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Sindicato fecha campanha salarial 2020 
com reajuste para os metalúrgicos 

Foi na pressão, na luta e na mobilização dos 
trabalhadores que o Sindicato conseguiu garantir o 
reajuste salarial para os metalúrgicos neste ano. Não 
foi uma campanha fácil, a crise econômica só piorou 
neste ano, principalmente a partir da pandemia. 
Muitas empresas continuam em dificuldades por 
falta de encomendas, o desemprego chega a cerca 
de 14 milhões de brasileiros e, para piorar, temos um 
governo federal que através de medidas provisórias 
vem cortando direitos trabalhistas. 

Mesmo assim, o Sindicato não mediu esforços, 
percorreu diversas empresas para dialogar com a 
categoria. Após a assembleia que decretou o Estado 
de Greve, a mobilização cresceu ainda mais, todos os 
dias foram diversos atos na porta das empresas. E os 
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trabalhadores entenderam o recado, pois só assim 
foi possível cobrar dos patrões uma proposta que 
atendesse aos anseios dos metalúrgicos. 

Em um momento de dificuldades, com outras 
categorias perdendo direitos e até com perdas salariais, 
o Sindicato garantiu a manutenção de todos os nossos 
benefícios na Convenção Coletiva e um reajuste salarial 
que contemplou a inflação do período.  

No Grupo-19, o reajuste de 3,90% será pago em duas 
parcelas: a primeira em outubro de 1,95% e a segunda 
também de 1,95% em fevereiro de 2021. Para o setor 
naval, que se encontra praticamente paralisado, o 
reajuste foi de 3,89%. São conquistas importantes que 
vieram com muita luta e força da categoria metalúrgica.
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Em um momento de enormes ataques aos direitos 
dos trabalhadores, assinar a Convenção Coletiva com 
aumento salarial, mantendo todos os direitos, é uma 
enorme vitória para os trabalhadores. Em outros estados, 
como Minas Gerais e Bahia, os sindicatos ainda não 
conseguiram fechar a campanha salarial deste ano, o 
que deixa os trabalhadores apreensivos. 

 
Também é importante analisar o que ocorreu com 

os trabalhadores dos Correios, que por conta das 
circunstâncias tiveram que ir ao TST para julgar o dissídio 
coletivo. Os ministros do TST decidiram manter somente 
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Reajuste de 4% na EBSE 
Na EBSE, o Sindicato conquistou um aumento maior 

para os funcionários da empresa. Com muita mobilização 
e participação, a categoria garantiu uma importante 
vitória na campanha salarial. 

A empresa concordou com reajuste de 4% a ser pago 
em uma única vez. A EBSE também garantiu a cesta 
básica para os funcionários no final do ano. Essa é uma 
grande conquista na campanha salarial dos funcionários 
da EBSE. 

Grande vitória na Litografia Valença
com aumento do cartão alimentação 

Os trabalhadores da Litografia Valença garantiram o 
aumento no cartão alimentação, que passa de R$ 110 
para R$ 180. Esse era uma luta contínua dos funcionários 
da empresa, que agora, após muita mobilização foi 
conquistada pelos trabalhadores. É mais uma vitória 
da campanha salarial deste ano. Parabéns a todos os 
trabalhadores pelo espírito de união e mobilização para 
arrancar mais conquistas. 

29 das 79 cláusulas do último Acordo Coletivo, algumas 
delas históricas. Eles decidiram ainda, que a greve não foi 
abusiva, porém os trabalhadores vão ter que arcar com 
o desconto salarial de 50% dos dias parados além de 
compensar a outra metade. 

Nesse cenário nacional de tantas dificuldades para os 
trabalhadores, ter uma Convenção Coletiva assinada se 
reveste de uma importância ainda maior, pois assegura 
os direitos da categoria. Por isso, a direção do Sindimetal-
Rio se empenhou enormemente para buscar um acordo 
que beneficia toda a nossa categoria. 

12º CONGRESSO dos Metalúrgicos 
Dias 4  e 5 de dezembro 

Participe! 


