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Em Assembleias Gerais realizadas virtual-

mente em julho por causa da pandemia pelos 

sindicatos dos metalúrgicos de Campinas, 

Limeira e Baixada Santista e regiões, raticamos 

a Pauta de Reivindicações protocolada junto aos 

sindicatos patronais, dando início à nossa 

Campanha Salarial.

Pelo segundo ano consecutivo estamos 

enfrentando o trágico cenário da pandemia de 

Covid-19, com crises sanitária e econômica, 

mas com o diferencial de que neste ano já 

estamos com parte signicativa da população 

vacinada, o que muito nos ajudará nas mobiliza-

ções para pressionar os patrões por aumento 

real de salário e direitos. 

E para engrossarmos nas ruas as manifesta-

ções contra o governo genocida de Bolsonaro, 

lutando por vacina para todos, auxílio emergen-

cial mínimo de R$ 600,00, estabilidade no 

emprego, garantia de salários e direitos; contra 

as reformas e as privatizações e contra os 

ataques aos direitos dos trabalhadores.

Queremos 14,88% já!Queremos 14,88% já!
Pelo m das mortes e corrupção. Em defesa da vida, da vacina, e da nossa Convenção!

Sendo: 9% (INPC) + 5,39% de ganho real (produtividade) + Renovação integral da Convenção Coletiva
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Queremos 14,88% de reajuste salarial  Queremos 14,88% de reajuste salarial  

Sem nenhuma empatia, embora sempre digam que somos “uma família”, os patrões continuam 

se aproveitando da pandemia para tentar exibilizar e retirar direitos dos trabalhadores.

A produção está bombando com horas extras, contratações temporárias no lugar de efetivos e 

jornadas 12 X 36 e 6 x 2, que acabaram com o adicional de 100% das horas extras em domingos e 

feriados ao mesmo tempo em que acabaram com o nosso descanso e lazer em família. 

Cabe lembrar que em muitas fábricas dos 

setores de máquinas e eletroeletrônicos, de 

Autopeças e do Sindicel (os e cabos) onde não 

houve acordo, os trabalhadores estão há anos sem 

as garantias da Convenção Coletiva, portanto, 

desprotegidos. Pois sem Convenção, nem na 

Justiça trabalhista esses companheiros têm garantia 

de reconquistarem os direitos sonegados pelo 

patrão.

Produção bombando e os patrões chorando

A hora é agora e a gente tem de se unir e reagir!

Portanto, a luta não é uma

coisa que se deixa para amanhã. 

Apesar do discurso autoritário, 

racista, machista, homofóbico e 

xenófobo, uma parte da classe 

trabalhadora apoiou Bolsonaro, 

em 2018. 

Entre saudosos apoiadores da 

ditadura militar e defensores do 

por te legal de armas para o 

“cidadão de bem”, muitos traba-

lhadores acreditaram nas narrati-

vas do m da corrupção, da defesa 

da “família tradicional” (heteronor-

mativa), e de uma vida mais 

“digna” e segura para todos. Não 

demorou para que os discursos 

todos fossem caindo por terra um 

a um, e da pior forma possível para 

a nossa classe. 

Emprego, salário e direitos

Bolsonaro e seu ministro da 

Economia Paulo Guedes seguem 

tentando destruir impor tantes 

conquistas da classe trabalhadora 

ao longo de um século. 

Na pandemia,  suspende-

ram/reduziram jornada e salário, 

privilegiando o empresariado; 

implantaram o Home Ofce 

(teletrabalho), banco de horas, 

antecipação de férias e feriados, 

entre outros ataques. E num 

Bolsonaro uma arma apontada
contra o direitos da classe trabalhadora

momento de recorde de desemprego, 

com índice de 14,7%, o maior desde 

2012, segundo o IBGE, o governo 

Bolsonaro reeditou a MP 905 e recriou 

a proposta do emprego verde e 

amarelo, com os programas Primeira 

Opor tunidade e Reinserção no 

Emprego (Priore), que reduz direitos 

trabalhistas como o FGTS, e o Regime 

Especial de Qualicação e Inclusão 

Produtiva (Requip), que utilizará a 

força de trabalho de jovens pagando 

R$ 550,00, ou seja, a metade do 

salário-mínimo e sem o vínculo 

empregatício. 

Portanto, o que nossa classe está 

vivenciando é a massa salarial despen-

cando, nossos direitos sendo brutal-

mente atacados, o desemprego batendo 

recordes, e a miséria arrasando a vida 

de milhões de famílias de trabalhadores. 

Miséria e fome

Depois de o Brasil sair do Mapa da 

Fome em 2014, a insegurança alimentar 

voltou com tudo: durante a pandemia, 

13,6% dos trabalhadores brasileiros 

passaram pelo menos um dia inteiro 

sem nenhuma refeição. Enquanto 

renegou um auxílio emergencial mínimo 

de R$ 600,00 para a nossa classe, 

Bolsonaro que se elegeu criticando 

a “velha política” e o Centrão, 

dizendo que ali só tinha ladrão, 

liberou R$ 3 bilhões para emendas 

extraorçamentárias a deputados e 

senadores pelo controle das mesas 

na Câmara dos Deputados e no 

Senado, além de uma série de 

Ministérios.

Pandemia

Enquanto negava a gravidade 

da pandemia e do vírus ou negoci-

ava vacinas e propinas, o ministé-

rio da Saúde de Bolsonaro acom-

panhou de forma irresponsável, ou 

se ja ,  sem preocupação ou 

remorso, a morte de mais de 560 

mil brasileiros. Além dos milhões 

de trabalhadores que sobrevive-

ram à Covid-19, mas seguem 

sequelados e com futuro seria-

mente comprometido.

Por tanto, companheiros e 

companheiras, é preciso encarar 

que Bolsonaro tem a arma 

apontada para a nossa cabeça. 

Por isso, é tão necessário acabar 

urgentemente com esse governo 

que só veio para roubar, matar e 

destruir. Fora Bolsonaro!

Charge: Aroeira - via: www.humorpolitico.com.br
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Pressionado pelos patrões, o 

governo pode até manipular os índices 

da inação por uns meses, como faz 

todo ano no período das datas-bases 

das principais categorias econômicas 

do país. 

Mas a verdade é que os trabalhado-

res sabem exatamente o que podem e o 

que não podem mais levar para casa 

com seus salários valendo cada vez 

menos. 

Em 12 meses, desde o início da 

pandemia decretada pela OMS em 

11/03/2020, o preço dos alimentos 

subiu 15%, quase o triplo da taxa ocial 

de inação do período, que cou em 

5,20%, segundo o IBGE. 

Mas para além do feijão com arroz, 

os combustíveis, o transporte, a energia 

elétrica, o gás de cozinha, os remédios, 

os serviços de internet e o aluguel 

também estão custando muito mais 

caro. 

Quem mais sente no bolso o peso 

desses aumentos são os trabalhadores. 

E quanto menor a faixa salarial, maior o 

perrengue para chegar até o nal do 

mês.

O preço de tudo subiu,
só o da força de trabalho caiu

De junho do ano passado a junho 

deste ano a inação média, consideran-

do todos esses itens de primeira 

necessidade, atingiu 15,20%.

Para exemplicar: se na campanha 

salarial passada seu salário era de R$ 

1.000,00, hoje, estes R$ 1000,00 

estão valendo R$ 848,00. 

Por isso, além de lutar pela reposi-

ção das perdas com a inação, 

reivindicamos um aumento real 

baseado na nossa produtividade, 

porque enquanto nosso salário só 

pode comprar a metade do que 

comprava no ano passado, no chão 

de fábrica estamos trabalhando o 

dobro. 

De acordo com o Dieese, o salário-

mínimo necessário para o sustento de 

uma família de quatro pessoas, 

considerando dois adultos e duas 

crianças, com base na cesta de 

alimentos mais cara do país é de R$ 

5.311,11, em maio de 2021.

Considerando os descontos (INSS, 

IRRF, convênio médico e alimenta-

ção), o trabalhador teria em mãos R$ 

4.062,34 por mês. O que corresponde 

a R$ 33,85 por dia por integrante da 

família. 

Se levarmos em conta o piso da 

nossa categoria que é R$ 1.600,00, 

com os descontos, o trabalhador ca 

Queremos Queremos 

Campanha
Salarial 2021

Pelo m das mortes
e corrupção.

Em defesa da vida,
da vacina, e da

nossa Convenção!

14,88%14,88%

Eduardo Bizerra da Silva (pai, catador de papel), Fabiana(mãe) e
filhos Alex, Alessandra e Alana (bebê de oito meses)

Foto: Cristiano Mariz | 29/11/2017 | Plano Piloto - Brasília/DF

Os patrões também se aproveita-

ram da pandemia para implantar, 

principalmente sobre os trabalhado-

res do setor administrativo, o Home 

Ofce ou teletrabalho.

Com isso, as empresas estende-

ram o local de trabalho para dentro da 

casa do trabalhador e empurram a 

eles e seus familiares os custos 

dessa “adaptação”. 

As empresas deixam de arcar com 

transporte, alimentação, ergonomia, 

banda larga e energia elétrica, por 

exemplo, enquanto o trabalhador tem 

de se virar para “criar” espaços e 

A Convenção é a única forma de 

preservamos os nossos direitos que, 

graças às lutas dos trabalhadores ao 

longo de décadas, são superiores à 

legislação pós-reforma trabalhista. 

Ao se recusarem a assinar a 

Convenção, os patrões reduzem ou até 

retiram grandes conquistas como 

adicional noturno, licença maternida-

de, auxílio-creche, estabilidade até a 

aposentador ia  para  ac identa-

dos/adoecidos pelo trabalho. 

E nos empurram para piores 

relações e condições de trabalho 

liberadas pela reforma trabalhista de 

2017 como terceirização irrestrita, 

jornada 12 X 36, trabalho aos domin-

gos e feriados sem pagamento de 

horas extras, e banco de horas. 

Só nossa Convenção garante direitos
para nós e nossos familiares

Homologação no Sindicato
Demissão de trabalhador com mais de
12 meses de contrato na empresa é

homologada no Sindicato, conforme a CLT

Desobrigar de vez com as homologações, e com
conferência dos direitos rescisórios pelo Sindicato,

abrindo brecha para “errarem” nos cálculos
ou darem calotes nos trabalhadores

Como é hojeDireito O que os patrões querem

Adicional noturno

Trabalho aos domingos

Auxílio Creche

Licença maternidade

Para adotantes

Estabilidade para adoecidos pelo trabalho

Estabilidade para vítimas de acidentes, 
com sequela permanente

50% (máquinas e eletroeletrônicos) 
50% (Sinafer, Simefre e Siamfesp)

30% (autopeças com mais de 300 trabalhadores)

DSR - a hora trabalhada tem adicional de 100%

25% do piso para lhos até 4 anos de idade

180 dias a contar do parto

180 dias p/adoção de crianças até 8 anos de idade

Até a aposentadoria

Até a aposentadoria

35%
20% (CLT)

25%

Será considerado jornada normal,
sem acréscimo de hora extra

20% do piso para lhos até 2 anos de idade

Licença concedida a partir do afastamento médico,
que poderá ser concedido até 28 dias antes do parto

Apenas para adoção de crianças
com até 3 anos de idade

24 meses, já incluído os 12 meses
da lei 8213/91 (Grupo 2)

Apenas 33 meses (autopeças)

24 meses a 48 meses, dependendo 
do tempo de trabalho na fábrica

Salário normativo (piso) R$ 1.903,00 (autopeças) R$ 1.100,00 (salário mínimo previsto em lei)

Terceirização
Proibida na produção e na atividade

principal da empresa
Liberar geral

condições para continuar produzindo à 

distância. Na prática, os gastos familia-

res, as jornadas e os riscos de acidentes 

e doenças relacionados ao trabalho 

aumentaram, e a convivência em família 

e o descanso/lazer acabaram prejudica-

dos, já que o lar não pode ser transfor-

mado na extensão do local de trabalho. 

Algumas empresas até dizem estar 

“pensando” no novo local de trabalho e 

suas implicações, mas não deixam 

claro qual parâmetro usarão para 

reembolsar esses custos que achata-

ram ainda mais os salários dos traba-

lhadores.

Conra ao lado 

o que você 

perde sem a 

Convenção

A Convenção é a nossa proteção!

com um líquido de R$ 1.128,60 por 

mês. Ou seja, cada integrante da família 

vive por dia com apenas R$ 9,40.

Desemprego e miséria

aumentam na nossa classe

Enquanto a inação corrói o poder 

de compra do salário e o desemprego 

aige 14,8 milhões de trabalhadores, os 

ricos cam cada vez mais ricos. 

Em abril deste ano, 14,5 milhões de 

famílias viviam em extrema pobreza, 

segundo o CadÚnico. Ou seja, são 

mais de 40 milhões de pessoas 

vivendo com menos de R$ 89,00 por 

dia no Brasil. 

Outras 2,8 milhões de famílias 

vivem na pobreza, com renda entre R$ 

90,00 e 178, 00 per capita mensais.

E acima de todos, está a níssima 

já!já!

Famílias de trabalhadores estão vivendo
com apenas R$ 9,40 por dia por integrante

fatia do 1% mais rico da população 

brasileira que segue concentrando 

sozinha quase 50% de toda a riqueza 

aqui produzida.

Home Ofce: a casa do trabalhador
como extensão do local de trabalho

D

D

Entre março de 2020 a março de 2021, 
o preço do arroz e do feijão aumentou
em mais de 60%.

A carne de boi subiu mais de 35%, o
frango também aumentou e não salvou
nem o ovo que subiu mais de 20%.

D
D

Em várias regiões do país o gás de
cozinha já está custando mais R$ 100,00

E o governo Bolsonaro aumentou a
conta de luz para tentar se livrar de
mais uma crise, dessa vez, da falta
de abastecimento de energia.


