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Campanha Salarial

Veja maiS detalheS e Como fiCa o Seu Salário naS PáginaS 2 e 3.
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ODERICH

mobilização doS trabalhadoreS foi deCiSiVa Para aS negoCiaçÕeS
 Em assembleia geral decisiva realizada na noite de 
quinta-feira, 19 de maio, os trabalhadores e trabalhadoras 
metalúrgicos(as) da Grande Porto Alegre avaliaram e apro-
varam por unanimidade a proposta patronal de reposição 
da inflação com manutenção das cláusulas sociais com data 
base em 1º de maio.
 O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da 
Grande Porto Alegre, Adriano Filippetto, agradeceu à cate-
goria por ter mostrado união e força nas assembleias reali-
zadas nas portas de fábrica durante a campanha salarial.
 Filippetto acredita que a mobilização dos trabalha-
dores junto ao sindicato foi decisiva para garantir a repo-
sição salarial e a manutenção das 14 cláusulas sociais que 
estavam ameaçadas nas negociações com o sindicato patro-
nal, que já havia se posicionado para não pagar nem mesmo 
o acumulado da inflação, causando ainda mais prejuízos ao 
trabalhador.
 O secretário de Organização e Política Sindical da 
CUT-RS, Claudir Nespolo, chamou a atenção para a atual 
situação econômica e política do país. Ele explicou os cons-
tantes ataques do atual governo aos direitos dos trabalhado-
res nos últimos anos.
 Para Claudir, o alto custo de vida está atrelado di-
retamente à incompetência de quem está no poder apenas 
para favorecer os grandes empresários, enquanto arrancam 
as conquistas de quem produz a riqueza do país.

CIBER

HIDROJET

OTAM

GKN



– Reajuste salarial (empresas com mais de 
100 funcionários): 12,50% a partir de 1º de 
maio de 2022. (Será reajustado no valor fixo de 
R$974,60 para salários acima de R$ 7.810,00).

– Reajuste salarial (empresas com menos de 
100 funcionários): 10% a partir de 1º de maio 
de 2022, completando a soma total de 12,50%  
em setembro de 2022. (Será reajustado no valor 
fixo de R$781,00 para salários acima de 
R$ 7.810,00, em maio, mais um valor fixo de 
R$ 193,60 em Setembro).
– Piso da categoria: R$ 1.605,75
– Piso de ingresso: R$ 1.717,56
– Aprendiz: R$ 5,53/hora

METALURGIA
CLÁUSULAS ECONÔMICAS:

CLÁUSULAS SOCIAIS:
Todas as cláusulas renovadas até abril/2023
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mobilização doS trabalhadoreS foi deCiSiVa Para aS negoCiaçÕeS

MÁQUINAS AGRÍCOLAS
CLÁUSULAS ECONÔMICAS:
– Reajuste salarial (empresas com mais de 80 funcionários): 12,50% 
a partir de 1º de maio de 2022. (Será reajustado no valor fixo de 
R$932,20 para salários acima de R$7.457,62 mil reais).
– Reajuste salarial (empresas com menos de 80 funcionários): 10% 
a partir de 1º de maio de 2022, completando a soma total de 12,50% 
em Outubro de 2022. (Será reajustado no valor fixo de R$745,76 para 
salários acima de R$7.457,62 mil reais em maio, mais um valor fixo de 
R$ 186,58 em Outubro).
- Piso da categoria: R$ R$ 1.728,39
- Aprendiz: R$ R$ 5,77 /hora
CLÁUSULAS SOCIAIS:
Todas as cláusulas renovadas até abril/2023

- Reajuste salarial: 12,47% a partir de 1º de maio de 2022
- Piso da categoria: R$ 1.856,80
- Piso de ingresso e de Borracheiro:  R$ 1.655,30 (R$7,52/hora)
- Aprendiz: R$ 7,52 /hora

REPARAÇÃO DE VEÍCULOS

CLÁUSULAS SOCIAIS:
Todas as cláusulas renovadas até abril/2023

CLÁUSULAS ECONÔMICAS:

SIDERURGIA

- Reajuste salarial: 12,47% a partir de 1º de 
maio de 2022. Para salários acima de 
R$ 7.810,96 será pago reajuste fixo de R$ 974,03

- Piso da categoria: R$ 1.752,62
- Aprendiz: R$ 5,50/hora
CLÁUSULAS SOCIAIS:
Todas as cláusulas renovadas até abril/2023

CLÁUSULAS ECONÔMICAS:

SINdICAtO fOrtE é fUNdAMENtAL NA 
MANUtENçãO dOS dIrEItOS 

 O embate com a patronal para mantermos a CCT e garan-
tirmos a reposição das nossas perdas, que permeou toda a nossa 
campanha salarial demonstrou como a força da nossa Federação, 
que é formada por sindicatos combativos foi decisiva para manter-
mos as cláusulas da Convenção. Os direitos conquistados ou man-
tidos atingem toda a categoria.  
 Os patrões têm lado, e não é o do trabalhador. Eles estão 
juntos para defender os seus interesses e é isso que devemos fazer 
também, unidos. Para mantermos a nossa independência, precisa-
mos ser sustentáveis financeiramente e essa sustentação tem que 
ser feita pelos trabalhadores. Um sindicato não se faz sozinho. O 
apoio e a participação dos trabalhadores são fundamentais. É isso 
que define a força de uma categoria, pois os sindicatos sempre fo-
ram instrumentos de luta fundamentais para a proteção dos traba-
lhadores. Faça parte desta luta. Associe-se! 
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Jornal do Sindicato 
dos Metalúrgicos da 
Grande Porto Alegre

Folha Metalúrgica Sede: Av. do Forte, 77, Cristo Redentor - Porto Alegre/RS
Fone: 51 3371.9000
Subsede Guaíba: Rua 20 de Setembro, n° 623 - Fone: 3480.1676
Colônia de Férias: Cidreira/RS - Fone: 51 3681.1490
Site: www.stimepa.org.br
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Presidente: Adriano Filippetto
Diretor responsável: Jorge Schell
Jornalista: Jean Lazarotto Santos (Reg. Prof: 0020325)
Impressão: Editora VT Propaganda (51) 9.9959.5918
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AMAPOA CONVIDA:
 A Associação dos Metalúrgicos Aposentados de 
Porto Alegre (AMAPOA) convida todos os trabalha-
dores e trabalhadoras para um maravilhoso passeio por 
Nova Petrópolis. Conhecida como o Jardim da Serra 
Gaúcha, que abriga a maior feira de malha e tricot do 
país e também é um dos destinos turísticos mais conhe-
cidos do Brasil.
 Convide a família e os amigos, faça sua reserva e 
venha curtir este maravilhoso passeio pela serra conos-
co!

Acesse: www.stimepa.org.br
SINDICALIZE-SE AGORA!

SEDE PORTO ALEGRE - Av. do Forte, nº 77 - Cristo Redentor 
CEP 91.360-000 Telefone: 3371.9000 - Porto Alegre/RS

SUBSEDE DE GUAÍBA - Av. 20 de Setembro, n° 623 
CEP 92.704-630 Telefone: 3480.1676 - Guaíba/RS

@stimepars

- PREENChA A fIChA DE CADASTRO COM SEUS 
DADOS E ASSINATURA.

- ENTREGUE A fIChA PREENChIDA E IMPRESSA 
PARA UM REPRESENTANTE DO SINDICATO EM SUA 
EMPRESA OU DIRETAMENTE NA SEDE/SUbSEDE DO 
SINDICATO DOS METALúRGICOS DA GRANDE PORTO 
ALEGRE.

OU UTILIZE O APLICATIVO LEITOR DE QR-CODE 
DO SEU CELULAR NO CÓDIGO AbAIXO:


