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- 4% de reajuste no piso

- 3,5% de reajuste salarial - 3,5% de reajuste salarial

- Renovação da CCT por 12 meses

- 3,5% de reajuste salarial

- Renovação da CCT por 12 meses

- 4% de reajuste no piso

- R$ 3.000 de abono

Siamfesp

- 4% de reajuste no piso

- 3,28% de reajuste 

Sindisider

Sidratar

- Renovação da CCT por 12 meses

- Renovação da CCT por 12 meses

- 3,5% de reajuste salarial

- R$ 3.000 de abono- 3,80% de reajuste salarial

Mercedes-Benz

- 4% de reajuste no piso

- 3,28% de reajuste 

- Renovação da CCT por 12 meses

Siniem

- Renovação da CCT por 24 meses

Honda

- Renovação da CCT por 12 meses

- Renovação da CCT por 12 meses

Grupo 7 - Simefre e Sinafer 

- 4% de reajuste no piso

- 4% de reajuste no piso

Fundição

- 3,5% de reajuste salarial

Grupo 7 - Sicetel e Siecomet 

- Renovação da CCT por 12 meses

- 3,5% de reajuste salarial

Sem a Convenção, você vai ficar sem direitos

Na assembleia do último domingo (27), foram 

aprovados acordos em diversos grupos. Em todos 

eles, o reajuste salarial cou em torno do INPC, com 

a garantia das cláusulas da nossa Convenção 

Coletiva, que foi integralmente renovada. 

Agora, porém, com a reforma trabalhista não há 

mais como o trabalhador continuar sob a proteção 

dos direitos da Convenção sem que a mesma seja 

renovada. 

Portanto, se essa parcela da categoria, que está 

sem acordo, não se mobilizar junto com a direção do 

Sindicato, vai continuar sem esses direitos.  

Há anos, o Sindipeças, o Sindicel e o Grupo 2 têm 

se recusado a assinar acordos que mantenham os 

direitos da Convenção. 

Situação é gravíssima para
quem está sem acordo

Os trabalhadores nas empresas de autopeças, 

máquinas, eletroeletrônicos, e de os e cabos são os 

que estão na pior situação da categoria quando se 

trata de direitos. 

Onde tem mobilização, tem Convenção
Mesmo quando não há acordo com os sindica-

tos patronais, algumas empresas como a Benteler, 

Martinrea, KSPG, CBI, Gevisa, SEW, Yanmar, Dell, 

Samsung, Lenovo, Cebi, Singer, Kion, Coopersteel, 

etc vêm fechando acordo diretamente com o nosso 

Sindicato, renovando toda a Convenção.

O que derruba o argumento de crise dado pelos 

patrões e comprova que o objetivo dos patrões de 

algumas indústrias de autopeças, máquinas, 

eletroeletrônicos e cabos e os é deixar os trabalha-

dores só com a nova legislação que veio com a 

reforma trabalhista, banco de horas, contratos 

temporários, jornada intermitente, salários rebaixa-

dos e o aumento da terceirização. 

Onde não houve acordo com os sindicatos patronais, nem diretamente com as empresas, como é o caso da Bosch, Eaton, Valeo, Wabco, Magneti Marelli, 

GKN, Mann Hummel, entre várias outras, a Campanha Salarial continua. Tanto que, na última assembleia, foi aprovado Estado de Greve.

Portanto, é necessário e urgente organizar a luta em seus locais de trabalho para manter seus direitos e seu Sindicato forte, porque depois, muito provavelmente, 

será tarde demais. Sem acordo, não vai adiantar recorrer à Justiça.

Muitos trabalhadores da nossa categoria seguem sem acordo coletivo, à mercê  da reforma trabalhista, ou seja,
completamente desamparados. Conra nas páginas 2 e 3 tudo o que você perde ao car sem a Convenção.

É preciso fazer acontecer!
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XIII Congresso: etapa final terá
mais um dia em Campinas

Vamos juntos concluir a 
apresentação das emendas e as
discussões sobre saúde, etnia
e reforma sindical. Participe!

Domingo, dia 10 de novembro 
das 9h às 14h, na Sede Central

do Sindicato
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A revolta dos trabalhadores e estudantes chilenos no último mês 

enterrou de vez a fachada de “Suíça” latino-americana, apelidada pelo 

Ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes.

 No Chile, o ataque aos direitos dos trabalhadores começou a ser 

implantado pela ditadura de Augusto Pinochet, e deixou a população 

com baixos salários e pouquíssimos direitos. A classe trabalhadora 

está na miséria, endividada, com a educação privatizada e pratica-

mente sem saúde pública. 

Agora, passados quase 40 anos da reforma da previdência no 

Chile, implantada no início dos anos 1980, durante a ditadura, os 

trabalhadores que estão se aposentando se deparam com uma 

aposentadoria com valor inferior ao salário mínimo e tendo que arcar 

com a maioria dos serviços que antes eram públicos. Com tantos 

trabalhadores miseráveis, o Chile é país com o maior índice de 

suicídio entre idosos na América Latina.

Trabalhadores e estudantes 
chilenos seguem na luta contra
a desigualdade e a miséria 
A política econômica chilena, admirada por Bolsonaro e
seu ministro da economia, Paulo Guedes, acabou com
os direitos da classe trabalhadora e instalou o caos no país

Como sempre publicamos nos jornais do 

Sindicato, os resultados da economia no Chile e 

defendida por Paulo Guedes são catastrócos. 

-  Barateamento dos preços dos remédios

-  Congelamento das tarifas de energia elétrica e 

água

Com os protestos também foi obrigado a propor:

-  Taxação aos mais ricos

-  Aumento dos salários dos trabalhadores no 

serviço público

-  Renda mínima de 350 mil pesos chilenos 

(cerca de R$ 1,97 mil), lembrando que o custo 

de vida do Chile é alto e os trabalhadores estão 

recebendo menos que um salário mínimo de 

salários ou de pensão/aposentadoria, que, pelo 

sistema de capitalização, é muito baixo

Para tentar salvar o seu governo, Piñera já 

trocou 1/3 dos ministérios, propôs a redução do 

número de parlamentares e o limite às reeleições.

-  Aumento das pensões em 20%

A prova disso são os gigantescos protestos 

dos trabalhadores chilenos que já zeram com 

que o governo de Piñera voltasse atrás, suspen-

dendo o decreto que aumentava o valor das 

passagens de metrô; o estado de exceção que 

colocou as Forças Armadas nas ruas para conter 

os manifestantes; e o toque de recolher, que não 

impediu que mais 1 milhão de chilenos ocupas-

sem as ruas nos últimos 12 dias. 

O sistema de aposentadoria chilena, principal-

mente a capitalização, foi repetidamente elogiado 

por Paulo Guedes e pelas mídias quando tentavam 

impor a reforma da Previdência aqui no Brasil. 

Bolsonaro e Guedes são fãs
da economia do Chile

O Sindicato sempre foi e continua sendo o legítimo representante dos trabalhadores. E para mantê-lo na 

luta em defesa dos nossos direitos é necessária a contribuição de todos. Nesse sentido, a assembleia do dia 

27 aprovou a taxa de contribuição assistencial que será paga pelos trabalhadores não-sindicalizados no 

percentual de 3%, divididos em duas vezes. 

Lembramos que ser sócio do Sindicato e contribuir com a sua manutenção, mais que um direito o trabalhador, 

é uma questão de consciência política de manter a entidade forte e sempre na luta em defesa dos direitos dos 

trabalhadores. Se por algum motivo, algum trabalhador julgar não ser necessário contribuir com a luta da 

categoria, deverá comparecer à Sede Central do Sindicato, à rua Dr. Quirino, 560 - Centro - Campinas, em horário 

comercial. Trazer documento com foto e comprovante que trabalha em empresa metalúrgica.

ASSEMBLEIA APROVA TAXA NEGOCIAL

Os manifestantes chilenos recusaram as 

medidas propostas, uma vez que elas não 

surtiriam efeito no curto prazo pelo fato de 

necessitarem de aprovação do Congresso, e 

continuam rmes com os protestos.
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CONFIRA OS ACORDOS APROVADOS PELOS TRABALHADORES



Se você trabalha em 

alguma destas empresas:

Você está sem acordo e sem direitos!

LUTAR É A ÚNICA

SAÍDA PARA QUEM
ESTÁ SEM ACORDO 

CONFIRA TUDO QUE VOCÊ PERDE SEM A CONVENÇÃO 
Está chegando a hora dos patrões colocarem em prática tudo o que sempre sonharam e que nalmente conseguiram com a reforma 

trabalhista e com o atual governo. Se o seu salário estiver acima do piso, por exemplo, e for considerado alto demais para a 

empresa, você acha que ela vai pensar duas vezes para demiti-lo e contratar outro pagando bem menos? Portanto, saiba que 

enquanto você ca parado, os patrões continuam correndo e se articulando para aumentar os lucros. 

Direito Com Convenção Sem Convenção Direito Com Convenção Sem Convenção Direito Com Convenção Sem Convenção

Salário Normativo/Piso R$ 998 (Salário Mínimo)
R$ 1.903,00 (Autopeças)
R$ 1.657,80 (Grupo 2)

Adicional Noturno De 30% a 50% 20% (CLT) 

Jornada de trabalho
Conforme necessidade

da empresaFixa

Trabalho aos domingos
e feriados

Hora extra a 100%

Trabalho durante 7 dias
por semana com 

descanso semanal em 
qualquer dia da semana

Adiantamento Salarial
(Vale)

40% do salário mensal
referente aos dias

trabalhados ou abonados
na quinzena

Sem direito

Não pode ser descontado
ou compensado
posteriormente

Empresa poderá
compensar

quando quiser

Interrupção do trabalho
/ Caso fortuito

Terceirização e
Trabalho temporário

PCS - Estrutura de
cargos operacionais

Terceirização geral
Trabalho intermitente 

com pagamento 
por hora ou dia 

Proibida na produção
e na atividade

principal da empresa 

Empresas com mais
de 100 empregados, 

a progressão não
pode ultrapassar 

3 níveis por cargo

O PCS poderá ter mais
de três níveis salariais

para cada função.
Numa mesma função

poderá ter vários
salários diferentes.

Salário substituição

Após 31 dias de
substituição, o substituto
passa a receber salário
igual ao do substituído.
A partir de 60 dias, o
substituto é efetivado

na função

Trabalhador que substituir
outro não receberá o

mesmo salário do
que estiver ausente

Transporte e
alimentação

Os preços só são 
reajustados se houver 
comprovada elevação 
dos custos, mediante 

acordo com o Sindicato 

Reajustar os descontos
no holerite pelo mesmo
percentual do reajuste
salarial ou se houver 
comprovada elevação 

dos custos, sem 
anuência do Sindicato

Empresas têm de cumprir
a NR-5, que trata das

atribuições e
funcionamento da Cipa e

do processo eleitoral

Só o que estiver 
previsto na NR-5 
(Bolsonaro quer

acabar com as NRs)

Cipa

Empresas são obrigadas
a criar mecanismos
de segurança, como

equipamentos ou sistemas
de proteção, para impedir
a ocorrência de acidentes.
Acidentes graves devem

ser comunicados ao
Sindicato em 48h

Sindicato pauta empresa
sobre queixas dos

trabalhadores relativas
às condições de trabalho;

empresa tem entre 
8 e 30 dias para informar
as medidas que adotará

e o prazo para
implantá-las. O médico
do trabalho opina sobre

a utilização do EPI

Informar o Sindicato
trimestralmente sobre
a emissão de CATs.

Acidentes fatais devem
ser comunicados ao

Sindicato dentro de 24h; 
Pagamento de verbas

rescisórias em 
10 dias a partir

do último trabalhado

Ficam sem 
medidas de proteção 

O Sindicato não terá 
como exigir 

mudanças/alterações
no meio ambiente

de trabalho 

Não há mais como
saber sobre acidentes

Prevenção de
acidentes

com prensas

Medidas
de proteção

Comunicação de
Acidente de Trabalho

(CAT)

Portanto, como há séculos sabemos que a melhor forma de fazer o patrão ouvir 

os trabalhadores é o silêncio das máquinas, rearmamos que não há saída para 

quem ainda está sem acordo, que não seja lutar! 

A reforma trabalhista permite aos patrões aplicarem muito do que eles sempre 

sonharam: redução de salários e direitos, contratação e manutenção dos 

trabalhadores em condições precárias, e a implantação de medidas que atacam 

ainda mais a atuação dos sindicatos. Veja ao lado a lista de perdas de quem está 

sem a Convenção assinada. 

O clima das mensagens é de total desespero. E para os trabalhadores que estão 

sem acordo, a situação só tende a piorar. 

Luta tem de ser política

Por que muitas fábricas continuam sem acordo? 

Muitos companheiros, por medo, preferem deixar a situação como está e 

depois entrar na Justiça para conseguir seus direitos. Porém, como o judiciário 

está seguindo a legislação que veio com a reforma trabalhista, a chance de perder 

na justiça é cada vez maior. 

Os patrões estão exigindo cada vez mais horas extras, aumentaram o ritmo de 

produção, e pioraram ainda mais as relações e as condições de trabalho. Ou seja, 

os trabalhadores estão trabalhando mais e mais rápido e, com isso, cada vez mais 

expostos a riscos de acidentes e doenças, inclusive mentais. 

O Sindicato recebe diariamente inúmeras reclamações e denúncias de 

trabalhadores dizendo que o assédio nas fábricas aumentou assustadoramente 

nos últimos meses. 

Dessa forma, só vamos conseguir dobrar esses patrões e conseguir a 

renovação da nossa Convenção se os trabalhadores decidirem lutar junto com o 

Sindicato. Sem esse movimento conjunto, muito pouco ou quase nada será 

mantido ou conquistado.

Abono por
aposentadoria

Auxílio creche
De 25% do piso para

lhos até 4 anos de idade

Atestados médicos
e odontológicos

Empresas têm de
reconhecer atestados com

carimbo do Sindicato, 
assinatura do médico e

CID, sem questionamentos 

São aceitos apenas
laudos de médico
contratado pela
própria empresa

 Não tem direito

Artigo 389 - 
Parágrafo 1º da CLT: 
os estabelecimentos 
que trabalharem pelo
menos 30 mulheres 

com mais de 16 anos de
idade, terão local 

apropriado onde seja
permitido as empregadas

guardar sob vigilância
e assistência os seus

lhos no período
de amamentação

Amamentação

Licença maternidade

Licença maternidade
para adotantes

Ausência justicada

30 minutos diários
previstos na CLT 

Licença remunerada
de 8 dias úteis após o

término da Licença
Maternidade 

180 dias após o parto

180 dias para adoção
de crianças até 8 anos

Uma vez por mês 
para participação

em reunião escolar
de lhos até 12 anos

120 dias após o parto

120 dias

Considerado falta

Estabilidade para 
acidentados/adoecidos

pelo trabalho com
sequela permanente

Complementação do 
auxílio previdenciário

Estabilidade garantida
até a aposentadoria

Do 16º dia ao
120º dia de afastamento

a empresa tem que
complementar o salário

até o salário nominal

12 meses

Sem direito

Licença casamento

3 dias úteis ou 
5 dias corridos, 

independentemente
de gênero

3 dias corridos

Empregado com 
5 anos ou mais

de serviços contínuos
tem direito ao abono
de 1 salário nominal
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