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Gatbsy e Musashi

NO DIA DO TRABALHADOR

Sindicato lança
campanha salarial
Funcionários da Gatsby pararam por melhores
condições de trabalho e solidariedade a sindicalista demitido.

Dirigentes reintegrados
após paralisação
Suspensão da demissão do sindicalista Sérgio
Cesário da Silva e proibição do assédio moral contra os
trabalhadores foram os compromissos assumidos pela
direção da Gatsby. Os funcionários dessa empresa
pararam no dia 18 de abril passado e só retornaram depois
que a empresa se manifestou quanto às suas
reivindicações, no dia 19.
A paralisação foi motivada por irregularidades na
empresa e pela demissão do diretor sindical, Sérgio
Cesário, ocorrida no dia 11/04. A empresa havia
comunicado por carta ao Sindicato dos Metalúrgicos no
dia 17/04 que a demissão decorria do fato de que “não
havia se motivado para enfrentar os novos desafios do
mercado”. No entanto, o verdadeiro motivo foi a atuação
do sindicalista em defesa dos direitos dos trabalhadores
por melhor ambiente de trabalho.
A direção do Sindicato dos Metalúrgicos vai
continuar negociando outros pontos da pauta de
reivindicações apresentada a Gatsby.
Musashi - Bastou uma paralisação de pouco mais de
meia hora no dia 17/04 para que a direção da Musashi
reconsiderasse a decisão de demitir Valdeci Benjamin e
suspender Sérgio Brandão, ambos dirigentes sindicais.
Além disso, os funcionários vinham reclamando das
rotas lotadas e que passsam longe das residências, a falta
do descanso e a extensa jornada de trabalho e muitos
casos de disfunção.

Programação do encerramento do Festival
Dezoito mil reais em prêmios serão dados aos cinco
primeiro colocados do 1º Festival da Música do Trabalhador
Amazonense, cujo encerramento acontecerá no dia 1º de
maio, no balneário do Sesc. Dez músicas foram
selecionadas nas eliminatórias que aconteceram nos dias 25
e 26 de abril.
A coordenação do Festival chama a atenção dos
participantes sobre a escolha das 10 músicas que foram à
final. Nas duas eliminatórias, os jurados deram a sua
pontuação de acordo com os critérios citados no
regulamento. As dez músicas que obtiveram as melhores
notas, é que estarão na final do dia 1º de maio. “O critério de
escolha de cinco músicas em um dia e cinco músicas no
outro, poderia deixar músicas boas de fora e músicas não tão
boas, dentro”, avisa Paulo Marinho.
Estão participando do Festival compositores amadores
e profissionais, mas com prioridade para os amadores, a
proposta inicial do projeto, que é o de atender a classe

A partir das 16 horas, balneário do Sesc (Campos Elíseos), no dia 1º de
Maio, comemorando o Dia do Trabalhador e o encerramento do Festival
de Música do Trabalhador Amazonense. Várias bandas musicais serão
atração nesta festa que marca o início de mais uma etapa de lutas dos
metalúrgicos do Amazonas.

A participação de todos(as) é decisiva para alcançar bons resultados nas negociações

Mais de 25 bilhões de dólares foi o
faturamento das empresas do pólo
industrial da Zona Franca de Manaus. O
cenário econômico atual reproduz uma
injustiça social que vem de longo tempo.
Os indicadores mostram um quadro
bastante positivo para o Estado. Porém,
persiste uma distância muito longa entre o
volume de faturamento e lucro das
empresas e os salarios pagos aos
trabalhadores.
Nesta campanha salarial, a batalha dos
metalúrgicos do Amazonas será para
alcançar ganhos efetivos no poder de
compra dos salários e mais benefícios
sociais.
Mas as vantagens econômicas que

buscamos não acontecerá automaticamente, apenas porque as empresas faturaram
mais. Precisamos ir à luta, mobilizar todas
as fábricas e fazer pressão durante as
negociações para que a campanha salarial
deste ano seja vitoriosa.
Portanto, participe dessa festa e não
fique fora da luta.
Sorteios - Por ocasião do lançamento
da Campanha Salarial 2008, além das
atrações musicais, serão sorteados vários
brindes para os presentes. Todos os
trabalhadores(as) devem comparecer ao
Sindicato dos Metalúrgicos para adquirir
seu o tíquete de bebidas nos dias 28 e 29/04,
das 08 às 19h,
na Secretaria de
Administração.

Aumenta produção de motocicletas
A produção de motocicletas no Brasil cresceu
23,7% apenas no primeiro trimestre de 2008,
comparando-se com o volume fabricado no
mesmo período do ano passado. A informação é da
Associação Brasileira de Fabricantes de
Motocilcletas - Abraciclo, amplamente divulgado
pela imprensa na Segunda semana de abril.
As indústrias do Pólo Industrial de Manaus
estimam a produção de mais de dois milhões de

unidades este ano.
Para os trabalhadores do setor, esses dados
são significativos, pois poderão influenciar nas
negociações salariais que deverão se iniciar na
Segunda metade de junho. O presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos, Valdemir Santana,
lamenta que esse crescimento não tenha
proporcionado benefícios para os trabalahdores do
setor.

GRADIENTE

Campanha Salarial 2008
Por ocasião das comemorações do Dia do
Trabalhador - 1º de maio -, vamos lançar a Campanha
Salarial 2008, no balneário do Sesc. O balanço da
economia, desde a última campanha, revela dados
positivos, que devem nortear a ação do sindicato e servir
como fator de mobilização da categoria.
Começamos pelo faturamento do ano de 2007, que
foi de aproximadamente 25 bilhões de dólares. Foi o
maior de todos os tempos. E a tendência é que, com a
economia brasileira em ascensão, patamares mais altos
sejam alcançados nos próximos anos.
O pólo de duas rodas, por exemplo, tem acompanhado o crescimento. Este ano, na ZFM, devem ser fabricadas cerca de dois milhões de unidades de motocicletas.
As exportações desse segmento também são bastante
expressivas.
Esses indicadores não podem servir de vitrine
apenas para que outras indústrias se instalem aqui. É
preciso ter uma contrapartida social - contrapartida essa
que é prevista na legislação que criou a ZFM. Manaus é
ainda uma cidade cheia de contrastes, o que mostra que o
volume de recursos transformados em impostos - que por
sua ves são revestidos em obras para a cidade-, tem
beneficiado apenas uma pequena parte da população
local.
Portanto, quando buscamos ampliar os benefícios
para a categoria, não queremos apenas um reajuste igual
ao índice inflacionário, uma cesta básica ou um valor “x”
de participação nos lucros. Queremos, efetivamente,
distribuição de renda, porque somente assim se elevará a
qualidade de vida de nossa população. É só com distribuição de renda que vamos eliminar os contrastes - como a
parcela da população que sofre com o desemprego e a
falta de oportunidades.

Justiça condena Sanyo a indenizar
funcionária com doença ocupacional
A industriária M.J.S., Foi beneficiada com
decisão proferida pela juíza Ruth Barbosa
Sampaio, da 13ª Vara, que determinou o
pagamento de R$ 100 mil pela empresa Sanyo da
Amazônia S/A a título de indenização por perdas e
danos e danos morais. A funcionária comprovou
ter adquirido doença ocupacional (tendinite e
tenossinovite) - que a empresa havia considerado
apenas doença comum.
A ação foi impetrada pelo advogado Gener da
Silva Cruz, assessor jurídico do Sindicato dos
Metalúrgicos em 2004. No entanto, a luta da
funcionária da Sanyo acontecia desde 1998.
Conforme o assessor do sindicato, M.J.S., Foi
encaminhada ao Instituto Nacional de Seguridade
Social -INSS pela empresa em 25 de setembro de
1998 para receber o auxílio-doença. No INSS, ela
foi informada que a Comunicação de Acidente de
Trabalho - CAT, deveria ser emitida com base no
código 091, que dá direito ao trabalhador ao
benefício de auxílio doença por acidente de
trabalho e não no código 031 (auxílio doença).
A funcionária da Sanyo havia contraído
tendinite e tenossinovite, duas doenças
decorrentes de Lesões por Esforço Repetitivo LER, comprovada por perícia feita por técnicos do

INSS.
O advogado Gener da Silva Cruz orienta que
os associados do Sindicato dos Metalúrgicos
devem sempre comparecer à entidade para obter
esclarecimentos quando tiverem de se afastar do
trabalho por motivo de doença. Em caso de
acidente, diz Gener, é importante abrir a CAT e,
caso a empresa se recurse a abri - como acontece
em muitos casos-, isso pode ser feito no sindicato,
onde há um médico do trabalho para atender essas
demandas.

Atendimentos no sindicato
Nos três primeiros meses deste ano foram
realizados 208 atendimentos com
preenchimento da CAT pela Secretaria de
Saúde do Sindicato dos Metalúrgicos. As dez
empresas com maior número de trabalhadores
acidentados ou lesionados foram Moto Honda
(27), Jabil (16), Nokia (14), Philips (11),
Samsung (9), LG Eletronics (8), Yamaha,
Sony Brasil e Salcomp (5) e Samsung SDI (4).

Planos de saúde são obrigados a adotar novos procedimentos
A Agência Nacional de Saúde informa que a partir
de 01/04/2008 os planos de saúde devem incluir novos
procedimentos. A medida beneficia milhares de
trabalhadores metalúrgicos com planos de saúde
oferecidos pelas empresas em que trabalham. A partir
desta data, devem ser incluídos os seguintes
procedimentos:
Atendimentos por profissionais de saúde:
consulta/sessão de nutrição (6 sessões por ano);
consulta/sessão de terapia ocupacional (6 sessões por
ano); sessão de psicoterapia (12 por ano);
consulta/sessão de foinoaudilogoia (6 por ano).
Procedimento para anticoncepção: inserção de
DIU (inclusive o dispositivo); vasectomia; ligadura
tubária.

Procedimentos cirúrgicos e invasivos:
procedimentos cirúrgicos por videolaparoscopia
(apendicectomia, colecistectomia, biópsias, etc);
demolipectomia para correção de abdome em avental
após tratamento de obesidade mórbida; remoção de
pigmentos de lente intraocular com Yag Laser;
mamotomia (biópsia de mama e vácuo, com corte
menor); tratamento cirúrgico da epilepsia; tratamento
pré-natal das hidrocefalias e cistos cerebrais;
transplante autólogos de medula óssea.
Exames laboratoriais - com diretriz de
utilização: Análise de DNA para diversas doenças
genéticas; Fator V Leiden, análise de mutação; Hepatite
B- teste quantitativo; hepatite C - Genotipagem; HIV genotipagem; Dimero D; Mamografia digital.

Salário-família
De acordo com a Portaria nº 77, de 12/03/2008, o valor
do salário-família será de R$ 24,23, por filho de até 14 anos
incompletos ou inválido, para quem ganhar até R$ 472,43.
Para o trabalhador que receber de R$ 472,44 até 710,08, o
valor do salário-família por filho de até 14 anos incompletos
ou inválido, será de R$ R$ 17,07. Têm direito ao saláriofamília os trabalhadores empregados e os avulsos.
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Dieese tem escritório em Manaus
Com a presença de João Cayre, presidente
Nacional do Dieese, Nelso Karan,
coordenador técnico e Valdemir Santana,
presidente da CUT/Am e do Sindicato dos
Metalúrgicos, foi oficialmente aberto no dia
17/04. O evento foi antecedido por um
balanço das negociações no ano de 2008 feita
por Nelson Karan. Estiverem presentes
dirigentes de vários sindicatos do Amazonas.

Debate antecedeu abertual oficial do Dieese no AM

Dengue: todo cuidado é necessário
Alguns cuidados elementares podem livrar uma família toda da dengue
- doença que se tornou epidêmica e já matou mais de uma centena
de pessoas em outros estados. Evite deixar descobertos recipientes
com água (caixas d´água, garrafas, baldes, camburões e outros).
Faça a sua parte e ajude a combater esse mal.

