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GOVERNO BOLSONARO
DESTRUIU

SALÁRIOS E DIREITOS
DOS TRABALHADORES
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METALÚRGICOS EM LUTA
EM DEFESA DOS EMPREGOS,

DOS SALÁRIOS E
DOS DIREITOS!



Desde o começo da pan-

demia, em março de 2020 até 

março de 2022, o preço dos 

alimentos em São Paulo subiu 

47% (IPCA). Já a inação, que 

corrige os nossos salários cou 

em 11,7% (INPC), nos últimos 12 

meses.

Portanto, o simples repasse 

do INPC aos nossos salários não 

resolve a nossa vida.

É apenas uma forma de tentar 

recompor o que perdemos com a 

inação entre uma data-base e 

outra, pois quando o recebemos, 

ele já vem com um ano de atraso, 

ou seja, acumulando perdas mês 

a mês. 

O que realmente nos daria 

de volta o poder de compra que 

nossos salários tinham há um 

ano atrás é o aumento real de 

salário, que signica um ganho 

salarial para além do que a 

inação corroeu no período de 12 

meses, que no nosso caso é 

medido de setembro (2021) a 

agosto (2022).

Por isso, todos os anos, na 

Pauta de Reivindicações que 

entregamos aos sindicatos 

patronais,  destacamos a 

necessidade do aumento real nos 

salários dos trabalhadores. E é 

por isso também que lutamos 

durante a Campanha Salarial, nas 

mesas de ne-gociação e nas 

por tas das fábricas, com 

assembleias, mobilizações, 

paralisações e greves.

Inação alta
corrói o nosso
salário
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Governo Bolsonaro
destruiu salários e direitos
dos trabalhadores

Preço do gás 
de cozinha 
subiu 57% 
em dois anos

Mais de 12 milhões de desempregados; 34 milhões de trabalhadores em 
postos de trabalho precarizados; in�ação na casa dos 12%, corroendo o 
poder de compra dos salários. Nosso desa�o é lutar para barrar esses 
ataques e defender nosso emprego, nossos salários e nossos direitos e de 
nossos familiares!

amos dar início à 

mais uma Campanha 

Salarial. 

O atual cenário econômico 

que estamos inseridos é de  

aumento galopante da inação, 

que já passou dos dois dígitos, 

e de queda ver tiginosa do 

poder de compra dos salários 

da classe trabalhadora.

V

Repasse do INPCRepasse do INPC
não é aumentonão é aumento
real de salário real de salário 

Repasse do INPC
não é aumento
real de salário 
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Inação é péssima para os 

trabalhadores

Nosso salário é corrigido 

pelo INPC (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor/IBGE), 

que é o menor de todos os índices 

de correção da inação. 

Já, o índice ocial de 

inação do Brasil, usado pelo 

governo federal para corrigir o 

preço de tudo o que consumimos 

é o IPCA (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo). 

Ou seja, é o IPCA que corrige os 

preços do arroz, feijão, combus-

tível, ônibus, material escolar, 

produtos de limpeza e higiene, 

remédios etc. 

É exatamente por isso que a 

conta não fecha e que o nosso 

salário não chega ao nal do mês!

SE LIGA!
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R$ 2,00 R$ 2,00 R$ 2,00 R$ 2,00

REFRIGERANTE
PET - 600 ML

REFRIGERANTE
LATA - 350 ML

REFRIGERANTE
LATA - 220 ML

REFRIGERANTE
PET - 2L

O mês de março registrou o maior índice de in�ação (IPCA) 
para o período desde 1994. E, com abril seguindo a mesma 
tendência, uma coisa é indiscutível: o poder de compra do 
nosso salário está diminuindo mês a mês. 

Salário-mínimo deveria ser
de R$ 6.754,33, em abril
O salário-mínimo vigente no 

Brasil é de R$ 1.212,00. 

Este valor é quase 6 vezes 

menor que o calculado pelo 

Dieese, que é de R$ 6.754,33, 

considerado o valor mínimo 

necessário para o sustento de 

uma famí l i a  com qua t ro 

pessoas, dois adultos e duas 

crianças.

Com inação em alta e 

salário-mínimo miserável, 

Bolsonaro entra para a história 

como o 1° presidente, desde o 

Plano Real, em 1994, a terminar 

a gestão com o salário-mínimo 

valendo menos do que quando 

iniciou o governo. 

Hortaliças e verduras*: 35,76% em Abril

Leite:
23,37%

Óleo de soja:
31,53%

Gasolina:
31,22%

Transporte por aplicativo:
67,18%

Gás:
32,34%

A INFLAÇÃO
E O SEU PODER
DE COMPRA

Energia Elétrica*:
28,5% (março)

O peso da inação: 
Após comprar cesta 
básica, brasileiro 
ca com R$ 74,00 
do salário mínimo

10/05/2022

TSE comemora 
marca histórica de 
jovens eleitores nas 
Eleições 2022
Entre janeiro e abril deste 
ano o país ganhou  
2.042.817 novos 
eleitores entre 16 e 18 
anos, um aumento de 
47,2% em relação ao 
mesmo período em 2018

05/05/2022

Combustível caro 
faz Petrobras 
registrar lucro 
recorde: R$ 44,5 
bilhões em 3 meses
Resultado é mais de 
3.700% superior ao 
registrado no mesmo 
período do ano passado

05/05/2022

Procuradoria cobra 
do Telegram balanço 
sobre medidas de 
combate à 
desinformação
Pedido de informações 
ocorre após suspensão de 
canal bolsonarista na 
plataforma

12/05/2022

CAPA

2021 - R$ 5,73
2022 - R$ 7,49

2021 - R$ 7,45
2022 - R$ 9,41

2021 - R$ 80,00
2022 - R$ 110,00

2021 - R$ 3,80
2022 - R$ 5,00

Frango: 21,65%
2021 - R$ 5,10
2022 - R$ 6,24

Tomate: 117,48%
2021 - R$ 6,90
2022 - R$ 15,00

Batata: 63,40%
2021 - R$ 5,50
2022 - R$ 9,00

Cenoura: 195%
2021 - R$ 5,10
2022 - R$ 10,00

Ref. Abril/2022

Ref. Abril/2022

Ref. Abril/2022

Ref. Abril/2022

Ref. Abril/2022



Usiminas/Baixada Santista

Whirlpool/Rio Claro

Eaton/Valinhos

Em Campinas, Limeira e Baixada 

Santista e regiões, os trabalhadores e 

trabalhadoras metalúrgicos têm participa-

do das assembleias nas por tas das 

fábricas. 

Seja para ampliar os conhecimentos 

sobre como enfrentar a cruel conjuntura 

que nossa classe está submetida sob o 

governo Bolsonaro; seja para defender os 

empregos e protestar contra as demis-

sões, como ocorreu na Whirlpool/Rio 

Claro; ou ainda, seja para enfrentar os 

patrões contra a tentativa de reduzir/retirar 

direitos, como nas lutas pela PLR, 

realizadas na Eaton/Campinas e na 

Usiminas/Baixada Santista.
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Metalúrgicos
em luta em defesa

dos empregos,
dos salários

e dos direitos!

Foi com luta que garantimos 
todos os nossos direitos! 
Será com luta que
impediremos que reduzam ou 
retirem nossas conquistas!


