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CAMPANHA SALARIAL 2016
POR MAIS EMPREGOS E MAIS DIREITOS
A Campanha Salarial deste ano começa com a determinação de superar o pessimismo e a crise econômica, buscando ampliar as
garantias oferecidas pela CCT em vigor e a luta pela geração de mais empregos. Embora os empresários recorram ao discurso da crise,
muitas empresas estão forçando os trabalhadores a exercer mais de uma tarefa para alcançar as metas de produtividade.
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A crise econômica é de alcance mundial e
quem mais perde são os trabalhadores. Ela vem com
desemprego e perdas salariais. As grandes empresas
não perdem, apenas deixam de crescer e lucrar
mais.
Nossa luta, nesse momento, é para elevar o
poder aquisitivo dos salários com a reposição das
perdas inflacionárias, aumento real e mais um
percentual de produtividade, pois as empresas não
pararam de produzir e muitas estão forçando a
trabalhar por aqueles que foram demitidos.
Também como forma de elevar a renda, vamos
insistir na PLR para todos. Atualmente, só tem PLR
os trabalhadores daquelas empresas que
pressionam e negociam.
No mesmo passo, queremos o fim da
terceirização. Tem empresas passando por cima da
Lei, querendo terceirizar até as atividades fins. A
terceirização implica na precarização do trabalho,
redução de direitos e benefícios.

Campanha movimenta a base

Vamos intensificar a luta por vagas nas creches
e pela licença paternidade de 20 dias.
Para esta Campanha Salarial ser vitoriosa, é
necessário a participação de todos. Por isso, na
entrada ou na saída do trabalho, pare e ouça os
dirigentes sindicais. Eles estarão informando sobre
o andamento das negociações e propondo
estratégias de luta. Sem mobilização a luta não
avança;

FORA TEMER!: NENHUM DIREITO A MENOS

Arquivo/CUT

Somando forças com o
movimento sindical de todo o
Brasil, dirigentes e militantes
de vários sindicatos
convocados pela Central Única
dos Trabalhadores – CUT AM,
realizaram manifestação no dia
10/06 em defesa dos direitos
trabalhistas. A palavra de
ordem era “Nenhum Direito a
Menos!”, em vista as ameaças
que o governo interino golpista
impõe aos trabalhadores.
Durante o todo o dia, em
várias partes da cidade, as
manifestações foram
acontecendo com a adesão de
muitos populares
inconformados com os cortes
nos programas sócias.

Conforme notícias veiculadas
pelos grandes meios de
comunicação, o governo
golpista de Michel Temer
pretende reduzir os
investimentos nos programas
sociais, como o bolsa família
que no governo de Dilma
Roussef assistia a 47 milhões
de famílias. O governo interino
pretende manter o programa
para apenas 10 milhões de
famílias.
Além disso, se
confirmado pelo Senado o
afastamento definitivo da
Presidenta Dilma, todos os
demais programas sociais
serão imediatamente
reformulados, limitando seu

alcance social, ou
serão extintos.
P a r a
o s
sindicalistas, é
preciso intensificar
as mobilizações pela
garantia dos direitos.
No Congresso
Nacional, os mais de 10/06: Militância na rua defendendo direitos
300 deputados que
aprovaram o “impeachment” condições de trabalho a muitos
da Presidenta Dilma estão países onde os trabalhadores
dispostos a aprovar os Projetos não tem férias, décimo terceiro
de Lei e Projetos de Emendas s a l á r i o , c r e c h e , l i c e n ç a
Constitucionais que acabam maternidade e outros. Será o
com os direitos assegurados maior retrocesso da nossa
constitucionalmente. “Nós não H i s t ó r i a " , d e s t a c o u o
podemos deixar acontecer presidente do Sindicato dos
golpe atrás de golpe no Brasil M e t a l ú r g i c o s , Va l d e m i r
sob pena de igualar nossas Santana.

Acesse o nosso site: www.sindmetal-am.org.br
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DUAS FACES DA MESMA MOEDA
Nos mandatos do ex-presidente Lula, a política econômica
foi direcionada para alavancar o crescimento a partir de
investimento em infra-estrutura e estimular a exportação.
Ao mesmo tempo, para acelerar o processo de distribuição
de renda, o Governo criou vários programas sociais.
As medidas foram as mais acertadas. O País não sentiu, de
imediato, os impactos da crise que a partir de 2008 afetou
profudamente Estados Unidos e Europa – especialmente os
países mais pobres da Europa, que ficaram conhecidos
como PIGS – Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha.
Hoje, a direção é outra. Não dá para apostar nas manobras
do govero golpistas de Temer porque a fórmula de sua
“equipe econômica” sinaliza para aumentar a fortuna dos
ricos, ou seja, aumentar a concentração de renda, e
arrochar os trabalhadores e excluídos com os cortes dos

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS

PLR REFORÇA ECONOMIA COM
MAIS DE R$ 60 MILHÕES

A Moto Honda foi a empresas que
mais recentemente fechou acordo de
Participação nos Lucros e resultados (PLR).
De janeiro a maio deste ano, um total de 60
empresas do Polo Industrial de Manaus
(PIM) fecharam os acordos de pagamento
da PLR. Com isso, a economia amazonense
é abastecida com mais R$ 60 milhões.
Os acordos de PLR's são garantidos e
assegurados pela L ei nº 10.101, de 19 de
dezembro de 2000., onde está prevista a
formação de uma comissão para negociar
com a empresas e manter os trabalhadores
informados sobre os critérios da
participação nos lucros bem como sobre o
andamento das negociações.
A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos espera fechar acordo com 170
empresas e alcançar a marca dos R$ 170
milhões em pagamento de PLR até o fim
deste ano.

programas sociais. Essa fórmula é para fabricar uma bomba e
provocar uma nova explosão social.
Esse é o resultado das obscuras tramas políticas elaboradas nos
bastidores do Congresso Nacional que levaram grande parte
da sociedade a acreditar que afastar a Presidenta, atropelando
a legalidade, seria o caminho para superar as dificuldades
econômicas.
O preço que os trabalhadores pagam é a paralisação da
economia, o desemprego e a sombria perspectiva de ver seus
direitos esbulhados pela ação nociva de uma maioria
parlamentar patrocinada por grandes empresas nacionais e
multinacionais.
A aventura golpista nos coloca diante de um cenário de
incertezas e de apenas uma certeza: se insistirem nesse caminho
o barril de pólvora pode explodir.

AÇÕES DA ASSESSORIA JURÍDICA REINTEGRAM
TRABALHADORES DOENTES DEMITIDOS
Nos últimos 12
meses, a Assessoria
Jurídica do Sindicato
d o s M e t a l ú rg i c o s
entrou com 496 ações
na Justiça do Trabalho.
Como consequência
das ações, pelo menos
20 trabalhadores
foram reintegrados,
todos portadores de
doenças crônicas (que
não tem cura ou
necessitam de tratamento
contínuo).
Conforme informações
junto à Assessoria Jurítica, as
doenças crônicas mais
frequentes são HIV e câncer,
embora tenham processos
relativos as doenças
ocupacionais. Os advogados
informam que nos casos de
reintegração ao trabalho,
algumas ações foram deferidas

e já foram sentenciadas e
confirmadas as reintegrações
do trabalhador demitido.
Outras foram deferidas em
antecipação de tutela e por isso
alguns trabalhadores
aguardam o oficial de Justiça
para os acompanhar.
A maior parte dos
processos é por doença
ocupacional, com mais de 200
ações ajuizadas. O segundo
maior tema é desvio de função.

Rapidez – Como
resultado da
informatização dos
serviços do Sindicato e
da Justiça do Trabalho,
atualmente o
advogado é informado
da data das audiências
no momento em que
p r o t o c o l a
eletronicamente a
ação. Há alguns anos
a t r á s , e s s e
procedimento levava meses. A
Assessoria Jurídica do
Sindicato conta com 16
advogados e dez estagiários.
Todo trabalhador demitido
antes de ter a demissão
homologada, é atendido e
informado se a documentação
está correta ou se precisa ser
refeita pela empresa para que
ele não tenha nenhum prejuízo
financeiro.

NA ENTRADA OU NA SAÍDA, PARE E OUÇA O SINDICATO

COM PARTICIPAÇÃO E MOBILIZAÇÃO VAMOS À VITÓRIA!
35.000

