Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos e Eletroeletrônicos de Manaus e do Est. Do Am. - Nº 448 - Abril/2008

FESTIVAL DE MÚSICA
Inscrições encerram-se
dia 14 de abril
As inscrições
para o 1º
Festival da
Música do
Trabalhador
Amazonense
termi nam dia 14 de abril, no Sindicato dos
Metalúrgicos e no Sesc da rua Herrique Martins.
Destinado a mais de 400 mil trabalhadores da
indústria, comércio e de serviços do Amazonas, o
festival vai destinar R$ 18 mil em prêmios
distribuídos entre o primeiro e o quinto colocado.
As duas Eliminatórias, que vai escolher as
trinta músicas para a final, acontecerão nos dias 25 e
26 de abril, no Ginásio do Sesc, da rua Henrique
Martins e a finalíssima no Balneário do Sesc, no
Campos Elíseos, dia 1º de Maio, dia comemorativo
ao Dia do Trabalhador em todo o mundo.
Podem participar do Festival compositores
amadores e profissionais, mas com prioridade para
os amadores, a proposta inicial do projeto, que é o
de atender a classe trabalhadora do Estado, que
ainda não teve oportunidade de mostrar o seu
talento, no palco.
Inscrições - As inscrições para o 1º Festival
da Música do Trabalhador Amazonense iniciam
nesta segunda-feira, 1º de abril, no Sindicato dos
Metalúrgicos (rua: Duque de Caxias, 958, Praça
14), Sesc (rua. Henrique Martins, 427, Centro).
Onde também poderão ser encontrado o
regulamento do Festival.
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A direção do Sindicato dos Metalúrgicos
concluiu mais dois acordos de Participação nos
Lucros e Resultados - PLR.
Yamaha - O valor é de R$ 2.900,00, pagos
em duas parcelas. A primeira, de R$ 1.200,00,
será paga em 05/08/2008 e a Segunda, de R$
1.700,00, sobre metas, em 05/02/2009.
Musashi - O total a ser pago é de R$
1.650,00, também pago em duas parcelas,
com a primeira vencendo em 20/07/2009, no
valor de R$ 600,00. A Segunda parcela será
paga em janeiro de 2009 e o valor é de
R$1.050,00, sobre metas.

GREVE DOS AUDITORES FISCAIS

Sindicato alerta sobre risco
de demissões no Distrito
George Cúrcio

Trabalhadores esperam vagas nas indústrias

A Central Única dos Trabalhadores CUT, está mobilizando os seus sindicatos
filiados para exigir do Governo Federal
uma solução para a greve dos auditores
fiscais da Receita Federal, em greve há mais
de quinze dias. Por causa disso, estão
suspensas contratações no comércio e
indústria da Zona Franca de Manaus.
Para os trabalhadores do pólo industrial,
o movimento paredista já provoca
paralisação nas linhas de montagem. Se não
houver suspensão imediata da greve, mais
de 60% das empresas vão mandar conceder
férias coletivas ou licença remunerada. Se
os auditores permanecerem parados por
tempo ainda mais prolongado, pode haver
demissão em massa, advertiu o presidente

Valdemir Santana

do Sindicato dos Metalúrgicos, Valdemir
Santana.
Santana explica que as empresas
trabalham no sistema de “just in time” por
isso as empresa precisam de insumos para
atingir suas metas de produção.
No final de março, mais de mil
trabalhadores em busca de emprego
reuniram-se na sede do Sistema Nacional de
Emprego - Sine, no auditório do sindicato
dos Metalúrgicos, para cadastrar-se e
esperar chamada de emprego.
“Esses trabalhadores, agora, estão
esperando pelo fim da greve dos auditores
da receita”,
Josias Goes Garcia 1º
Secretário do Sindicato dos Metalúrgicos.

CNM/CUT promove encontro de comunicação
Para discutir comunicação e ação sindical,
foi realizado o II Encontro Nacional de
Comunicação, de 25 a 27 de março passado , em
São Paulo. O Evento foi promovido pela
Confederação Nacional dos Metalúrgicos CNM/CUT e contou com a participação do
secretário de imprensa e divulgação do
Sindicato dos Metalúrgicos, Sidney Malaquias.
O II Encontro colocou em debate temas
como a comunicação e luta de classes, a relação
com o estado, estratégias e o confronto entre a
prática sindical e patronal das ferramentas de
comunicação.
O Ministro Franklin Martins, da
comunicação institucional do Governo Federal,

esteve em uma das mesas. O evento contou ainda com
sindicalistas e pesquisadores da comunicação.

GRADIENTE

Sindicato não permitirá
40 horas por uma vida melhor
outro “calote” nos trabalhadores
Desde a revolução industrial, no primeiros anos do

século XIX, até os dias atuais, inúmeras e signifcativas

mudanças aconteceram no mundo do trabalho, seja no
plano do desenvolvimento tecnológico ou nas relações
trabalhistas. As máquinas à vapor deram origem a outras
movidas a energia, com muito maior capacidade de
produção, e às linhas de montagem de altíssima tecnologia - que dispensam até o contato humano direto com o
objeto produzido.
Nas relações entre empregados e empregadores,
também, muita coisa mudou. As jornadas execessivas,
em muitos países, foram reduzidas de 48 para 44, depois
de 44 para 40, chegando, em alguns casos, a 36 horas
semanais. Na década de 80, muitos sindicatos da Europa
lutavam por 35 horas semanais, quando no Brasil a luta
era para reduzir para 44 horas - e assim ficou na
Constituição de 1988.
A redução da jornada de trabalho para 40 horas
semanais é, hoje, a mais importante bandeira da CUT.
Essa medida, quando for adotada, terá como consequência imediata mais ofertas de vagas nas indústrias e em
outros ramos da economia. Na Zona Franca de Manaus,
estima-se que pelo menos 15 mil novos empregos serão

No dia 03 de abril passado, no auditório
do Ministério Público do Trabalho, foi realizado uma reunião com os trabalhadores da
empresa Gradiente com objetivo de solucionar o impasse causado pelo não pagamento
dos salários e não recolhimento do INSS e
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, que vinha ocorrendo desde setembro
do ano passado.
Centenas de empregados aguardavam
alguma manifestação da empresa sobre o
pagamento. No entanto, o que ouviam era
apenas descaso de alguns empregados de
confiança da empresa que nada diziam além
de recomendar aos trabalhadores(as) que
pedissem a conta.
A direção do Sindicato já havia proposto a
autogestão da empresa. Ou seja, os próprios
trabalhadores assumiriam o controle da
produção e administração da Gradiente, com
base em experiências bem sucedidas. A
empresa deverá pagar um salário a título de

Valdemir Santana em reunião com
os trabalhadores da Gradiente

antecipação do pagamento das verbas rescisórias e
disponibilizará transporte escolar para os filhos dos
trabalhadores(as) todos os dias da semana, dentre
outras medidas. O acordo não resolve o problema
dos funcionários, apenas ameniza. O Sindicato tem
outros exemplos de empresas que encerraram suas
atividades e deixaram de cumprir suas obrigações.
Desta vez, porém, o Sindicato está se antecipando a
fim de evitar um possível “calote” contra os empregados da Gradiente.

gerados.
O maior benefício, porém, será para o trabalhador.

Benq será alvo de ação judicial

Menor jornada de trabalho significa mais tempo em casa,
com a família; mais tempo para se dedicar a atividades
artísticas e culturais; mais tempo para cuidar de sua saúde
- que tem sido enormemente prejudicada pela pressão
excessiva por produtividade nas linhas de montagem ou
por condições ambientais fora dos padrões recomendados.
Neste 1º de Maio, Dia do Trabalhador, já temos
muito a comemorar. Porém, a luta por vida mais digna e
saudável está longe de acabar.

6 meses de experiência
As empresas não podem mais exigir que candidato a
emprego tenha mais de seis meses de experiência em
carteira. A Lei 11.444/08 publicada no Diário Oficial da
União no dia 11 de março passado acrescenta o artigo 442-A
a CLT impedindo que o empregado exija do candidato
comprovação de experiência superior a seis meses. Os
jornais andam cheios de classificados assim...
FILIADO À

CUT
LINHA DE MONTAGEM É o veículo oficial de
divulgação do SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS,
MATERIAIS ELÉTRICOS E OUTROS TIDO NO
ESTATUTO SOCIAL E REGISTRO SINDICAL DE
MANAUS E DO ESTADO DO AMAZONAS .
Presidente - Valdemir Santana
Sec. de Imprensa: Sidney Malaquias.
Editoração Eletrônica: J. Rosha
Endereço: Rua Duque de Caxias, 958 - Praça 14.
69020-141 - Manaus/Am.
Tel: (092) 6310795. Fax: 6334028. Filiado a CUT.
Tiragem: 40.000 exemplares.

02 - LINHA DE MONTAGEM - ABRIL/2008

A direção do Sindicato dos Metalúrgicos
e o Ministério Público do Trabaho ajuizarão
ação civil pública por danos morais aos
trabalhadores da empresa Benq. O valor
requerido a título de indenização é de R$2 mil,
a ser pago juntamente com as verbas
rescisórias para cada funcionário. A ação é
resultado de uma reunião realizada no dia 03
de abril passado no Ministério Público do
Trabalho e ratificada na assembléia realizada
no dia 09 de abril no auditório do Sindicato dos
Metalúrgicos, com a participação de mais de
300 empregados.
No dia 04/04/2008, foi realizada inspeção
para levantar o patrimônio da empresa para
servir como subsídio a ação e, após aordem

judicial, esses bens deverão ser vendidos para pagar
as verbas empregatícias.
Na reunião no MPT ficou decidido também
que:
- Serão homologadas as rescisões para fins de
liberação do saldo existente do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço - FGTS e segurodesemprego.
- Os pedidos de demissão feitos no período de
dezembro de 2007 a março de 2008 serão
cancelados e as demissões serão efetivadas
garantindo todos os direitos aos funcionários(as).
- Os trabalhadores que estão na fábrica poderão
pedir demissão e a empresa também irá garantir o
pagamento de todas as verbas rescisórias.

De olho na inflação
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor medido pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas - INPC/IBGE, no mês de março foi de 0,51%, conforme
divulgado pelo sítio oficial do órgão (www.ibge.gov.br). O índice acumulado da
inflação noperíodo de agosto de 2007 a março de 2008 foi de 4,29%. Este será um
dos índices que irão subsidiar a formulação de propostas para a pauta de
reivindicações que será discutida com os sindicatos patronais na Campanha Salarial
2008 cujo lançamento acontecerá logo após o Dia do Trabalhador - 1º de Maio.

Fonte: IBGE

Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar

0,59
0,25
0,30
0,43
0,97
0,69
0,48
0,51

ACUMULADO 4,29

Dieese realiza assembléia de fundação
No dia 17/04 será realizada a assembléia de fundação do escritório regional do Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - Dieese, no auditório do Sindicato dos
Metalúrgicos, às 14 horas. O evento também terá como atividades uma análise das negociações dos
reajustes salariais realizados em 2007 e o lançamento do Anuário de Qualificação Social e
Profisisonal 2007.

