
Acorde enquanto é tempo!

Desde setembro de 1979, 

em plena ditadura civil e militar, 

os patrões e o governo 

escolheram o INPC (Índice 

Nac iona l  de  Preços  ao 

Consumidor) como índice de 

reajuste salarial nas negocia-

ções trabalhistas.

Agora, cinco décadas 

depois, não bastasse o INPC 

ter permanecido o mais baixo 

de todos os índices de 

r epos i ção  da  i n ação , 

Bo lsonaro  va i  a l ém  ao 

manipular seu percentual, 

reduzindo-o ainda mais e 

impossibilitando a reposição 

das perdas salariais.

Milagre econômico: governos de direita
sempre arrocharam salários, manipularam a
inação e espalharam carestia e miséria. 
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Mais informações, acesse

nossa página através do QR CODE

Acesse também nosso canal no Youtube

/metalcampinas

www.metalcampinas.org.br

VAMOS
DISCUTIR AS
PROPOSTAS
DOS PATRÕES!

ASSEMBLEIA GERAL
Domingo, 09/10 às 9h30, na Sede Central

Rua Dr. Quirino, 560 - Centro - Campinas
ASSEMBLEIA GERAL
Domingo, 09/10 às 9h30, na Sede Central

Rua Dr. Quirino, 560 - Centro - Campinas
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VAMOS AMPLIAR NOSSA 
LUTA POR AUMENTO

REAL  E CCT INTEGRAL 
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CONFIRA A 
MANIPULAÇÃO DO INPC 
PELO GOVERNO FEDERAL 

AUXÍLIO

CRECHE

ACOMPANHAMENTO
MÉDICO

E ESCOLAR

CONTRA

O ASSÉDIO SAÚDE DA
MULHER

NÃO À
TERCEIRIZAÇÃO

GERAL

DESCANSO
AOS

DOMINGOS

GOVERNO MANIPULA 
INPC DE AGOSTO PARA 

FECHAR ABAIXO DE 10%
Pág.�4



PROJEÇÃO DO BANCO CENTRAL / GOVERNO FEDERAL 
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12,50%EM JULHO E AGOSTO O
GOVERNO MANIPULOU 

A INFLAÇÃO PARA
FECHAR EM 8,83%

Há anos, os sindicatos pa-

tronais dos setores de Au-

topeças (Sindipeças) e do setor 

de Máquinas e Eletroeletrônicos 

(Grupo 2) mantêm a mesma 

política de ataques aos salários 

e aos direitos. 

Neste ano, as negociações 

não foram diferentes: continuam 

propondo ZERO aumento real e 

redução/retirada de importantes 

cláusulas da Convenção Cole-

tiva de Trabalho (CCT). 

Sem acordo com nosso 

Sindicato, as negociações com 

esses patronais acabam sendo 

encerradas, mas a luta continua 

diretamente nas fábricas, o que 

tem rendido acordos favoráveis 

aos trabalhadores pois cam 

acima do que os sindicatos 

patronais propõem. 

Folha de METAL 3/metalcampinaswww.metalcampinas.org.br  - EDIÇÃO 400 - 05 de Outubro de 2022Folha de METAL2

Campanha Salarial 2022

Vamos ampliar nossa luta por
aumento real e CCT integral 

Conra a
manipulação
do INPC
pelo governo
federal 

Conra as propostas rebaixadas destes sindicatos patronais:

Quem luta,
conquista!

SE LIGA!

É uma campanha anual de 

alerta às mulheres e à sociedade 

sobre a importância da preven-

ção e do diagnóstico precoce do 

câncer de mama.

Com esse objetivo, aumen-

tam o compartilhamento de 

informações a promoção da 

conscientização sobre a doença, 

proporcionando maior acesso 

aos serviços de diagnóstico e de 

tratamento, 

e contribu-

indo para a 

redução da 

mortalidade.

O cancer de mama é o 2º mais 

incidente entre as mulheres.

No Brasil, 66.280 mulheres 

por ano serão afetadas com 

esse tipo de câncer entre 2020 e 

2022 (INCA)

Outubro Rosa

O jornal Folha de Metal está 

de cara nova. E sempre 

pensando em levar à categoria 

metalúrgica conteúdos impor-

tantes à defesa de seus inte-

resses e direitos, num layout 

cada vez mais agradável, 

queremos saber a sua opinião 

sobre as mudanças. Envie 

seus comentários pelo nosso 

Site/Fale Conosco ou pelas 

redes sociais.

METALBolsonaro acelera 
privatização da 
Petrobras e expõe 
Brasil a aumentos 
de combustível
Atual governo foi o que 
mais vendeu ativos da 
estatal, ampliando 
dependência nacional 
da importação de 
gasolina e diesel

04/10/2022

Juro alto, 
crescimento baixo
Urge uma calibragem 
mais precisa para 
estimular a procura por 
crédito

03/10/2022

Consumidores 
trocam marca de 
leite, óleo, arroz e 
feijão nos 
supermercados
Frango e ovos são 
maiores substitutos da 
carne bovina, segundo 
associação

08/09/2022

Auxílio Brasil só 
compra cesta 
básica em 5 de 17 
capitais
Pelo menos 2,4 milhões 
de famílias bene�ciárias 
vivem em cidades onde 
não conseguem comprar 
a cesta básica com o 
total do Auxílio Brasil.

18/09/2022

Nas fábricas onde os 

companheiros mantêm-se 

mobilizados e na luta contra a 

intransigência patronal , 

frequentemente consegui-

mos fechar acordos que 

beneciam esses trabalhado-

res. Conra:

• AUTOPEÇAS

Cebi: 10% de reajuste salarial + CCT por 12 meses

Kwangjin: 10% de reajuste salarial + CCT por 12 meses

• Grupo 2 (MÁQUINAS E ELETROELETRÔNICOS)

Malcon: 11% de reajuste salarial + CCT por 12 meses

Tecturbo: 12% de reajuste salarial + CCT por 12 meses

• Sindipeças

Reajuste salarial: 8,83% 

(INPC)

Teto: R$ 7.500,00

Acima: parcela xa de R$ 662,25

Piso: o mesmo de 2015 (até 100 

trabalhadores: R$ 1.441,00 / 

Acima de 100 trabalhadores:

R$ 1.913,00

7 anos sem correção

CCT:

- Alterar a cláusula da estabilidade 

até a aposentadoria em caso de 

acidente/doença relacionados ao 

trabalho, exigindo B-91, B-94 e 

certicado do INSS + a Lei 

8.213/91, que impõe proprocio-

nalidade ao tempo de trabalho na 

empresa. Com isso, a estabilidade 

será reduzida para no máximo 48 

meses, já incluídos os 12 meses 

garantidos  por  lei.

- Reduzir o Adicional Noturno de 

30% para 25%.

- Impor a semana de 7 dias 

corridos com o DSR apenas uma 

vez por mês, após 3 domingos 

trabalhados.

- Reduzir o valor da Hora Extra: de 

50% para 40% de segunda-feira a 

sábado e de 100% para 75% de 

domingos, feriados e dias já 

compensados.

• Grupo 2  (Máquinas e Eletroeletrônicos) 

• Sindicel

- Reduzir o Adicional Noturno de 

50% para 35%.

- Alterar a cláusula da estabilidade 

até a aposentadoria em caso de 

acidente/doença relacionados ao 

trabalho, exigindo B-91, B-94 e 

certicado do INSS + a Lei 

8.213/91, que impõe pro-

procionalidade ao tempo de tra-

balho na empresa. Com isso, a 

estabilidade será reduzida para no 

máximo 24 meses, já incluídos os 

12 meses garantidos por lei.

- Retirar a cláusula da Política de 

Cargos e Salários.

- Retirar a cláusula do DSR.

-  Retirar a cláusula da Cipa.

-  Retirar a cláusula da Prevenção 

de acidentes com prensas.

- R etirar a cláusula que proibe 

terceirização na produção.

-  Retirar a cláusula da homologa-

ção no Sindicato.

Nossa reivindicação é

INPC + 4,29%

de aumento real
(produtiv idade média do setor metalúrgico)
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Com Bolsonaro manipulando a economia e fraudando o INPC, se não alcançarmos ganho real nos
salários a perda será em dobro

Endereço para correspondência

Rua Dr. Quirino, 560 - Centro

Campinas (SP) - CEP 13015-080

Fone (19) 3775.5555 • Fax (19) 3232.3068

Plantão da Diretoria (19) 3775.5554
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Governo manipula INPC de agosto
para fechar abaixo de 10%

Nossa data-base é setembro. 

Embora o Banco Central tenha 

estimado em 12,50% o INPC de 

agosto, Bolsonaro fez o INPC car 

em 8,83%. Com isso, 8,83% é o 

percentual que os patrões estão 

proprondo para repor a inação 

sobre os nossos salários. 

Com os números ociais 

escamoteando a alta de preços, 

principalmente da cesta bási-

ca/alimentos, nós trabalhadores 

devemos reforçar a luta por 

aumento real, que no nosso caso 

é de 4,29%, referente ao aumento 

da produtividade média do setor 

metalúrgico. 

Se carmos apenas com o 

repasse do INPC, que é de 8,83%, 

o aumento da inação e do custo 

de vida vão corroer rapidamente o 

poder de compra dos nossos 

salários e caremos duplamente 

prejudicados.

Conra as propostas apresentadas pelos
sindicatos patronais 

Nossa

reivindicação

é INPC

+ 4,29% de

aumento real

•Fundição

Reajuste salarial + piso e 

teto: 8,83% (INPC).

A CCT já está assinada até 

2023.

•Sindratar

Reajuste salarial + piso e 

teto: 8,83% (INPC).

A CCT já está assinada até 

2023.

•Siescomet

Reajuste salarial + piso e 

teto: 8,83% (INPC).

Renovação da CCT por 12 

meses.

•Semefre,  Sinafer  e 

Siamfesp

Reajuste salarial + piso e 

teto: 8,83% (INPC).

Renovação da CCT por 12 

meses.

•Sicetel

Reajuste salarial + piso e 

teto: 8,83% (INPC).

Renovação da CCT por 12 

meses.

•Sinieem

Reajuste salarial + piso e 

teto: 8,83% (INPC).

Renovação da CCT por 12 

meses.

•Sindisider

Reajuste salarial + piso e 

teto: 8,83% (INPC).

A CCT já está assinada até 

2023.

SINDICATO DOS
METALÚRGICOS
DE CAMPINAS E REGIÃO

Muitas brincadeiras

e diversão de montão...

Participem!
OUTUBRO/2022

das 9h às 19h

161616
DOMINGO

NO CLUBE DE CAMPO


