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PAUTAS DE REIVINDICAÇÕES 
ENTREGUES

Dia  15 de setembro

31.99795-6921
DENÚNCIAS E RECLAMAÇÕES

ONLINE

CAMPANHA SALARIAL 2022-2023

Nesta quinta-feira, 15/09, o direção do Metasita 
entregou aos patrões, as pautas contendo as 
reivindicações dos trabalhadores para as nego-

ciações da Campanha Salarial 2022/2023.

Confira abaixo as cláusulas que da pauta:
CLÁUSULA 1ª: REAJUSTE SALARIAL
CLÁUSULA 2ª: AUMENTO REAL / PRODUTIVIDADE
CLÁUSULA 3ª: ABONO/2022
CLÁUSULA 4ª: ISONOMIA SALARIAL
CLÁUSULA 5ª: BOLSA DE ESTUDO
CLÁUSULA 6ª: ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CLÁUSULA 7ª: CESTA BÁSICA
CLÁUSULA 8ª: JORNADA DE TRABALHO
CLÁUSULA 9ª: RETORNO DE FÉRIAS
CLÁUSULA 10ª: HORAS EXTRAS
CLÁUSULA 11ª: TAXA NEGOCIAL
CLÁUSULA 12ª: HOMOLOGAÇÃO
CLÁUSULA 13ª: LANCHE
CLÁUSULA 14ª: PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO

CLÁUSULA 15ª: RESTAURANTE 
CLÁUSULA 16ª: CONTRIBUIÇÃO ACEPREV
CLÁUSULA 17ª: DIRETORES DO SINDICATO
CLÁUSULA 18ª: ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CLÁUSULA 19ª: PROTEÇÃO DAS GESTANTES DURANTE ESTADO 
DE CALAMIDADE PÚBLICA
CLÁUSULA 20ª: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
CLÁUSULA 21ª: AUXÍLIO CRECHE
CLÁUSULA 22ª: MANUTENÇÃO INTEGRAL DAS CLÁUSULAS 
DO ACT 2022/2023, ressaltando apenas alterações neste 
processo negocial.

METASITA
Quem define um acordo coletivo não é o patrão. Quem de-
fine o acordo coletivo é o trabalhador. Como? Participando 
das atividades da Campanha Salarial.
Passamos o ano inteiro envolvidos nos assuntos da 
produção. Chegou a hora de nos envolvermos nos nossos 
assuntos.
Trabalhador@, participe!

Já estão nas mãos dos patrões
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Em prosseguimento à sé-
rie de matérias sobre as 
propostas do movimento 

sindical para os candi-
datos à cargos eletivos 
na eleição de outubro 

de 2022, destacamos 
os pontos que dizem 
respeito ao Desenvolvi-

mento Sustentável com 
Geração de Empregos de 
Qualidade.

45. Alterar a política ma-
croeconômica priorizando 
o bem-estar econômico e 
social.
46. Revogar a independên-
cia do Banco Central.
47. Revogar a Emenda 
Constitucional 95 (teto de 
gastos).
48. Reformar o sistema 
tributário.
49. Arquivar a Projeto de 
Emenda Constitucional -
PEC 32/2020, formulada 
pelo governo Bolsonaro.
50. Retomar a ampla co-

bertura vacinal dos brasi-
leiros, particularmente das 
crianças. 
51. Assegurar o acesso 
universal à seguridade 
social .
52. Destinar os recursos 
necessários para que o SUS.
53. Retomar e ampliar 
as ações de combate à 
violência contra a mulher 
e a aplicação da Lei Maria 
da Penha e da Lei contra o 
Feminicídio.
54. Criar programas de 
construção de moradia 

popular.
55. Acelerar a implementa-
ção do Plano Nacional de 
Saneamento Básico.
56. Instituir políticas pú-
blicas de cuidados para os 
idosos.
57. Garantir que as políti-
cas públicas se voltem para 
a superação das diversas 
formas de opressão e desi-
gualdades.
58. Respeitar e efetivar as 
demarcações das terras 
indígenas e quilombolas.
59. Promover uma política 

de segurança pública. 
60. Revogar o “Novo Ensi-
no Médio”. 
61. Ampliar a educação 
superior pública.
62. Valorizar os educado-
res com a implementação 
da lei do Piso Salarial 
Profissional Nacional para 
os Profissionais do Magis-
tério Público da Educação 
Básica, a criação da “Lei do 
Piso” para trabalhadoras e 
trabalhadores da educação.
63. Valorizar as manifes-
tações culturais.

Movimento sindical nas eleições 2022
ELEIÇÕES 2022 - Parte 4

Pauta da Classe Trabalhadora 2022   ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS

FALA 
COMPANHEIRO

IN-HAUS
Essa semana recebemos 
uma notícia que não 
esperávamos... Depois de 
denúncias de assédios, falta 
de transparência com tra-
balhadores, inúmeros quase 
acidentes, acidentes de 
potencial, descumprimento 
de acordos e legislação...ou 
seja, exploração e produção 
a qualquer custo... Mesmo 
diante de tantos fatos a 
empresa In Haus renovou 
seu contrato com a Aperam. 
Esperamos nesse novo 
contrato a Aperam exija que 
esse GATO venha respeitar 
e valorizar seus trabalhado-
res, poderiar constar nesse 
contrato que a IN Haus 
reconheça o Metasita como 
representantes de seus tra-
balhadores, tá aí a dica...” 
Trabalhadores IN Haus es-
tamos a disposição e sabem 
que podem contar com nós 
pois essa GUERRA é NOSSA.

BRASIL

...Em agosto, puxado pela 
ligeira queda no preço dos 
combustíveis, o IPCA (Ín-
dice de Preços ao Consumi-
dor Amplo), indicador da 
inflação do país, apresentou 
deflação. Apesar disso, o 
preço dos alimentos regis-
trou mais uma alta. 
No mês, o grupo de alimen-
tos cresceu 0,24%, o 9º 
aumento mensal seguido. 
No acumulado de 12 meses, 
o percentual chegou a 
13,43%, acima da inflação 
geral.
Neste mês, de acordo com 
o levantamento da ANP 
(Agência Nacional do Petró-
leo), o preço médio do litro 
da gasolina caiu de R$ 5,17 
para R$ 5,04, uma diminui-

APESAR DA DEFLAÇÃO PUXADA PELA GASOLINA, 
PREÇO DOS ALIMENTOS SEGUE EM ALTA

ção de 2,5%... A conta de 
luz e de água continuam 
muito caras e, principalmen-
te, o preço da despesa no 
mercado continua subindo. 
guladores no país...
“Não existe hoje uma 
medida para que a popu-
lação tenha assegurado os 
estoques básicos e isso tem 
inflacionado o preço de 
carne, derivados de leite e 
alimentos de primeira neces-
sidade que são os itens da 
cesta básica”, completou.
Diante dessa realidade, a 
deflação registrada não é 
sentida pelos consumidores 
na hora de fazer a compra 
do mês nos mercados do 
país. Ainda, vale ressaltar, 
que esse aumento no preço 

dos alimentos impacta,
de forma mais preocupante, as 
famílias com renda mais baixa, 
visto que são itens básicos. 
Nos últimos 12 meses, alguns 
itens subiram mais de 70%, o 
que representa uma alta expres-
siva. Fonte: Tribuna Metalúrgica/SP


