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Negociações da FEM-CUT/SP e do 
SMetal com o Grupo 2, Grupo 3, Grupo 

8.2, Grupo 8.3, Sindratar, Sindifupi, 
Siniem, Sifesp e Sindicel chegaram 
à proposta de reposição integral da 

inflação, aumento real e renovação das 
Convenções Coletivas de Trabalho. 

Sem acordo no Grupo 10, a Federação 
protocolou aviso de greve e o Sindicato 

negocia por empresa.  
Saiba como fica a Campanha 

Salarial 2022 na página 3. 

90% da 
categoria 

tem ao menos 
9% de reajuste 

e direitos 
garantidos 
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Essa conquista é sua 
Não foi um caminho fácil até aqui. As negociações da 

Campanha Salarial 2022 foram, mais uma vez, marcadas 
pelas fortes tentativas dos patrões em querer o reajuste sala-
rial abaixo da inflação. 

E não é só isso. Os empresários propuseram parcelar 
o reajuste em duas e até três vezes, como se o salário do 
trabalhador fosse um simples carnê das Casas Bahia. E 
queriam mais. Ou melhor dizendo, queriam menos direitos 
trabalhistas. 

As bancadas patronais apontaram para a retirada de im-
portantes proteções que os metalúrgicos têm nas Conven-
ções Coletivas como condição para fechar o acordo com 
aumento acima da inflação e sem parcelamento. 

Evidente que a FEM-CUT/SP e os sindicatos filiados, 
entre eles o SMetal, repudiaram novamente essas tentativas 
absurdas. Desde o início, os dirigentes sindicais foram para 
as mesas de negociação com a pauta aprovada pela catego-
ria em mãos e firmes em defender a valorização dos meta-
lúrgicos. 

Contou muito nessa luta o apoio e a mobilização dos tra-
balhadores e trabalhadoras nas portas das fábricas, envian-
do um claro recado para os patrões: estavam todos dispostos 
a batalhar até o fim por um reajuste digno e a manutenção 
dos direitos. E assim aconteceu. 

O cenário dessa campanha, de novo, foi adverso. O go-
verno federal tem lançado medidas eleitoreiras para ma-
quiar o grave problema da economia, que nos últimos anos 
deixou tudo muito mais caro, principalmente a alimentação. 

O metalúrgico sente no bolso o peso da inflação fora de 
controle e as medidas desesperadas do governo, que trouxe-
ram deflação, pouco aliviaram essa situação. Por isso, nada 
mais justo que o reajuste salarial compensasse tantas perdas 
e sufoco que os trabalhadores passaram. 

A luta não acabou, ela segue diariamente no chão de fá-
brica, no Sindicato e nas ruas. Os patrões, como já dissemos 
antes, estão organizados nos sindicatos deles e não para de-
fender os trabalhadores. Esse papel cabe à entidade como 
o SMetal, que está sempre disposta a defender a categoria. 

Por hora, podemos comemorar todo o esforço das as-
sembleias de mobilização e do trabalho dos dirigentes 
sindicais. Podemos, sim, dizer que fechamos mais uma 
Campanha Salarial vitoriosa. Essa conquista é nossa. Essa 
conquista é sua.

Podemos, sim, dizer que fechamos 
mais uma Campanha Salarial 

vitoriosa. Essa conquista é nossa. 
Essa conquista é sua

Campanha Salarial 2022

Grupo 10 recusa 
negociar e recebe 
aviso de greve
SMetal realiza negociações por 
empresa e já garantiu reajuste para 
mais de 1,7 mil metalúrgicos  

Sem assinar acordo desde 2017, o Grupo 10, que envolve principalmente 
micro e pequenas empresas, mais uma vez se recusou a negociar a Campa-
nha Salarial. Com isso, a FEM-CUT/SP protocolou, na semana passada, um 
aviso de greve para pressionar os empresários. 

 Como aconteceu nos outros anos, para garantir a valorização dos traba-
lhadores, o SMetal está negociando por fábrica. Até o momento, 97 acordos 
foram firmados nas empresas da base do Sindicato, beneficiando mais de 
1.700 trabalhadores com reajuste acima da inflação da data-base – 8,83% - e 
a garantia das cláusulas sociais, que protegem importantes direitos. 

De acordo com Leandro Soares, presidente do SMetal, desde a implemen-
tação da Reforma Trabalhista que, em 2017, decretou o fim da ultratividade, 
o Grupo 10 tem se recusado a assinar a Convenção Coletiva de Trabalho sem 
retirar importantes direitos da categoria. 

“No início das negociações, nossa expectativa era que todas as bancadas 
patronais fechassem a Campanha Salarial por grupos, para que conseguísse-
mos abranger o máximo de trabalhadores com reajustes nos salários acima 
da inflação e, principalmente, a manutenção dos direitos. Infelizmente, o G10 
sequer se dispôs a negociar com a FEM e não temos medido esforços para 
buscar acordos para toda a categoria”, enfatiza.

Fazem parte do Grupo 10 a FIESP (que representa pequenas e micro 
empresas); Sindilux (lâmpadas e aparelhos elétricos de iluminação); Sifu-
mesp (funilaria e móveis de Metal); Sinaemo (artigos e equipamentos odon-
tológicos, médicos e hospitalares); Sinarme (rolhas metálicas); Simde (ma-
teriais de defesa); Sindirepa (reparação de veículos e acessórios); Sindimec 
(mecânica); Sindisuper (proteção, tratamento e transformação de superfícies) 
e Sibapem (balanças, pesos e medidas).

Revo Brasil foi umas das empresa do G10 na qual o SMetal fechou acordo da Campanha Salarial 2022
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Acordos foram fechados com todos os grupos 
patronais, exceto o G10, e trazem ainda a 
renovação das Convenções Coletivas de Trabalho

As negociações da Federação Estadual dos 
Metalúrgicos (FEM-CUT/SP) e dos sindicatos 
filiados, entre eles o Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Sorocaba e Região (SMetal), garantiram 
acordos em nove grupos patronais com reajuste 
salarial de pelo menos 9%, acima da inflação do 
período da data-base, e a renovação das Con-
venções Coletivas de Trabalho (CCTs). 

 Os acordos foram fechados no Grupo 2, 
Grupo 3, Grupo 8.2, Grupo 8.3, Sindratar, Sindi-
fupi, Siniem, Sifesp e Sindicel. Com isso, 90% 
da base do SMetal, aproximadamente 39 mil 
metalúrgicos, conquistaram aumento real nos 
salários e a renovação dos direitos garantidos 
pelas CCTs. 

 O presidente do SMetal, Leandro Soares, 
destaca o empenho dos dirigentes sindicais para 
garantir avanços na Campanha Salarial. “O ce-
nário das negociações foi bastante difícil e ainda 

tiveram medidas eleitoreiras do governo federal 
que impactaram na nossa data-base. Tudo isso 
se apresentou como um grande desafio para che-
gar a essas propostas, que trazem reajuste acima 
da inflação e sem parcelamento, diferente do 
como queriam os empresários”.

Silvio Ferreira, secretário-geral do Sindicato, 
explica que a direção do SMetal vai pautar as 
fábricas da base para ampliar as conquistas da 
Campanha Salarial. “Como aconteceu no ano 
passado, nosso trabalho não acaba com o fe-
chamento dos acordos. Onde tivermos margem, 
vamos buscar meios para ampliar a valorização 
dos metalúrgicos. Isso pode ser aumentando 
o reajuste ou na melhoria de algum benefício. 
Nosso compromisso é buscar sempre mais para 
a categoria e vamos à luta nesse sentido. Podem 
sempre ter certeza que o Sindicato está à dispo-
sição para isso”.

FEM-CUT/SP e SMetal garantem 
reajuste de pelo menos 9% para 
90% dos metalúrgicos 

Primeiro, com o reajuste 
salarial colocamos dinheiro 
no bolso dos trabalhadores 

e, assim, minimizamos o 
impacto da inflação. Com as 
CCTs, conseguimos garantir 

importantes direitos, que vêm 
sendo duramente atacados 
e até mesmo retirados nos 

últimos anos. A Convenção é 
a principal forma de proteger 

os metalúrgicos”.

Leandro Soares
Presidente do SMetal
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Goleadas marcam 
a abertura do torneio
A 15ª Taça Papagaio de Futsal começou no domingo, dia 9, com direito a 
goleadas. Ao todo, nas seis partidas da primeira rodada, a rede do ginásio 
do Clube dos Metalúrgicos balançou 57 vezes. O torneio é realizado pelo 
Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região (SMetal) e homenageia 
o ex-dirigente sindical Reinaldo de Paula Moreni, o Papagaio, morto em 
acidente de carro em 2006. Neste domingo, dia 16, teve a segunda rodada 
da competição. Confira mais informações no portal SMetal.

VEJA A GALERIA DE FOTOS COMPLETA EM WWW.SMETAL.ORG.BR

Venha torcer pelo seu time!


