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MAIS UMA CAMPANHA SALARIAL VITORIOSA

REAJUSTE SAI EM AGOSTO
METALÚRGICOS

ELETROELETRÔNICOS, BEM FINAL E SIMILARES

TRABALHADORES

ACIMA DE 950 TRABALHADORES
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A maioria dos trabalhadores
metalúrgicos e eletroeletrônicos tem reajuste
salarial acima do nível da inflação dos
últimos 12 meses. O acordo foi fechado na
primeira semana de agosto e o reajuste será
aplicado aos salários a partir de 01/08/2016.
Todos os trabalhadores da base sindical
estão de parabéns pelo empenho nesta
Campanha Salarial. Com muita
determinação, a maioria esteve presente nas
portas de fábrica e nas paralisações
relâmpago que aconteceram em algumas
empresas.
Foi uma demonstração de luta que é
constante na categoria, pois todos os anos,
durante a Campanha Salarial, ninguém fica
acanhado ou submetido às chantagens que
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acontecem muito em
períodos de crise
econômica.
Mais uma vez, o
reajuste que abrangerá a
maior parte dos
trabalhadores está acima da
inflação, assegurando o
poder de compra dos
salários.
Nos próximos meses
será importante que todos
exerçam a fiscalização do
cumprimento das cláusulas
Mobilização garantiu vitória
acordadas. Caso alguma
do Sindicato tem conseguido fazer com que
empresa não siga o que
as empresas respeitem os direitos por meio
determina a CCT, informe ao Sindicato para
de acordos judiciais ou por decisão da Justiça
que as medidas cabíveis sejam tomadas pela
do Trabalho.
Assessoria Jurídica. As ações dos advogados

Confira o faturamento do PIM
Informações divulgadas pela Superintendência da
Zona Franca de Manaus – Suframa, revela qie o
Polo Industrial de Manaus (PIM) faturou R$ 34,6
bilhões entre janeiro e junho deste ano, o que
representa um decréscimo de 8,99% em relação ao
mesmo período do ano passado (R$ 38,05 bilhões).
Em dólar, o faturamento do semestre foi de US$
9.62 bilhões, significando queda de 25,25% na
comparação com o mesmo intervalo de 2015 (US$
12.82 bilhões). Essa diferença se deve à variação
do dólar. Comparando-se o primeiro semestre
deste ano com o do ano passado, a moeda norteamericana teve valorização média de 22,61%.
As exportações do PIM, por outro lado, totalizaram
R$ 873,8 milhões no semestre, indicando aumento
de 0,91% ante igual período do ano passado. Com o

desaquecimento do mercado interno, em função da
crise, apostar no mercado externo é alternativa para
empresas com potencial exportador.
O subsetor Eletroeletrônico continua como o maior
responsável pelo faturamento total do PIM, com
27,28% de participação. Depois vêm,
respectivamente, os subsetores de Bens de
Informática, com 18,12% de participação, Duas
Rodas, com 15,67%, e Químico, com 15,44%.
Segmento
Em relação ao primeiro semestre de 2015, os
segmentos que apresentaram crescimento no
faturamento, em moeda nacional, foram: Bens de
Informática do Polo Mecânico (98,66%),

Beneficiamento de Borracha (27,27%),
Madeireiro (21,11%), Brinquedos – exceto Bens
de Informática (18,29%), Têxtil (15,40%),
Isqueiros, Canetas e Barbeadores Descartáveis
(11,55%), Químico (6,30%), Relojoeiro (3,32%) e
Metalúrgico (1,62%).
Microcomputadores desktop (325,06%),
televisores em cores (496,12%), rádios e aparelhos
portáteis de gravação de áudio – tipo mp3, mp4 –
(33,78%) e lâminas e cartuchos (10,42%)
destacam-se entre os produtos que alcançaram
aumento de produção no primeiro semestre deste
ano quando comparados com os resultados obtidos
no mesmo período do ano passado.

Acesse o nosso site: www.sindmetal-am.org.br
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QUEM CALA É CÚMPLICE
A Câmara tira recursos da educação e
saúde para pagar juros. Os deputados
federais votaram com Temer a favor
da PEC que tira investimento em
recursos públicos
Ao aprovar a admissibilidade da PEC
241/16 (Proposta de Emenda à
Constituição), no último dia 9, a CCJ
(Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania) da Câmara dos
Deputados mandou um recado aos
brasileiros: para a base do governo
golpista, pagar juros é mais
importante do que oferecer serviços de
qualidade à população.
Com 33 votos a favor e 18 contra, a
medida aprovada limita o crescimento

GOLPE ATRÁS DE GOLPE

GOVERNO INTERINO
DECLARA GUERRA AOS
DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS

O governo golpista dá como certo
sua manutenção e, em tom de ameaça, o
presidente interino declara que travará
uma batalha feroz para moldar a
Previdência Social aos interesses dos
grandes banqueiros,
O governo Temer está se armando
para aprovar em tempo recorde todas as
mudanças que interessam aos
banqueiros, aos latifundiários e grandes
empresas.
Atualmente já não é fácil ter acesso
a benefícios como auxílio-doença,
licença maternidade ou aposentadoria.
Fica evidente que as vítimas dessa
guerra serão os trabalhadores. Então,
que comece a resistência!

SEJA SÓCIO
DO SINDICATO

de gastos públicos federais por 20 anos e
acaba com o investimento obrigatório na
saúde pública e educação vinculado às
receitas, conforme prevê a Constituição.
De acordo com o relatório do deputado
federal Danilo Forte (PSB-CE), o
aumento da aplicação de recursos em
saúde e educação está proibido e se
limitará à correção pela inflação do ano
anterior.
Agora o projeto passará por uma
comissão especial e depois será votado
em dois turnos na Câmara.
No âmbito do Congresso Nacional, a
maioria dos deputados e senadores

aparece envolta em flagrantes casos de
corrupção. Eles estão em sintonia para
mudar as leis trabalhistas e retirar da
Constituição direitos conquistados.
E, nós, vamos fazer o que? Vamos ver a
casa cair e ficar esperando algum
milagre?
Se não resistirmos e lutarmos agora, mais
tarde será pior. Quando mais os golpistas
permanecem no poder, mais difícil será
garantir os direitos, pois, só quando lhes
interessa e convem, a lei tem que ser
respeitada!
Nestas circunstâncias, temos que ir à luta
para defender nossos direitos. Ou vamos
à luta, ou calamos. E calar significa ser
cúmplice da sabotagem ao Brasil.

AÇÕES PARA MELHORAR A SAÚDE
Entre 2011 e os primeiros meses de
2016, foram registrados pela Secretaria
de Saúde do Sindicato dos Metalúrgicos
1.692 casos de bursite e tendinite. Os
casos de hérnia de disco aparecem em
segundo lugar com 262 registros.
São números alarmantes se
considerarmos que existem casos em
que as empresas não abrem a
Comunicação de Acidente de Trabalho
(CAT) ou demite o trabalhador sem que
este consiga comprovar seu estado de
saúde.
Esses números aparecem no
Relatório Comunicação de Acidentes do
Trabalho, elaborado pela Secretaria de
Saúde. A iniciativa pretende informar o
quantitativo de atendimento e registros
de “Doenças Ocupacionais E
Comunicação De Acidentes Do
Trabalho”, tendo como referencia os anos de
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 (nos
meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio,
junho e julho de 2016).
O Secretário de Saúde diz que visa dotar o
Sindicato dos Metalúrgicos de uma agenda

positiva de várias atividades durante o ano de
2016 e de ter um instrumento orientador do seu
processo de modernização e fortalecimento
sindical. Para combater, estabilizar, diminuir
ou eliminar os riscos de acidentes do trabalho e
das doenças ocupacionais nas empresas do
Distrito Industrial de Manaus.

Produtividade pode favorecer doenças
Em muitas empresas da nossa categoria
tem ocorrido denúncias de pressão por parte
das chefias para que um trabalhador exerça
mais de uma função, substituindo os
demitidos. Por causa dessa pressão,

especialistas alertam que, no afã de aumentar a
produtividade, as empresas acabam por
favorecer o agravamento das doenças
ocupacionais e outros males que afetam a
saúde dos trabalhadores.
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