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Metalúrgicos da Força Sindical denunciam que
conteúdo regional é de apenas 21%

Sindicatos de todo o Brasil estão
protestando para que os veículos
fabricados no Brasil tenha pelo
menos 36% de conteúdo regional
mínimo. Os trabalhadores entendem
que esta é a melhor forma de
garantira geração de empregos e o
for talec imento da produção
nacional, inovação, qualificação
profissional e novos investimentos no
setor.

O conteúdo regional (Brasil e
Mercosul) é hoje de 65%, porém esse
valor representa, na verdade, apenas
21% do total do veículo, enquanto
30% pode ser importado (vide figura).
Isto porque a legislação calcula os
65% sobre o total do faturamento de

cada montadora, e não sobre o valor
gasto com os componentes que
formam o veículo.

Como uma indústria de veículos
gasta, em média, 14% com o
processo de produção (mão de obra,
água, energia, etc.) e cerca de 30%
de seu faturamento é destinado aos
gastos administrativos, de publicidade
e seu lucro, os 65% exigido por lei
em componentes nacionais acabam
se transformando em apenas 21%.

Reivindicamos então, que esta
exigência seja aumentada para 80%
em lei, o que na verdade corres-
ponderá a um índice de 36% do total
do faturamento das montadoras em
veículos fabricados no Brasil.

Qualificação Profissional
A Força Sindical também reivindica

que o Governo Federal destine também
para qualificação profissional parte do
investimento que as montadoras
beneficiadas pela redução do IPI são
obrigadas a fazer em inovação
tecnológica. Entendemos que inovação
em tecnologia automotiva não é apenas
colocar novos componentes em
modelos de veículos antigos, mas um
sistema complexo, que envolve o desen-
volvimento completo do automóvel,
passando pelo design, projeto,
desenvolvimento dos moldes e
ferramentas até a produção. Para isso
são necessários trabalhadores
qualificados.

Não ponham as mãos no nosso FGTS!
Na quarta-feira, 26 de outubro,

durante a votação da Medida
Provisória 540, foi incluída no texto
a autorização de uso de recursos do
Fundo de Investimento do FGTS
(Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço) para obras vinculadas à
Copa do Mundo e à Olimpíada.

A medida causou-nos estranheza e
preocupação, uma vez que permite que
o governo federal faça uma verdadeira
aventura, sem nenhuma garantia, com
o patrimônio do trabalhador.

Diante do exposto, os trabalhado-
res brasileiros apelam para a sensibili-
dade social de Vossas Excelências para
impedir a aprovação desta nefasta
medida, com alto risco de lesão aos saldos
das contas de milhões de trabalhadores.

Vale lembrar as obras da
Transamazônica, nos anos 70, e
também algumas obras para o Jogos
Pan-Americanos do Rio de Janeiro,
que foram abandonadas com
enorme desperdício de verbas
públicas. Não podemos permitir mais

este risco de desperdício!
Para impedir tal afronta aos direitos

dos trabalhadores, a Força Sindical
pretende ingressar com uma Adin
(Ação Direta de Inconstituionalidade)
no STF (Supermo Tribunal Federal
contra a medida, que dispõe do uso
do Fundo de Garantia nessas obras.

Os trabalhadores do Brasil
contam com seu apoio!

Paulo Pereira da Silva
(Paulinho da Força Sindical)

Editorial



Fale com o Presidente!
O Sindicato dos Metalúrgicos tem agora um canal direto de comu-

nicação entre você, trabalhador, e o Presidente do Sindicato. Há no
nosso site um link “Fale com o Presidente”. Mande um e-mail para:
presidencia.smsf@terra.com.br. ou acesse: www.sindmetalsf.org.br

Saiba Mais: HPV
O que é?
O Papiloma Virus Humano (HPV) é um vírus que infecciona as mucosas

da pele, se manifestando mais facilmente em áreas genitais, sendo a principal
causa do câncer do colo do útero. Anualmente, 18 mil mulheres têm câncer
de colo do útero no Brasil.

Como é transmitido?
O contágio se dá pelo contato com a pele ou mucosa de uma pessoa

portadora do vírus. O uso da camisinha durante relações sexuais diminui o
risco, porém não elimina a chance de infecção, já que o micro-organismo
pode entrar no corpo da pessoa saudável pela pele ou por mucosas.
Pesquisas apontam que quase 50% da população mundial está infectada
pelo vírus, que manifesta sintomas em menos de 10% dos casos.

Quais são os sintomas?
As mulheres sofrem mais com o HPV, pois este pode causar câncer no

útero. Entre os sintomas que atingem ambos os sexos estão as verrugas,
que podem aparecer não apenas nos genitais, mas também nos dedos e na
face. Nos homens o HPV também pode ser responsável por outros tipos de
câncer, embora bem menos frequente.

Diagnostico e Tratamento
Nas mulheres, o diagnóstico é feito pelo exame de Papanicolau, que

consiste na colheita de material do colo do útero – um exame ginecológico
de rotina, recomendado para ser feito a cada seis meses. Nos homens é
necessário um exame clínico molecular. O tratamento varia de acordo com
a gravidade dos sintomas, pode ser feito pela ingestão de substâncias ou
cauterização das verrugas.

Vacinação
O estado do Rio de Janeiro acabou de aprovar a lei 6.060/11, que

estabelece a implantação do Programa Estadual de Vacinação contra HPV.
A imunização do HPV é feita em três doses. A vacinação se dará de forma
gratuita em todo o estado, em mulheres cujas idades serão ainda definidas
pelo Poder Executivo, mas a vacina normalmente é indicada para mulheres
entre 9 e 25 anos (a seleção de idade é necessária porque, após terem
contato com o vírus, a vacina se torna ineficaz). O programa também incluirá
produção de material educativo e convênios com instituições públicas para
a oferta de cursos e capacitação. São três doses que devem ser tomadas
num período de seis meses. Ainda que as vacinas custem cerca de R$ 300
a dose, o tratamento da doença custa muito mais. Os homens, que sofrem
menos com os sintomas da doença, ainda terão que pagar pela vacina.

Uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos.

Todas as quartas, de 7h30 às 8h, na Rádio Agulhas Negras (Am 640KHZ).
Contato pelo telefone -  24 3355-0733 ou pelo email:

agulhasnegrasam@resenet.com.br

Programa A VOZ DO METALÚRGICO

Os representantes do Sindicato se reuniram com a diretoria
da Rimet em 31/10 ,cobrando da empresa os valores da
PLR deste ano, que será paga nos meses de fevereiro/março
de 2012. A empresa disse que haveria um reajuste, mas não
informou a inda de quanto seria.

A empresa informou ainda que o absenteísmo diminuiu
bastante e que os trabalhadores com menor número de
faltas serão beneficiados.

O Processo de Insalubridade continua na justiça. O
advogado do Sindicato que está acompanhando sugeriu
ao juiz que a Fundacentro (entidade de pesquisa
tecnológica, que cuida da área de segurança e saúde)
fizesse a perícia dentro da fábrica, e que o processo não
fosse desmembra-do de dez em dez. O juiz concordou
que será um único processo. Remarcará para os próximos
dias uma audiência com as partes. Assim que for marcada
a audiência comunicaremos aos trabalhadores.

Foi pago, no mês de agosto, o valor de R$ 400,00
aos trabalhadores do turno. A Rimet, em reconhecimento
à dedicação dos trabalhadores da linha de produção,
decidiu estender o pagamento a todos os trabalhadores
da linha. Mais uma conquista dos trabalhadores e deste
Sindicato. Nós agradecemos!

Acordo de turno

Insalubridade

PLR

Rimet


