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ASSEMBLEIA APROVA
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

Estamos vivendo um novo 
momento de organização da 
nossa categoria. No dia 26 de 
março realizamos a Assembleia 
que aprovou, por unanimidade, 
a nossa Pauta de 
Reivindicações a ser negociada 
com os patrões, referente a 
nossa Data-base 2022/2023.

Agora, precisamos 
intensificar as conversas com os 
nossos companheiros(as) de 
trabalho sobre a necessidade 

de melhorar a nossa Convenção Coletiva de Trabalho, 
garantindo remuneração justa e condições de trabalho 
decentes. Queremos (precisamos) dignidade inteira e não 
pela metade! 

Metalúrgico(a)! 

Após um período de medos e inseguranças, por 
conta da pandemia e seus reflexos, pudemos nos reunir 
para conversar sobre nossos problemas e anseios, 
reorganizando a nossa luta coletiva.

Estamos sentindo na pele 
(no bolso) a perda de poder 
aquisitivo de nossos salários. A 
inflação dos últimos 11 meses 
já soma 11,30% (INPC/IBGE), 
faltando ainda a inflação de 
um mês para fechar o período 
da nossa data-base.

Confira a seguir nossa principais reivindicações.

C A M P A N H A S A L A R I A L

Assembleia aconteceu no auditório da sede do Sindicato.
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PAUTA DE REIVINDICAÇÕES
PRINCIPAIS PONTOS
*Proposta completa contempla 67 itens.

RECOMPOSIÇÃO SALARIAL 
Aumento de 14% - inflação está em 11,30% até março.

Ainda falta 01 mês. 
Abono de 2 mil reais – recuperar perdas 12 (doze) meses e 
as perdas salariais decorrentes do não reajustamento dos 

salários no período de 01 de maio à 31 de outubro de 2020.

PISO SALARIAL

1º de setembro de cada ano.

 

FÉRIAS 

DATA BASE 

HORAS EXTRAS  

R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte quatro).

100% (cem por cento) de segunda-feira a sábados

Os domingos, feriados e os dias compensados que caírem 
durante as férias não serão computados. 

150% (cento e cinquenta por cento) nos domingos e feriados. 

A data base será alterada, e passará a ser 

IMPLANTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO

Paternidade – 20 dias. 

PRÊMIO ASSIDUIDADE 

a R$ 200,00 (duzentos reais).

DE LUCROS OU RESULTADOS

Sempre indenizado e quando pedir demissão fica dispensado.

Empresa paga segundo grau ou a faculdade.

- no dia do seu aniversário.

Todas as empresas ficam obrigadas a implantar.

AUXÍLIO CRECHE
Para homem ou mulher que tiver filho até 05 anos

AUXILIO EDUCAÇÃO 

pelo pai, mãe ou responsável legal; 

E PATERNIDADE
Maternidade – 180 dias.

às trabalhadoras que se tornarem mães adotivas,

LICENÇA MATERNIDADE

de menores de até 12 (doze) anos de idade, 

(dezesseis) anos ou inválidos, nas consultas médicas,

AUSÊNCIA AO TRABALHO 

AVISO PRÉVIO

- licença remunerada de 120 (cento e vinte) dias
- por 03 (três) dias, doação de sangue;

ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE

Insalubridade sobre o piso e acumular com periculosidade.

- acompanhamento de filho(a) até a idade de 16

no valor de até 300,00.

Todo empregado que durante o mês mantiver a assiduidade 
e pontualidade fará jus ao prêmio no valor não inferior

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 
Se tiver refeitório dá 10,00 de ticket e se não tiver
refeitório dá 25,00 de ticket por dia trabalhado.

salário e sem prazo máximo.

COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO

Auxílio doença empresa complementa valor até o

Inflação dispara e já é a maior alta desde a criação do Real há 28 anos

Puxada pelo item transportes, com aumentos dos preços dos 
combustiveis, e da alimentação e bebidas, por causa do tomate e da 
cenoura, entre outros, a inflação oficial do país, medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), disparou neste mês 
de março de 2022.

Já sob o governo de Jair Bolsonaro (PL), o IPCA, somente neste 
ano, acumula alta de 3,20% e, nos últimos 12 meses (março de 2021 
a março de 2022), de 11,30%, acima dos 10,54% do mesmo período 
imediatamente anterior (março de 2020 a março de 2021) – 
aumento de 0,76%.

O índice chegou a 1,62% e é o maior do mês desde a 
implantação da moeda do Real, há 28 anos, em 1994, no governo de 

Fernando Henrique Cardoso (PSDB), quando o índice foi de 42,75%. 
No ano passado a variação mensal de março foi 0,93%.


