
Data-base dos metalúrgicos 
está acumulada em 9,16%
FEM-CUT/SP e os sindicatos filiados entregaram a pauta de 
reivindicações e iniciaram as negociações com as bancadas patronais 

Faltando menos de 30 dias para setembro, mês da da-
ta-base dos mais de 209 mil metalúrgicos e metalúrgicas 
do Estado de São Paulo, a categoria já acumula 9,16% de 
perdas com a inflação. 

O cálculo, realizado pela subseção do Dieese (Depar-
tamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos) da Federação Estadual dos Metalúrgicos (FEM-
-CUT/SP), é feito com base no Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) e considera os meses entre setem-
bro de 2021 e julho de 2022. 

“O tamanho da desvalorização dos salários da catego-
ria é imenso, assim como foi no ano passado. Quem paga 
o preço desse descontrole da inflação e da crise econômi-
ca e política no país é o trabalhador e a trabalhadora, que 
cada vez mais sofrem para garantir a comida na mesa da 
família, para comprar um botijão de gás ou pagar a con-
ta de luz. E não há perspectiva de melhora nos próximos 
meses”, enfatiza Erick Silva, presidente da FEM-CUT/SP. 

Nesse cenário, a FEM-CUT/SP iniciou as rodadas de 
negociações da Campanha Salarial. A pauta de reivindi-

cações, aprovada pela categoria em todo estado, foi entre-
gue para as bancadas patronais no início do mês de junho. 

“É importante lembrar que não existe nenhuma lei que 
obrigue os empresários a conceder reajuste salarial. O que 
faz com que isso aconteça é mobilização e luta da FEM, 
dos sindicatos e dos trabalhadores. Estamos prontos para 
buscar a valorização dos metalúrgicos e lutar por aumen-
to real nos salários, devolvendo o poder de compra dos 
trabalhadores. Além disso, vamos trabalhar firme pela 
renovação das Convenções Coletivas de Trabalho, que ga-
rantem importantes direitos. É nosso compromisso con-
quistar o melhor acordo para a categoria”, destaca Erick. 

Para Max Pinho, secretário-geral da FEM-CUT/SP, a 
participação dos metalúrgicos será fundamental. “Como 
em outros anos, somente com muita unidade e mobiliza-
ção da categoria poderemos chegar a resultados positivos. 
Com a força dos trabalhadores e das trabalhadoras em 
todo estado, vamos deixar claro para os patrões que não 
aceitaremos menos que nosso trabalho merece e sairemos 
de mais uma Campanha Salarial com vitória”.

Histórico de 
conquistas
No ano passado, a Campanha Salarial também 
não foi nada fácil. A data-base da categoria 
fechou em 10,42% e, nas negociações, a FEM-
-CUT/SP e os sindicatos filiados enfrentaram 
grande resistência dos patrões. 

Em alguns grupos, houve a tentativa de se pa-
gar um reajuste abaixo da inflação. Em outros, 
as bancadas patronais quiseram parcelar o ín-
dice acumulado do INPC em até três vezes. Foi 
preciso muita garra dos dirigentes sindicais nas 
mesas de negociação para garantir que as meta-
lúrgicas e metalúrgicos fossem valorizados. 

O trabalho firme da FEM e dos sindicatos ga-
rantiu a reposição integral da inflação e, em di-
versos casos, aumento real, pago em uma única 
parcela. Além disso, também conquistaram a 
renovação das Convenções Coletivas, mantendo 
importantes direitos para a categoria. 

“Negociar com o empresário nunca é fácil. Mas 
com a mobilização da categoria, que confiou no 
nosso trabalho e nos deu respaldo, mostramos 
para os patrões que nosso salário não é presta-
ção das Casas Bahia e tivemos uma Campanha 
Salarial vitoriosa, à altura do que os trabalhado-
res merecem”, destaca Adilson Faustino (Carpi-
nha), secretário de finanças da FEM-CUT/SP.

Como está a situação em cada grupo
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As dirigentes metalúrgicas da FEM-CUT/SP 
e dos sindicatos filiados estão se reunindo 
periodicamente para ampliar o debate dos 
direitos das mulheres na Campanha Salarial.

A diretora executiva da Federação, Ceres de 
Souza Lucena Ronquim, aponta a importância 
da participação das mulheres metalúrgicas.

“Hoje as mulheres representam 18,4% da ca-
tegoria metalúrgica em todo estado e temos 
pautas específicas, como o auxílio creche, a 
licença maternidade de 180 dias, a garantia 
para trabalhadora gestante e lactante, que 
precisam sempre serem defendidas. Somos 
quem mais têm dificuldades no mercado de 
trabalho e, na maioria das vezes, cumprimos 
dupla ou tripla jornada. Por isso, é fundamen-
tal que, além do reajuste salarial, tenhamos 
nossas demandas atendidas nas negociações 
da Campanha Salarial”.

Mulheres em ação


