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MAIOR REAJUSTE DO BRASIL

Sindicato conquista salário
acima da inflação: 10,81%

Participação nas assembleias...

Os trabalhadores e trabalhadoras
das categorias eletroeletrônica e
metalúrgica receberão os salários de
agosto com reajuste que varia de 9,81% a
10,81%. Esse foi o resultado do acordo
fechado com os empresários.
As negociações começaram tarde e
a direção do Sindicato encontrou muita
reação por parte dos representantes das
empresas. “Eles alegavam sempre que a
crise econômica estava afetando a
rentabilidade das empresas e, por isso,

...e mobilização nas portas de fábrica...

não tinham como reajustar salários”, disse
o presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos, Valdemir Santana.
Em meio a tão propalada crise, o
Sindicato foi o único a
conquistar aumento real, ou seja, um
percentual acima do patamar inflacionário
que nos últimos 12 meses passou de 9%.
Além do aumento nos salários, o
sindicato também conquistou aumento do
valor do auxílio creche. No pólo
metalúrgico o valor do auxílio passou de R$

...influenciaram no resultado das negociações.

400,00 para R$ 440,00.
O Reajuste salarial para todos os
trabalhadores e trabalhadoras será pago a
partir de 01/08/2015, sendo que os menores
salários – faixa que abrange a maioria da
categoria, terão reajuste de 10,81%.
Retroativo – Atenção! As empresas
que não pagaram o reajuste em agosto terão
que pagar em setembro retroativamente.
Para maiores informações acesse o
site www.sindmetal-am.org.br

SAÚDE: JURÍDICO REINTEGRA DEMITIDOS
Um grande número de trabalhadores
e trabalhadoras da nossa categoria está
retornando ao trabalho depois de serem
demitidos. Eles conseguiram comprovar
terem adquirido doenças decorrentes do
trabalho ou serem vítimas de acidentes de
trabalho. Nos últimos meses, graças à ação
do Sindicato por meio de sua assessoria
jurídica, a Justiça deu ganho de causa a
esses trabalhadores(as).
Há pelo menos três anos a Direção do

Sindicato tem adotado como prioridade o
combate às doenças ocupacionais e
acidentes de trabalho. Um dos entraves
relatados pelos trabalhadores tem sido a
abertura de Comunicação de Acidente de
Trabalho (CAT).
Esse documento é imprescindível
para o sucesso nas ações judiciais. As
empresas tem obrigação de fornecer. Em
caso de acidentes ou de doenças adquiridas
(L.E.R/DORT), procure o Sindicato.

Acesse o nosso site: www.sindmetal-am.org.br
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QUEM GANHA COM A CRISE
Mais uma vez os trabalhadores do Polo Industrial de

O acordo saiu depois de muita discussão com pelo

Manaus (PIM) deram uma inequívoca demomstração de

menos 12 das grandes empresas do PIM.
Há que se destacar o fato de que em outros estados os

união. Esse gesto foi inprescindível para o sucesso da

sindicatos estão com dificuldades de recuperar as perdas

Campanha Salarial deste ano.
Tivemos o maior aumento salarial, combinando

inflacionárias e até o Governo Federal está incentivando a

reposição inflacionária e aumento real. As negociações

redução de jornada e salários para manter o nível de

não foram fáceis. A representação patronal bateu forte na

empregos.
Foram decisivas a presença nas assembleias e paralisações

tecla da crise econômica. Mas nós contraargumentamos
e, com habilidade e a força dos trabalhadores e
trabalhadoras, conseguimos chegar a um termo bom, que
nos permite ter um poder de compra maior, apesar da

na porta de fábrica.
Essa luta acontece todos os anos e o resultado dela tem de ser
sempre a diretriz para que possamos estar mais fortes em cada

onda inflaciomnária, que é resultado da crise que

novo embate, na Campanha Salarial ou não.
Parabéns a todos e todas. Que nunca nos falte disposição

acontece no mundo inteiro e não só no Brasil.

para lutar por nossos direitos e pelo que nos é justo!

SINDICATOS REAGEM CONTRA TENTATIVA DE “IMPEACHMENT”

Movimento Sindical diz não a tentativa de golpe

“Não vai ter golpe!”. Esta foi a
palavra de ordem que os movimentos
sociais fizeram ouvir na tarde do dia 20/08
no Centro de Manaus, somando forças às
mobilizações que aconteceram em todo o
Brasil. Cerca de três mil pessoas, segundo
os organizadores, saíram em passeata da
Praça São Sebastião percorrendo as
avenidas Getúlio Vargas e Sete de Centro,
encerrando o ato no cruzamento da Sete de
Setembro com Eduardo Ribeiro.
A concentração na Praça São
Sebastião começou por volta das 14 horas
e de lá a manifestação tomou as ruas por
volta das 17 horas. Centrais sindicais,

Manifestação reuniu sindicatos e partidos políticos

organizações estudantis, movimento
negro, movimento de luta por moradia e
muitos outros estavam ali representados
mostrando que não aceitam as manobras
que tenham por fim o “impechment” da
presidenta Dilma Roussef bem como
outros direitos e garantias constitucionais.
Os representantes de organizações
estudantis e movimento da juventude
contestavam a redução da maioridade
penal, aprovada em segunda votação pela
Câmara Federal no dia anterior depois de
manobra regimental feita pelo presidente
Eduardo Cunha (PMDB).
“Foi uma demonstração inequívoca

Movimento apoia algumas ações do Governo

de que o movimento sindical e os setores
populares estão unidos pela democracia e
pelos direitos que os deputados
representantes dos empresários, dos
latifundiários e dos banqueiros querem
retirar da classe trabalhadora”, disseram
os sindicalistas. Eles destacaram as
manobras que os grandes meios de
comunicação estão fazendo para
confundir a opinião pública.
A vereadora Rosi Matos (PT)
participou da manifestação.
“Fora Cunha!” foi outra palavra de
ordem que ecoou pelas ruas do Centro de
Manaus durante o ato.

