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O Metalúrgico INTERSINDICAL

WhatsZéProtesto: (13) 98216-0145

  2021 foi um ano difícil. Fomos restringidos de muita coisas devido a pandemia do Covid-19

que aflige o planeta há mais de dois anos e já arrancou mais de 600 mil vidas só no Brasil por conta da ação

do governo genocida de Bolsonaro que negou a gravidade da doença, combateu a vacina e segue atacando

a vida e os direitos dos trabalhadores.

  Um ano que exigiu de todos muita força para ir em frente. Um ano em que muitos de nós perdemos

parentes e amigos para a pandemia. Um ano um tanto quanto difícil e complicado que, apesar de tudo,

conseguimos mostrar que não abrimos mão da luta por direitos.

metalúrgicas
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  A campanha salarial dos trabalhadores nas metalúrgicas este ano não foi fácil. Foram diversas reuniões

com os sindicatos patronais que resultaram na aprovação das seguintes propostas:
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  A Campanha Salarial não se faz com um, dois ou tres trabalhadores. Se faz com a participação de todos

os aqueles que almejam um aumento salarial pra valer e a defesa dos direitos conquistados por meio de

muita luta que estão na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). E quando se fala de campanha, se fala da

luta, participação, mobilização e organização.

  Nossa data-base é em abril. Mas desde já é importante iniciar nos locais de trabalho as discussões daquilo

que vamos querer e os meios para se conquistar.

  Enfim, as melhorias conquistadas este ano não cairam do céu ou foram concessão dos governos ou dos

patrões. Muito pelo contrário, foram fruto da organização e participação de todos os trabalhadores.

SINDIFUPI - Trabalhadores em oficinas de funilaria
e pintura:
  - Reajuste salarial: 7%
  - Vale refeição: R$ 29,00 p/dia
  - Piso salarial: R$ 1.542,55 (empresas com até 15
trabalhadores) e R$ 1.678,88 (empresas com mais
de 15 trabalhadores).
  - PLR: R$ 750,00 em 2X (30/09/2021 e 31/03/2022)

SIMEES - Trabalhadores em oficinas metalúrgicas

  - Reajuste salarial: 7%

  - Vale refeição: R$ 30,00 p/dia

  - Piso salarial: R$ 1.700,00

   - PLR: R$ 700,00 em 2X (30/09/2021 e 31/03/2022)

 Os trabalhadores, tanto em oficinas de funilaria e pintura como nas metalúrgicas têm data-base em abril,

por isso o pagamento foi retroativo a abril (data-base da categoria). A primeira parcela da PLR deve ter sido

paga em 30/09/2021. Caso você não tenha recebido o reajuste ou a PLR, denuncie para o Sindicato.
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COMECE 2022 JUNTO COM O SEU SINDICATO. SINDICALIZE-SE!

  Ter registro na Carteira Profissional, receber 13 salário e férias, direito a estabilidade, entre outros são alguns dos

direitos que o conjunto da classe trrabalhadora lutou muito para ter. Nada disso foi concessão do patrão ou dos

governos. Nosso Sindicato não tem acordo com patrão que quer retirar direitos.

  O Sindicato é o legítimo representante dos trabalhadores, é ele quem negocia a pauta de reivindicação, além de

entrar com ações na Justiça contra irregularidades dos patrões.

  Por isso, se você ainda não é sócio do Sindicato, a hora é agora. Nos ataques dos patrões e dos governos aos seus

direitos é preciso procurar um lugar pra se proteger e se defender. E esse lugar é o Sindicato.

  Vá ao Sindicato dos Metalúrgicos da Baixada Santista e conheça o que ele te oferece.



O Metalúrgico - Publicação sob a responsabilidade da diretoria do STISMMMEC. Site: metalurgicosbs.org.br - E-mail: metalurgicosbs@metalurgicosbs.org.br

Telefones dos diretores do Sindicato (Plantão: 3226-3577) - Gato: 99716-8512 - Cascatinha: 99141-7684 - Maicon: 98185-2928 - Ramiro: 98856-6245 -

Elton: 98185-2929 - Silvio: 98185-2882 - José Luiz: 98185-2888 - Lobo: 99104-1382 - Fernando: 99136-8963 - Julio: 99105-4037 - Humberto: 99716-8511

- Luizão: 99136-3319 - Ismael: 99136-6757 - Edson: 99136-6397 - Ivan: 98117-7109.
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  O Sindicato a partir de
2022 vai oferecer diversos
espaços para eventos.
  Além das assembleias e
reuniões da categoria no
auditório da av. Ana Costa
na Vila Mathias, as reformas
realizadas nos últimos dois
anos modernizaram os
espaços na sede de Cubatão
e nas subsedes de Santos e
Guarujá, além das melhorias
no ginásio do Gremetal.
  Salão com mais de 300m²
e toda estrutura para even-
tos (festas de aniversário,
casamento, formaturas), e
aquele espaço para o chur-
rasco com a família ou ami-
gos estão à disposição para
o público em geral.
  No ginásio do Gremetal vo-
cê pode fazer reserva pra
bater aquela bola com os
amigos seguida de um
churrasco.
  Na subsede do Guarujá
você encontra também um
salão para eventos com
churrasqueira e cozinha. É
só marcar.
  E pra finalizar só uma dica:
associado tem preço espe-
cial na locação dos espaços.
  Mais informações é só ligar:
na secretaria do Sindicato:
3226-3575.
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