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Assembleia online vai até 
às 17h de sexta, dia 6

Campanha Salarial 2022

Todos os trabalhadores metalúrgicos – associados ou não – estão 
convocados para votar na assembleia geral que define as pautas de 
reinvindicações da Campanha Salarial 2022. As propostas em vota-
ção foram definidas pela Federação Estadual dos Metalúrgicos (FEM/
CUT) e pelos sindicatos filiados, como o Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e Região (SMetal). 

O presidente do SMetal, Leandro Soares, destaca que a Campanha 
Salarial 2022 será novamente um grande desafio. “A nossa data-base 
é 1º de setembro e o cenário que enfrentamos agora é tão preocupante 
quanto o de 2021. A inflação (INPC) acumulada desde setembro de 
2021 já chega a 7,54%. Mais uma vez, devemos fechar a Campanha 
com a esse índice acima de dois dígitos, o que torna as negociações 
bastante difíceis”. 

Leandro enfatiza a importância da participação na assembleia. 
“Para termos forças na mesa de negociação, garantido reajuste salarial 
e a manutenção de importantes direitos, precisamos de união e mobi-
lização. Somente unidos temos condições de buscar junto às bancadas 
patronais o reconhecimento que os metalúrgicos merecem e termos 
uma Campanha Salarial vitoriosa”.

O que será votado?

Vai ter assembleia 
presencial?

Pautas cheias (econômicas e sociais)
SINIEM; G8.II; G8.III; G2 e G10

Pautas parciais (apenas econômicas)
SINDICEL; SINDRATAR; SIFESP; G3 e SINDIFUPI

Tema
Juntos pela reconstrução dos direitos, dos salários, da 
democracia e do país 

Eixos
Reposição da inflação, aumento real, valorização dos pisos, 
valorização das Convenções Coletivas de Trabalho (CCT), 
manutenção dos direitos e reindustrialização do país.

Onde, quando e 
como votar online?
No Portal SMetal, da quarta-feira, 4, às 8h, até a sexta-feira, 6, 
às 17h. Para votar, siga os passos:

1. Acesse o sistema de votação no Portal SMetal.

2. Para associados do Sindicato
Basta acessar o link e preencher os dados com o CPF e a data de 
nascimento e votar

3. Não sindicalizados
É preciso acessar o link e preencher o cadastro com nome completo, CPF, 
data de nascimento, e-mail e número de celular. Um código será enviado 
por SMS. Use esse código na tela de votação e acesse o sistema para votar.

Sim, na sexta-feira, 6, às 18h, na sede do Sindicato, que 
fica na rua Julio Hanser, 140 – Próximo à rodoviária

Para saber mais sobre a 
Campanha Salarial 2022, acesse
www.smetal.org.br
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O retorno do 1º de Maio de Luta dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras, realizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e Região (SMetal), foi uma grande festa que 
reuniu cerca de 30 mil pessoas no Parque das Águas. 

O dia foi marcado pela solidariedade do povo soroca-
bano, que doou mais de uma tonelada de alimentos para o 
Banco de Alimentos de Sorocaba. Toda arrecadação será 
destinada para famílias em situação de vulnerabilidade so-
cial atendida pela entidade. 

O evento começou às 14h e contou com serviços como 
regularização do título de eleitor, organizado pelo Levante 
Popular da Juventude, orientação e distribuição de teste de 
HIV e IST, realizada pela Equipe CMAE (Centro Munici-
pal de Atenção Especializada), e Espaço Pet, com a institui-
ção “Rock your pets” que promoveu doação de cães e gatos 
e a arrecadação de ração para o abrigo.

A festividade teve muita música. DJ Aramar, Teresa 
Baddini, Banda Karminda, X4, Fernanda Teka e Flor Ma-
ria, Flavinho Batucada e Luca e Marcelo foram os artistas 
locais que agitaram a tarde no domingo. À noite, o públi-
co vibrou com as apresentações de Francisco, el hombre e 
Emicida. 

O 1º de Maio ainda foi marcado por fortes discursos po-
líticos dos artistas, que enfatizaram a importância de votar 
nas eleições deste ano. Nomes políticos como a vereadora 
Iara Bernadi e a secretária de mulher da CUT/SP, Márcia 
Viana, também discursam contra o governo Bolsonaro e a 
sobre a necessidade de mudanças. 

“Esse 1º de Maio é um dia de homenagear essas pessoas 
e de celebrar a vida, a vitória da ciência. É também momen-
to de lembrar a importância do trabalhador e da trabalhado-
ra que garantem a produção e geram toda a riqueza desse 
país”, assegurou Leandro Soares.

O presidente do SMetal ainda reforçou a importância 
da data para pensar no futuro. “Somos um Sindicato Cida-
dão, que pensa para além da fábrica. Mais do que nunca, 
precisamos renovar nossa disposição de luta e resistência 
para mudar o atual cenário, que é de desemprego, de fome 
e muitos ataques aos direitos. Juntos, podemos reescrever 
essa história e sermos felizes de novo”.

1º de Maio de Luta dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras 
Música, solidariedade e resistência 

Luca e Marcelo

Emicida

Francisco el Hombre
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 Para o SMetal, foi um grande prazer celebrar 
esse dia tão importante. Tivemos festa, música, 
serviços e solidariedade, mas também muita luta e 
resistência. Ver o Parque das Águas lotado nos dá 
forças para continuar buscando dias de esperança, 
dias melhores”.
Leandro Soares
Presidente do SMetal
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www.smetal.org.br/galeria
Teresa Baddini

Doação de Alimentos Título de Eleitor Espaço PET

Leandro Soares e Iara Bernardi

Testes de ISTs e HIV

Karminda

X4 Hip-Hop Flor Maria  e Fernanda Teka Flavinho BatucadaDJ Aramar

Um dia para entrar 
na história

Mais de 30 mil de pessoas – de todas as 
idades, tribos e gostos – passaram pelo 
1º de Maio de Luta dos Trabalhadores 
e das Trabalhadoras, que aconteceu no 
Parque das Águas.

Veja a galeria completa em
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