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Os metalúrgicos aprovaram em 
Assembleia Geral na sede do 
Sindicato dos Metalúrgicos de São 

Paulo e Mogi das Cruzes, na Liberdade, no 
dia 4 de novembro de 2022, uma proposta 
que serviu como parâmetro para todos os 
acordos com os grupos patronais nesta 
Campanha Salarial 2022-2023.

A proposta garante para janeiro a 
reposição integral da inflação (6,46%), 
abono de 15% (a ser pago em duas ve-
zes: 30 de novembro e 20 de dezembro) 
e a renovação dos direitos da Convenção 
Coletiva de Trabalho de Trabalho. 

Estas são as conquistas básicas para 
a categoria, mas onde houver condições 

vamos melhorá-las em acordos diretos 
com as empresas. Procure o Sindicato, os 
diretores e diretoras!

A Assembleia foi coordenada pelo pre-
sidente do Sindicato, Miguel Torres, pelo 
secretário-geral Jorge Carlos de Morais, 
o Arakém, e pelo tesoureiro-geral José 
Luiz, com o apoio dos demais  diretores e 
diretoras do Sindicato e equipes.

A campanha salarial é unificada entre 
os 53 Sindicatos de Metalúrgicos que 
representam em torno de 700 mil meta-
lúrgicos no Estado de SP.

Vamos em frente companheiros e 
companheiras em busca de um novo 
tempo de esperança, de prosperidade, de 

REAJUSTE DE 6,46%
ABONO E CONQUISTAS DA 
CONVENÇÃO COLETIVA

democracia e de desenvolvimento para a 
sociedade brasileira.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Na transição para o governo Lula-Al-

ckmin, o companheiro Miguel Torres faz 
parte do grupo temático Trabalho, defen-
dendo as prioridades da Conclat 2022, o 
protagonismo do Ministério do Trabalho 
e a Responsabilidade Social. “Precisa-
mos intensificar a luta contra a fome, 
o desemprego, o alto custo de vida e a 
exclusão social e garantir a retomada do 
desenvolvimento com industrialização, 
empregos de qualidade, trabalho 
decente, direitos e renda digna”.

“As negociações 
ocorreram em meio a uma 
grave crise econômica, 
com os desafios que 
tivemos e ainda temos em 
defesa da democracia.
Mas para nós, da 
categoria metalúrgica e 
da classe trabalhadora, 
só há o caminho da 
mobilização e da luta”, 

MIGUEL TORRES 
Presidente da Força Sindical, da 
CNTM e do Sindicato
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Sindicato celebra
90 anos com sorteio 
para sócios!

O quarto e último sorteio da campanha de Sindicalização Premiada 
será realizada na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, 
Rua Galvão, 782, Liberdade, São Paulo, no dia 10 de dezembro de 
2022, sábado, a partir das 8h da manhã, em celebração aos 90 anos 
do Sindicato (fundado em dezembro de 1932). Quem estiver presente 
terá cupom extra e mais chances de ganhar. 

No dia 3 de dezembro, iremos realizar sorteios online 
para o Natal e o Ano Novo no Clube de Campo de Mogi 

das Cruzes e no Centro de Lazer de Praia Grande. Acesse 
matéria no site www.metalurgicos.org.br ou pergunte 

aos diretores e diretoras do Sindicato, e equipes, como 
fazer seu cadastro para os sorteios. 

Os companheiros Paulinho da Força
e Carlão dos Trabalhadores(as),
diretores do nosso Sindicato,
agradecem os votos recebidos nas 
eleições de outubro e o apoio às 
propostas sociais e trabalhistas 
defendidas nas respectivas
campanhas de suas candidaturas
a deputado federal e estadual.
A luta prossegue!

Dicas importantes

Posicione a câmera de seu celular 
no QR Code, escaneie e saiba mais.

ESCANEIE O QR CODE NESTA PÁGINA PARA BAIXAR O NOSSO APLICATIVO 
E CONCORRER AOS PRÊMIOS DO  SORTEIO DO DIA 10 DE DEZEMBRO NA 
SEDE DO SINDICATO, ENTRE ELES 1 CARRO HB20 E 2 SCOOTERS

FAÇA A SUA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

INDIQUE NOVOS SÓCIOS(AS)

ACOMPANHE A CAMPANHA PELO APLICATIVO

DIA 10 DE DEZEMBRO,
NA SEDE, A PARTIR DAS 8H

COM ESTAS AÇÕES VOCÊ RECEBERÁ MAIS CUPONS E 
TERÁ MAIS CHANCES NO ÚLTIMO SORTEIO DE PRÊMIOS 
(PRESENCIAL NO SINDICATO NO DIA 10 DE DEZEMBRO). 

BoaBoa
Sorte!Sorte!

SORTEIOS ONLINE PARA 
O NATAL E O ANO NOVO

Muito
Obrigado!

LAZER ELEIÇÕES 2022

https://www.instagram.com/metalurgicossp/
http://www.metalurgicos.org.br
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