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Assembleia Geral da Campanha Salarial

Nesta Campanha Salarial 2018, 

nossa luta tem de ser fortemente refor-

çada, pois, além de lutar por aumento 

real de salário, temos de defender 

muito mais do que nos anos anteriores 

a renovação da nossa Convenção Cole-

tiva, que vai ser brutalmente atacada 

pela Reforma Trabalhista em vigor 

desde novembro.

No ano passado, antes mesmo da 

implementação da reforma, os patrões 

já vieram com ataques nas negocia-

ções. Na maioria dos grupos conse-

guimos garantir a renovação da Con-

venção, mas o reajuste não passou do 

INPC. Apenas no Grupo 7, nas monta-

doras e num grupo de empresas, o 

Sindicato tem conseguido negociar 

reajustes com ganho real.

O Sindipeças e o Sindicel se recu-

saram a renovar a Convenção, ou seja, 

não quiseram manter os direitos como 

adicional noturno de 50%, licença 

maternidade de 180 dias e estabilidade 

até a aposentadoria aos trabalhadores 

acidentados/adoecidos pelo trabalho 

(B-91). 

Em função da mobilização dos tra-

balhadores algumas empresas assina-

ram acordo.  

Lutar agora para não

se arrepender depois

Enquanto os trabalhadores estão 

produzindo em ritmo alucinante, inclu-

sive com horas extras, e correndo 

ainda mais riscos de doenças, aciden-

tes e mortes, a produção e faturamen-

to dos patrões só crescem.

A produtividade está bombando 

enquanto as horas trabalhadas aumen-

tam e a massa salarial e o rendimento 

médio do trabalhador caem. 

Portanto, a hora é agora de nos mobi-

lizarmos para recompor o poder de com-

pra do nosso salário e defender nossos 

direitos garantidos pela Convenção. 

Faturamento não para de crescer

Ao contrário do massacre que os 

trabalhadores estão sofrendo, de acordo 

com informações dos sindicatos patro-

nais, a produção e o faturamento da 

indústria estão indo de vento em popa. 

O INPC previsto para o período de 

setembro de 2017 a agosto de 2018, é 

de 2,52%, mas sabemos que o custo 

de vida cresceu muito mais que isso. 

Teve aumento nos gastos com trans-

porte (6,29%), habitação (6,12%), e 

saúde (4,65%). 

O INPC é o índice usado pelo 

governo para repor as perdas salariais 

sofridas com a inação entre uma data 

base e outra e é o menor índice de 

reajuste. Por isso, está longe de cobrir 

o aumento do custo de vida. Tanto que 

em fevereiro, 61,25% das famílias 

estavam endividadas, segundo Pes-

quisa Nacional de Endividamento e 

Inadimplência do Consumidor da Con-

federação Nacional do Comércio.

 Vamos exigir aumento real

Portanto, se a gente não lutar, 
o endividamento vai aumentar!

Domingo, dia 8, às 9h30, na Sede Central (Rua Dr. Quirino, 560 - Centro - Campinas)

No primeiro quadrimestre, o fatura-

mento aumentou 6,9%, sendo que só 

em abril, cresceu 12,2%. A produção 

de veículos subiu 40,4%, segundo a 

Anfávea, que projeta 3 milhões de 

veículos em 2018. 

Nas autopeças, setor que insiste 

em não assinar a Convenção, deixan-

do os trabalhadores sem nenhuma 

garantia, a previsão de faturamento 

para 2018 é de R$ 89,4 bilhões, o 

maior desde 2012, com alta de fatura-

mento por trabalhador na casa de 

7,84%. Em reais, esse percentual pro-

jetado pula para 37,08%.

No setor de eletroeletrônicos a pro-

dução cresceu 19,5%; e, no setor de 

máquinas e equipamentos, em janei-

ro, a produção aumentou 19% com 

relação ao mesmo período de 2017.
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Autopeças: trabalhadores reagem e
se mobilizam por melhores acordos

Os trabalhadores nas autopeças 

têm rejeitado as propostas patronais 

de PLR e de compensação dos dias da 

greve dos caminhoneiros. 

Todos os trabalhadores, seja do 

setor de produção ou administrativo, 

têm amargado com a falta das 

garantias da Convenção Coletiva e 

sem aumento real nos salários, o que 

fez com que também partissem para 

o enfrentamento. 

É essa disposição de luta que 

O trabalhador Paulo César Ramos 

da Cruz, contratado em 1997 na Eaton, 

foi reintegrado em junho deste ano. Ele 

adoeceu por movimentos repetitivos, 

uso de força em excesso e ritmo 

acelerado no trabalho. 

A Eaton não tomou providências 

para evitar isso. O médico do trabalho 

se limitou a receitar analgésicos e anti-

inamatórios até o trabalhador ser 

afastado pelo INSS. A empresa abriu 

CAT, o trabalhador fez reabilitação junto 

ao INSS, e retornou ao trabalho em 

outra função em 2008, mas em 2014, a 

Eaton o demitiu arbitrariamente. 

Ele procurou o Sindicato, que 

entrou com ação judicial pedindo a 

estabilidade no emprego conforme 

nossa Convenção Coletiva, e foi 

reintegrado.

Mais um trabalhador é
reintegrado na Eaton

20ª 
DOS METALÚRGICOS

COPA DE 

FUTEBOL

2018

INSCRIÇÕES

SORTEIO

DE 1º A 31 DE JULHO DE 2018 NA SEDE CENTRAL, 
NAS SEDES REGIONAIS, NO CLUBE DE CAMPO OU
COM OS DIRIGENTES SINDICAIS NAS FÁBRICAS.
OS JOGADORES DEVEm SER SÓCIOS DO SINDICATO. 
O TIME DEVERÁ TER entre 10 E 25 ATLETAS.

DIA 5 DE AGOSTO,
às 10 horas NO 
CLUBE DE CAMPO

TODAS AS EQUIPES 
DEVEM ter um

representante
NO ATO DO SORTEIO.

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e 

de Material Elétrico e Eletrônico e de Fibra Optica de Campinas e Região, com 

sede central na Rua Dr. Quirino nº 560, Centro, CEP 13015-080, 

Campinas/SP, por seu Presidente abaixo assinado, vem, na forma do estatuto 

sindical, convocar todos os trabalhadores (as) que prestaram serviços como 

empregados da empresa GKN SINTER METAL LTDA, no 3º Turno de Trabalho 

(horário noturno) a partir de 11 de março de 2008 em diante, a comparece-

rem e participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA marcada 

para o dia: 14/07/2018 (SÁBADO), que se realizará na Sede Regional do 

Sindicato dos Metalúrgicos em HORTOLÂNDIA, situado à Rua Teresinha 

Navarro da Silva, 405 - Jardim do Bosque – Hortolândia/SP, CEP: 13186-

241; às 9h00minutos em primeira convocação e, em não havendo número 

legal, 30 MINUTOS após com qualquer número de participantes em segunda 

convocação, para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia:

a)  Informações sobre o andamento do Processo Trabalhista 0010336-

02.2013.5.15.0152 (PJe) da Vara do Trabalho de Hortolândia/SP;

b)  Análise e votação da proposta de acordo apresentada pela empresa 

GKN SINTER METAL LTDA.; 

c)  Autorização para o Sindicato e ao Depto. Jurídico encaminhar a delibe-

ração que for tomada na assembléia.

Campinas, 27 de junho de 2018.

Sidalino Orsi Junior

Presidente
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
TRABALHADORES DA GKN SINTER METAL LTDA - 3º TURNO 
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precisamos levar para a Campanha 

Salarial. Nesse segmento, que empre-

ga cerca de 16.500 trabalhadores 

(24,26% da categoria) a cada 10 

trabalhadores adoecidos 8 são vítimas 

do ritmo acelerado e das péssimas 

condições de trabalho. 

A Campanha Salarial é mais um 

momento importantíssimo para esses 

companheiros questionarem a posição 

do Sindipeças e lutar por ganho real e a 

manutenção dos direitos.


