
Não se engane, o patrão sempre vai reclamar para 
dar o seu reajuste. Não importa se a inflação está alta ou 
baixa. Em outros anos, quando a data-base ficou menor 
que 2%, as negociações também foram difíceis. Quando 
esse índice chega próximo dos 10%, a choradeira é ainda 
maior e pior quando passa. 

A história é sempre a mesma: os empresários lucram 
com seu trabalho duro e, na hora de reconhecer o seu va-
lor, acham que você já ganha bem o bastante ou reclamam 
da crise, mesmo que estejam faturando bilhões e bilhões 
– seja de reais ou dólares. 

A verdade é que o lucro das empresas não existe sem o 
trabalho humano. São vocês, pais e mães de família, que 
deixam suas casas todos os dias, muitas vezes antes do 
sol nascer, enfrentam transporte público ou fretado e dão 
duro para garantir a produção das fábricas. 

Seja em tempos normais ou em momentos adversos, 
como na pandemia da Covid-19, são vocês quem produ-
zem e quem contribuem de forma considerável para eco-
nomia do Brasil. 

E fazem isso enfrentando o desmonte dos direitos tra-
balhistas no Governo Bolsonaro, que tem como único 
objetivo prejudicar a classe trabalhadora. Não é surpresa 
que o atual presidente atue dessa maneira. Afinal, foi ele 
quem disse, quando era apenas candidato, que as pessoas 
teriam que escolher se queriam direitos ou empregos. 

Hoje, a realidade é que as pessoas estão sem emprego e  
sem direitos. O desemprego atinge milhões de brasileiros 
e joga muitos no trabalho informal, sem nenhuma garan-
tia ou até mesmo segurança. 

Nós, da FEM-CUT/SP e dos sindicatos filiados, não 
aceitamos esse discurso de retrocesso. Nossa história re-
cente prova que é possível crescer economicamente, gerar 
emprego e valorizar os salários, como fizeram Lula e Dilma. 

Nesse sentido, para além da luta sindical, é fundamen-
tal que tenhamos uma mudança política de quem decide 
os rumos do país. Precisamos tirar do poder aqueles que 
só semeiam o ódio e nada fazem para garantir medidas 
que impulsionem a economia, gerando emprego e renda 
para nosso povo.

Precisamos estar conscientes que temos um impor-
tante compromisso nas eleições 2022: eleger pessoas 
comprometidas com a classe trabalhadora. Precisamos de 
presidente, governador, senadores e deputados que traba-
lhem para garantir nossos direitos e que busquem meios 
para que os salários sejam valorizados. Trabalhador e tra-
balhadora têm que votar em quem os representa.

 Por aqui, nós mantemos a luta diária para defender a 
categoria e agora não será diferente. Estamos prontos para 
mais uma Campanha Salarial e, com apoio dos metalúrgi-
cos e metalúrgicas, mais uma vez seremos vitoriosos.

Mobilização será 
fundamental  
para vitória Assembleias 
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Erick Silva
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Os empresários 
lucram com o trabalho duro dos 
metalúrgicos e metalúrgicas, a 
inflação corrói nosso poder de 
compra, enquanto eles reajustam 
seus custos a todo tempo e, 
por vezes, lucram mais. Agora 
é hora de reconhecer o valor 
dos trabalhadores. Não adianta 
reclamar da crise, lutaremos pelo 
que é nosso na Campanha Salarial. 

Em diferentes cidades, as entidades sindicais 
filiadas à FEM-CUT/SP realizam mobilizações 
junto aos trabalhadores para fortalecer as 
negociações da Campanha Salarial 2022. 
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