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esperança
Após dois anos 

de muita espera, 
o 1º de Maio dos 
Trabalhadores e 

Trabalhadoras está 
de volta para celebrar 
a vida e para renovar 
a disposição de luta 

e resistência
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              Vemos uma luz no 
fim do túnel e podemos 
novamente estar juntos para 
celebrar a vitória da ciência, 
da verdade. Conseguimos 
superar essas adversidades 
com muita garra e resistência. 
É momento de festejar a nossa 
força de trabalho, que mantém 
a produção nas fábricas e é de 
fundamental importância para 
economia do país. Comemore, 
trabalhador e trabalhadora, 
você merece”.
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“O Sentimento que Conduz a Luta” foi 
o tema do seminário de planejamento do 
Sindicato, realizado entre os dias 18 e 20  
de abril. 
 
A atividade reuniu toda direção do SMetal 
que, durante três dias de trabalho, discutiu 
importantes temas e estratégias para 
continuar o trabalho em prol da categoria.  
 
“Essa organização é de fundamental 
importância para estabelecermos a luta 
em defesa dos direitos, dos salários e dos 
empregos. E também para atuação do 
Sindicato na sociedade. Ficamos muito 
felizes com o resultado”, diz Tiago Almeida 
do Nascimento, secretário de administração 
e finanças do SMetal.

Por LEANDRO SOARES

Enfrentamos dois anos de muitas dificuldades com o (des)governo 
Bolsonaro. Não bastassem a falta de empenho para melhorar a economia 
e as sucessivas tentativas de retirada de direitos, encontramos pelo cami-
nho a pandemia da Covid-19. Não foram poucas as vidas perdidas que 
choramos nesse período. Pais, mães, filhos, avós e amigos nos deixaram 
não apenas por conta da doença, mas também vítimas do descaso e do 
negacionismo bolsonarista. 

Agora, já vemos uma luz no fim do túnel e podemos novamente estar 
juntos para celebrar. Vamos celebrar a vitória da ciência, da verdade. Ven-
cemos aqueles que negaram a gravidade da situação e os que não queriam 
que tivéssemos acesso à vacinação. Conseguimos superar essas adversida-
des com muita garra e resistência. 

É momento de festejar a nossa força de trabalho que mantém a produ-
ção nas fábricas e é de fundamental importância para a economia do país. 
Comemore, trabalhador e trabalhadora, você merece. 

Por isso, temos uma grande festa do Dia do Trabalhador e da Trabalha-
dora para toda a categoria e para a população de Sorocaba e região. Um 
dia de muita alegria, mas também de luta e resistência. 

A mesma luta e resistência que mantemos contra o crescente desem-
prego e a defasagem salarial dos últimos anos. Da batalha contra a inflação 
descontrolada e a volta da triste realidade da fome. Do enfrentamento às 
tentativas de retirada de direitos e desrespeito aos brasileiros e brasileiras 
em todos os sentidos. 

É esse mesmo compromisso de luta e resistência que levamos para a 
Campanha Salarial 2022.Temos o desafio de negociações por uma repo-
sição salarial que garanta que tenhamos condições de colocar um prato 
de comida na mesa da família e viver com dignidade. Temos o desafio da 
manutenção de direitos fundamentais, que nos protegem todos os dias. 

Sua participação nesse processo é crucial para garantirmos avanços. 
Na próxima semana, temos assembleia – tanto online quanto presencial – 
para mostrar para as bancadas patronais que nossa categoria está unida e 
mobilizada para lutar e resistir. Por isso, vote e chame todos na sua fábrica 
para votar. Vamos, juntos, mostrar que podemos reconstruir os direitos, os 
salários, a democracia e o país.

Do lado de cá, nós do SMetal estamos prontos para mais uma Campa-
nha Salarial, com a mesma disposição que defendemos seus direitos todos 
os dias. Conte sempre com seu Sindicato.

SMetal traça 
estratégias para 
os próximos anos

Alegria, luta 
e resistência
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Mobilização e unidade da 
categoria serão fundamentais

As negociações trabalhistas feitas em março, segundo o Dieese, mantêm a situação 
desfavorável na maioria dos acordos salariais, com reajustes abaixo da inflação. Pratica-
mente 40% de todas as campanhas acompanhadas no primeiro trimestre foram fecha-
das com reajuste inferior à variação do INPC-IBGE, indicador usado como referência 
no setor. Dos acordos, foram 31% equivalentes à inflação e 29% acima. 

“No ano passado, enfrentamos as tentativas das bancadas patronais em oferecer 
reajuste abaixo da inflação e, até mesmo, parcelado em três vezes. Mas nossa 
categoria mostrou união e garantiu força para a FEM/CUT e o SMetal pressiona-
rem na hora das negociações. Foi assim que tivemos todos os reajustes pagos 
em uma só vez cobrindo totalmente a inflação e, em vários casos, chegando a 
aumento real”, lembra Leandro Soares, presidente do SMetal.

campanha salarial

Com a inflação fora de 
controle e tudo custando cada 
vez mais caro, os metalúrgicos 
e metalúrgicas terão um 
grande desafio na luta por 
reajuste e direitos

Em um cenário ainda adverso, de inflação 
descontrolada e aumento generalizado nos pre-
ços de itens básicos, chegou a hora dos metalúr-
gicos e metalúrgicas de Sorocaba e região vo-
tarem a pauta de reivindicações da Campanha 
Salarial 2022.

Desde setembro de 2021, quando se definiu 
a data-base metalúrgica, as perdas com a infla-
ção já somam 7,54%. No ano passado, no mes-
mo período, o INPC acumulado era de 6,28%.

E não é só isso, tudo está mais caro e pesan-
do no bolso dos trabalhadores. Para se ter uma 
ideia, de janeiro a março, a gasolina subiu até 
10,77% e o gás de cozinha aumentou 9,09%. 
Isso sem contar a cesta básica sorocabana, que 
consome 85% do salário mínimo.

Por isso, o tema escolhido pela Federação 
Estadual dos Metalúrgicos (FEM/CUT) e os 
sindicatos filiados é “Juntos pela reconstrução 
dos direitos, dos salários, da democracia e do 
país”. Além disso, os eixos definidos foram: re-
posição da inflação, aumento real, valorização 
dos pisos, valorização das Convenções Coleti-
vas de Trabalho (CCT), manutenção dos direi-
tos e reindustrialização do país.

“Mais uma vez, temos um grande desafio 
pela frente. Temos que lutar pela recuperação 
do nosso poder de compra e também estabele-
cer a manutenção e avanços nas Convenções 
Coletivas, que são fundamentais para os direi-
tos da categoria”, explica Adilson Faustino, se-
cretário de finanças da FEM/CUT.

Para Silvio Ferreira, secretário-geral do 
SMetal, será preciso muita disposição para rei-
vindicar melhorias. “Pelo segundo ano, temos o 
indicativo de ter nossa data-base passando dos 
10% e não será nada fácil negociar reajuste que 
reponha as perdas e, ao mesmo tempo, mante-
nha os direitos. As bancadas patronais sempre 
relutam nas mesas de negociações. Por isso, 
temos que estar unidos e mostrar nossa capaci-
dade de mobilização para mais uma Campanha 
Salarial vitoriosa”.

40% dos acordos tiveram reajuste abaixo da inflação

Custo de vida continua alto
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