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NOVA DIRETORIA TOMA
POSSE EM JANEIRO
Com a proclamação do resultado oficial da eleição realizada no início de
novembro, a nova gestão terá início em janeiro de 2016 e se encerrará em 2020.

Eleição movimentou todas as fábricas e teve aprovação de mais de 80%

Com quase 80% dos votos dos trabalhadores
e trabalhadoras da categoria a chapa
“Avançar nas Conquistas” foi proclamada
eleita na no pleito realizado dia 10/11. Os
novos diretores tomarão posse no mês de
janeiro, conforme orientação da Comissão
Eleitoral.
A eleição aconteceu de forma tranquila. Em
todas as fábricas os trabalhadores
m o s t r a v a m - s e m o t i v a d o s a v o t a r,
incentivados pelos resultados das
negociações salariais e dos benefícios
alcançados pela gestão do presidente
Valdemir Santana.
Para Santana, a eleição mostrou uma vez
mais que a categoria continua unida em torno
do propósito de fortalecer o sindicato e
ampliar as conquistas até aqui alcançadas.

“Nós teremos muitos desafios pela frente.
Temos que ampliar o leque de benefícios
econômicos e sociais e evitar a perda dos
empregos em face da crise econômica”,
explica Santana.
Nesses últimos anos a direção do Sindicato
tem um saldo bastante positivo de vitórias.
Valdemir Santana cita como exemplo os
avanços salariais. “ Nossa categoria, nas
campanhas salariais, tem conseguido sempre
reajustes acima da inflação, com aumento
real e outras vantagens”, diz o presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos. Nas
negociações deste ano o resultado não foi
diferente: “mais uma vez, apesar da crise e
das dificuldades nas negociações, o reajuste
foi maior que a inflação”, destaca Santana.
A nova Diretoria conta com dirigentes

experientes, que já atuam no movimento
sindical há vários anos e com outros que
estão com muita vontade de participar da luta
sindical. A maioria das grandes indústrias da
base territorial do Sindicato dos
Metalúrgicos está representada na nova
direção.
A eleição foi convocada no início de outubro
poor meio de edital em veículo da imprensa
local, seguindo as determinações
estatutárias. No dia 04/10 foi realizada
assembleia geral para escolha da Comissão
Eleitoral encarregada de dirigir todo o
processo eleitoral. No período destinado a
inscrição de chapas, apenas a chapa
“Avançar nas Conquistas” se inscreveu
obedecendo a todos os critérios impostos
pela norma da eleição.

PLR 2015: ECONOMIA REGIONAL REFORÇADA
Mais de R$ 300 milhões
serão injetados na economia
regional no final deste ano
com a inclusão do montante
relativo à Participação nos
Lucros e Resultados (PLR).
O número de fábricas onde o
Sindicato dos Metalúrgicos
fechou acordo em 2015 gira

torno de 80%, de acordo com
a Direção da entidade.
A PLR é um ganho
econômico que em sendo
negociado anualmente com
as empresas desde 2001, um
ano após a vigência da Lei
que define os critérios para
negociação entre patrões e

empregados.
A Lei, porém, não obriga as
empresas a concederem o
benefício. Por isso, todos os
anos o Sindicato negocia
com as empresas e, em
muitos casos, precisa
recorrer à paralisação para
que as negociações avancem.
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PRONTOS PARA O QUE DER E VIER
No apagar das luzes de 2015 há que se
fazer um balanço do último ano. Vivemos
um período conturbado e sabemos que o
próximo ano ainda será de muita peleja.
Encerramos com o processo eleitoral
que nos dá a responsabilidade de
conduzir as lutas da categoria por mais
quatro anos. Desde já, em nome de todos
os membros da Diretoria eleita,
agradecemos a participação e o voto de
todos e todas. Foi mais uma
demonstração de apoio ao projeto que
vimos desenvolvendo.
Ao longo deste ano estivemos na frente
de batalhas contra projetos de Lei que

passaram a tramitar no Congresso
N a c i o n a l q u e a m e a ç a m d i re i t o s
conquistados na Constituição. Fomos à
luta contra a terceirização, contra a
tentativa do golpe do “impeachment” ,
em defesa da democracia e dos direitos
sociais.
Na Campanha Salarial, em meio a
gritaria dos empresários, arrancamos
mais uma vez reajuste acima da inflação,
além de ampliar a Assessoria Jurídica do
Sindicato para melhor atender aos
associados. A Assessoria Jurídica tem
levado à frente inúmeras ações de
cumprimento tendo em vista fazer com

que as empresas
cumpram as cláusulas
da Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT). O resultado
tem sido amplamente favorável aos
trabalhadores.
No começo de 2016 a chapa da economia
estará mais quente do que nunca e a
nossa missão será estarmos prontos para
o que der e vier!
Desde já manifestamos nossos votos de
Feliz Natal e um Ano Novo com muita
força e disposição para enfrentar todos
os desafios.

25 DE NOVEMBRO

DIA DE LUTA
CONTRA VIOLÊNCIA
Centro de Convençôes

Apartamentos

O BALNEÁRIO É DOS TRABALHADORES

Com modernas instalações e muitas novidades o balneário do Sindicato está
aberto aos trabalhadores que desejarem, juntamente com seus familiares,
desfrutar de agradáveis momentos de lazer.
No início de novembro o Amazonas foi
Desde já a Direção do Sindicato informa que a entrada é gratuita. Em nenhum
destaque na mídia nacional com uma
notícia bastante ruim. De 2003 a 2013 momento será permitido cobrança de qualquer tipo de taxa a título de entrada.
aumentou o número de mulheres
mortas, de acordo com o relatório “O
Mapa da Violência – homicídio de
mulheres”.
As notícias divulgadas pela imprensa
local revelam ocorrências brutais.
As organizações de Defesa dos Direitos
da Mulher denunciam a falta de
estrutura para que o Poder Público
viabilize as medidas protetivas previstas
na Lei Maria da Penha e o despreparo
dos agentes públicos no atendimento às
vítimas de violência doméstica e
familiar.

Chalés à beira da lagoa

Lagoa natural com restaurante e palco

30.000

