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Para o presidente do Sindmetal, 
Valdemir Santana, a crise é um 
cenário criado pelas empresas para 
dificultar as negociações com os  
trabalhadores. “Todas as vezes 
inventam crise para não dar 
reajuste. Os trabalhadores sofrem 
com a inflação no AM que é maior do 
que no resto do País.
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O MAIOR REAJUSTE

DO BRASIL

indicatos em todo país conquistaram reajuste salarial e mantiveram ou ampliaram direitos sociais no 
trabalho na Campanha Salarial de 2021 dos Metalúrgicos e Metalúrgicas do país. S

Os trabalhadores e as trabalhadoras fizeram uma luta árdua com mobilização e diálogo nos locais de trabalho 
e comprovaram que a negociação coletiva é 
fundamental para fortalecer a luta da 
categoria.
Desde a Reforma Trabalhista do ex-
presidente Michel Temer (MDB), a classe 
trabalhadora tem tido grandes desafios, 
com perdas de direitos e no poder de 
compra.
A pandemia e o desgoverno de Jair  
Bolsonaro, pioraram ainda mais a situação 
e o sindicato entendeu rapidamente que 
sem a unidade não é possível garantir 
direitos mínimos, enfrentar os patrões de 
forma organizada, dialogar com a categoria 
e mobil izar os trabalhadores para as 
negociações coletivas.

“A nossa data base do eletrônico e dos 
Metalúrgicos é agosto e setembro e não foi 
fácil. O patrão na hora da negociação, na 
mesa, falou muito na situação do Covid-19 e que não dava para garantir emprego nem aumento para o 
trabalhador. Pressionamos os patrões e conversamos com os trabalhadores no chão de fábrica sobre a 
importância do aumento de salário, digno para a gente. ” (Cátia Cheve – Sindicato dos Metalúrgicos do 
Amazonas (AM) e Vice presidenta da CNM/CUT)

O aumento foi fechado em 11% (onze por cento), sendo que, as fábricas que passam por situação difícil 
poderão pagar em duas vezes, 50% agora e 50% em abril, no intervalo, pagamento de Auxilio Alimentação 
para os trabalhadores, tomando como base o salário de julho de 2021, para aplicação dos percentuais.

Valdemir Santana, presidente do Sindmetal-AM  disse que “a intenção sempre foi negociar um bom reajuste, e 
a reposição de perdas causadas pela inflação, a luta do sindicato não é fácil”.

CAMPANHA SALARIAL DOS METALÚRGICOS DEMONSTROU 
IMPORTÂNCIA DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA

MAIS UMA VEZ VENCEMOS A CRISE!

SEJA SÓCIO DO SINDICATO
As trabalhadoras e trabalhadores de todo o Brasil estão Direção do Sindicato dos Metalúrgicos está com uma 
diante de graves ameaças contra seus direitos. O Campanha de Sindicalização em todas as fábricas da 
presidente golpista, apoiado por uma base aliada categoria.

Além de fortalecer a luta, os sócios tem a disposição vários patrocinada por empresários de todos os setores, está 
benefícios, tais como assessoria jurídica, serviço médico e disposto a acabar com direitos consagrados há mais de 70 
odontológicos, exames laboratoriais e lazer. Todos esses anos.

A nossa reação pela garantia dos direitos conquistados tem serviços são gratuitos e estendidos aos dependentes.
Ficamos mais fortes com você! Associe-se já!que ser organizada e cada vez mais forte. Por isso, a 



        

A VITÓRIA VEM COM NOVOS DESAFIOS!

Acompanhe diariamente pela FM do Povo (94,3), das 5h às 6h, o programa “A Verdade do Trabalhador”

 OBRAS DE MELHORIAS NO
CLUBE DOS METALÚRGICOS

SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO AMAZONAS
(92) 99499-2197

Somente MENSAGEM WHATSAPP!
Atendimento – Segunda a sexta-feira: 9 às 12h00 e 14 às 17h00

Valdemir Santana
Presidente

CONVENÇÃO COLETIVA

DE TRABALHO (CCT)

Após a vitória na Campanha Fora dela os trabalhadores e trabalhadoras 
Salarial os trabalhadores do Amazonas ficam completamente desamparados, à 
têm, pelo menos, dois grandes desafios mercê de toda forma de imposição dos 
pela frente. Primeiro, seguir fiscalizando e patrões.
cobrando o cumprimento de todas as Somos nós, trabalhadores, que 
cláusulas da CCT, e em segundo, lutar pela iremos garantir os empregos no PIM, pois a 
manutenção da nossa Zona Franca de maioria dos parlamentares no Congresso 
Manaus. está de joelhos para Bolsonaro e Paulo 

Neste ano negociamos com os Guedes, que querem acabar com a ZFM 
sindicatos patronais, ao longo de um ano, com a proposta da Reforma Tributária.
portanto, temos que ir fortalecendo a O que está em jogo é o emprego 
compreensão de que a única alternativa de de cada um de nós, que antes era mais de 
garantir direitos ainda é a CCT. 130 mil e já foi cortado quase a metade. 

Essa é a destruição que precisamos evitar!

A gestão do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, 

presidente, Valdemir Santana e diretoria, estão 

trabalhando para melhorar cada mais a qualidade de vida 

de seus associados.

Brevemente o Clube dos Metalúrgicos do Amazonas 

estará aberto para receber seu associado e a 

comunidade amazonense poderão curtir uma água de 

Igarapé bem geladinha, excelente opção para passar o 

dia com a família, ambiente de diversão com conforto e 

segurança para todos os trabalhadores do Polo Industrial 

O que é: As Convenções Coletivas de 
Trabalho (CCT's) do Sindicato dos 
Metalúrgicos do Amazonas são acordos 
entre os sindicatos de trabalhadores e os 
sindicatos dos empregadores.

Como funciona: Uma vez por ano, na 
data-base, é convocada Assembleia Geral 
para instalar o processo de negociações 
coletivas. Isto significa que, nesta data, 
reajustes, pisos salariais, benefícios, 
direitos e deveres de empregadores e 
trabalhadores serão objeto de negociações. 
As determinações da Convenção Coletiva 
atingem a todos os integrantes da 
categoria.

Quem tem direito:  As decisões 
estipuladas nas convenções coletivas 
transformam-se em direitos e deveres para 
todos os trabalhadores e empregadores.
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Curta nossas páginas

Um mundo de informações

sobre os trabalhadores!
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