da-
quilo e tentou parcelar o reajuste. No entanto, os trabalhadores, mobili-
zados pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região (SMetal), 
deixaram um recado bem claro: nosso trabalho não é prestação das Ca-
sas Bahia. Parcelamento, não! 

Com isso, a Federação Estadual dos Metalúrgicos (FEM/CUT) 
pressionou e, na maioria dos casos, reverteu a situação. A reposição 
cobre integralmente o que foi perdido pela inflação e com pagamen-
to único. Além disso, garante a renovação da Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT), uma importante ferramenta de proteção aos direitos 
da categoria. 

Mas há quem insista em tratar o trabalhador com desrespeito. Al-
gumas bancadas ainda tentam parcelar o reajuste e retirar importantes 
direitos da CCT. Mas isso não é uma negociação que a FEM, o SMetal 
e os trabalhadores aceitam. Que os patrões não duvidem da capacidade 
de mobilização e luta da categoria. 

Como já antecipa o slogan do SMetal, os metalúrgicos e metalúrgi-
cas estão juntos hoje pelos direitos do amanhã!
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FEM/CUT protocola 
aviso de greve contra 
desrespeito do patrão 

A Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT (FEM/CUT-SP) 
protocolou, no início da semana, um comunicado de greve direciona-
do a grupos patronais que querem parcelar o reajuste salarial e trazer 
retrocessos na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). O setor Ae-
roespacial e o Grupo 10 receberam o documento na segunda-feira, 
27. As bancadas do Grupo 2, Siamfesp e Siniem também devem ser 
comunicadas da paralisação caso não apresentem outras propostas 
(confira abaixo). 

“É claro que não estamos de acordo com essas propostas. Jus-
tamente por isso, a Federação está se mobilizando para defender o 
interesse dos trabalhadores que, inclusive, trabalharam normalmente 
no pior momento da pandemia, se expondo e aumentando o lucro dos 
patrões. É inaceitável o parcelamento desse reajuste ou retirada de 
direitos da CCT”, comenta o secretário de finanças da FEM/CUT-SP 
e dirigente do SMetal, Adilson Faustino, o Carpinha. 

“A atitude da FEM/CUT de protocolar um comunicado de greve é 
corajosa e necessária. O preço dos produtos básicos como alimenta-
ção, combustível e gás de cozinha não chegou parcelado aos trabalha-
dores metalúrgicos, por que o salário deveria ser? É hora de recuperar 
o poder de compra dos companheiros para que, assim, a economia 
também volte a girar”, analisa Leandro Soares, presidente do SMetal.

GRUPO 10 (Tradicional)
Não apresentou nenhuma proposta. Nesse grupo, a 
negociação será por empresa. 
Formado predominante por pequenas e micro empresas de 
manutenção industriais, entre outras

GRUPO 10 (Aeroespacial) 
Reajuste de 10,42% a partir de 1º de setembro 
• Limitação da estabilidade do trabalhador vítima de 

acidente de trabalho em apenas 60 meses. 

GRUPO 2 (Sindmaq e Sinaees)
Reajuste de 10,42% em três parcelas, sendo:
• 3,47% em 01.09.2021
• 3,47% em 01.01.2022
• 3,48% em 01.04.2022
• CCT renovada por dois anos 
Empresas: Clarios, CNH, Flextronics, Metso, etc.

SIAMFESP (Artefatos de metais não ferrosos)
Reajuste de 10,42% em duas vezes, sendo:
• 5,21% em 01.09.2021
• 4,95% em 01.02.2022 
• CCT renovada por um ano  
Empresas: Okra, Wyda, YKK, etc.

SINIEM (Estamparia)
Reajuste de 10,42% em duas vezes, sendo:
• 5,08% em 01.09.2021
• 5,08% em 01.03.2022.
• CCT renovada por um ano 
Empresas: Compress, Imelux, Tecstamp, etc.
 - Edição fechada às 10h de terça-feira, dia 28
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União e 
Mobilização

Somente com a força da categoria, a FEM/CUT e o SMetal conseguiram pressionar os 
patrões e chegar ao reajuste que repõe a íntegra da inflação em uma única parcela
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Em mais um ano do desgoverno de Jair Bolso-
naro, agravado pela continuidade da pandemia da 
Covid-19, a inflação da data-base dos metalúrgi-
cos (setembro de 2020 a agosto de 2021) chegou a 
10,42%. Para além disso, o trabalhador vem sofren-
do com o aumento generalizado dos alimentos bá-
sicos, do gás de cozinha, energia elétrica e gasolina. 

Nesse cenário, a principal luta da Federação 
Estadual dos Metalúrgicos (FEM/CUT) foi buscar 
um reajuste que recuperasse o poder de compra 
da categoria. O principal desafio nas negociações 
foi a tentativa dos patrões em parcelar o reajuste 
(confira as propostas abaixo). 

“Tivemos um processo bastante difícil de ne-
gociação, com o patrão chorando muito para re-
conhecer o direito mínimo da categoria e tentando 
tratar o reajuste como prestação das Casas Bahia. 
Não aceitamos nada menos do que os trabalhado-
res merecem, que é no mínimo a reposição inte-
gral do INPC e, junto com o apoio dos metalúr-
gicos, pressionamos para garantir uma campanha 
satisfatória”, enfatiza Adilson Faustino (Carpi-
nha), da FEM/CUT.  

Leandro Soares, presidente do SMetal, com-
pleta: “ao longo da pandemia, muitos trabalha-
dores continuaram nas fábricas garantindo a 

produção e, por isso, a indústria apresentou bons 
resultados. Nesse cenário, o Sindicato não mediu 
esforços para buscar um reajuste que minimize as 
perdas do período, trabalhando fortemente a mo-
bilização nas portas das empresas e foi essa união 
da categoria que fez com as negociações chegas-
sem a essas propostas”.

O secretário-geral do SMetal, Silvio Ferreira,  
lembra que a Campanha Salarial não acaba com 
a assembleia. “Onde tivermos margem, vamos 
pautar as empresas para valorização dos traba-
lhadores, buscando ampliar o valor do reajuste e 
também garantindo melhorias nos benefícios”.

  GRUPO 3 

Sindpeças (autopeças), Sindiforja (forjaria) e 
Sinpa (parafusos, porcas e rebites) 

• Reajuste de 10,50% a partir de 1º de setembro 
• Convenção Coletiva de Trabalhado renovada 

até 2023 

Empresas: Bosch, Edscha, Gestamp, GK 108, 
Junior Flex, Kanjiko, Metalac, Moto Peças, 
Schaeffler, Scherdel, ZF, etc. 

  SINDICEL

Condutores elétricos, trefilação e laminação de  
metais não ferrosos 

• Reajuste de 10,50% a partir de 1º de setembro 
• Convenção Coletiva de Trabalhado renovada 

até 2023 

Empresas: Furukawa, Prysmian, etc.

  GRUPO 8.2 

SICETEL (trefilação e laminação de metais 
ferrosos) e SIESCOMET (esquadrias e construções 
metálicas) 

• Reajuste de 10,42% a partir de 1º de setembro 
• CCT renovada por um ano  

Empresas: Gerdau, Fermax Serralheria, Iffa, etc. 

  GRUPO 8.3

Simefre (equipamentos ferroviários e rodoviários) 
e Sinafer (ferros, metais e ferramentas)

• Reajuste de 10,42% a partir de 1º de setembro 
• CCT renovada por um ano  

Empresas: Apex, Hurth Infer, Inovadoris,  
VMX, etc.

    SIFESP (FUNDIÇÃO) 

• Reajuste de 10,42% a partir de 1º de setembro
• CCT renovada por dois anos  

Empresas: Vicfer, Aluzinco, Metalvic, etc.

  SINDRATAR

Refrigeração, aquecimento e tratamento do ar

• Reajuste de 10,42% a partir de 1º de setembro
• CCT renovada por dois anos  

Empresas: EMC Fabricação, Jet Maq  
Refrigeração, etc. 

  SINDIFUPI

Funilaria e pintura 

• Reajuste de 10,42% a partir de 1º de setembro
• CCT renovada por dois anos
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As informações desta edição foram fechadas às 10h desta terça-feira, 28, podendo ter atualizações 
posteriores. Para ficar por dentro de tudo, acompanhe o Portal SMetal e nossas redes sociais.
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Neste ano, os trabalhadores poderão vo-
tar de duas formas nas propostas da Campa-
nha Salarial 2021. A partir das 18h de quar-
ta-feira, 29, até às 18h de sexta-feira, 1º, a 
votação será eletrônica, no Portal SMetal. 

E na sexta-feira, a partir das 18h30, 
acontece a assembleia presencial na sede do 
Sindicato (confira as informações abaixo).

A assembleia eletrônica será realizada 
na plataforma exclusiva criada pelo SMe-
tal para garantir a segurança e a participa-
ção dos trabalhadores durante a pandemia 
da Covid-19. O sistema utiliza tecnologia 
que garante o sigilo do voto, ou seja, nem a 
empresa nem o Sindicato conseguem saber 
como o trabalhador votou.  

“A participação da categoria é de fun-
damental importância, pois são os traba-
lhadores que decidem se aceitam ou não as 
propostas duramente negociadas pela Fede-
ração e pelo SMetal. Por isso, chamamos 
todos e todas para esse momento importan-
te da nossa luta”, diz Silvio Ferreira, secre-
tário-geral do Sindicato.

Assembleia terá 
votação eletrônica 
e presencial 
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Campanha Salarial 2021

Sua participação é fundamental para 
fortalecer a nossa luta por direitos

Assembleia presencial
Presencial:  sexta-feira, 1º de outubro 
Primeira chamada:  18h30  - Segunda chamada: 19h

SMetal - rua Julio Hanser, 140 – Lageado, próximo 
à rodoviária e ao Terminal São Paulo

Todos os protocolos de higiene e segurança 
relativos a Covid-19 serão seguidos


