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Campanha Salarial 2020 - Data-base/Novembro

Sindicato negocia reajuste de 4,77% no valor dos
salários + abono de 9,50%
As negociações de 2020 no setor metalúrgico do Estado de São Paulo, com data-base em novembro, estão praticamente encerradas nos segmentos Sindipeças; Sindimaq-Sinaees; Sincetel-Siescomet;
Fundição; Simefre–Sinafer.
As negociações foram conjuntas e das quais fizeram parte o nosso sindicato, a Federação dos
Metalúrgicos do Estado de São Paulo (FETMETALSP), mais 53 entidades sindicais representando um
total de 700 mil trabalhadores.
Pelo que foi aprovado será aplicado 3,50% em Janeiro/2021 e 1,227 a partir de Março/2021 correspondente à reposição integral da inflação (INPC) acumulada nos últimos 12 meses. Em relação à Convenção Coletiva em cada desses setores ela foi renovada integralmente.
Segundo o presidente do Sindicato, Aparecido Inácio da Silva, o Cidão, “Diante de uma conjuntura desfavorável, na qual os trabalhadores estão sofrendo com a perda de direitos, o resultado das
negociações garantiu a manutenção das cláusulas sociais da Convenção Coletiva de Trabalho além da
infração integral. Independentemente de qualquer questão nossa luta continua em prol de mais direitos”.

Trabalhador/a: fortaleça a nossa luta, pois o sindicato
é único que fala em seu nome e luta por você!
O nosso sindicato, pois ele pertence aos trabalhadores – vem, ao longo dos anos, lutando para
garantir direitos e benefícios para além do que está na legislação em vigor. E foi com muita mobilização
e lutas que este ano conseguimos, trabalhadores e sindicato, conquistar reajuste salarial com base na
inflação integral e a manutenção das cláusulas que constam de nossa Convenção Coletiva der Trabalho
(CCT).
Querendo ou não, as empresas são obrigadas a cumprir. Pois se trata de acordo negociado entre
entidades representativas dos patrões e trabalhadores metalúrgicos.
Reforma alguma poderá tirar, da noite para o dia, e numa canetada, conquistas inseridas em nossa
Convenção Coletiva e obtidas à custa de muito esforço e suor. E podemos garantir:  só um sindicalismo
forte, verdadeiramente atuante e contando com explicito apoio da categoria consegue resistir a esses
constantes ataques desfechados pelos patrões.
Não podemos e não vamos aceitar retrocessos.  O que foi conquistado não pode ser retirado!
Temos que continuar unidos, mobilizados, e lutando para assegurar tudo aquilo que é nosso por direito.
Seja um associado.

