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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

Aproveitamos para informar que,
referente ao Feriado Nacional de 15
de novembro (Proclamação da
República), correspondente à terça-feira,
a empresa optou por dispensar todos
os colaboradores também na segunda-
feira, dia 14 de novembro, sendo que
as horas serão debitadas do Banco de
Horas, para ETAM’s, e abonadas para
MOO’s.

Ajuste de produção
Com o objetivo de ajustar o nível

de produção da fábrica, entre os dias
5 de novembro e 10 de dezembro do
ano de 2011, não haverá produção
de veículos aos sábados. Dessa forma,
todos os colaboradores das áreas de
fabricação serão dispensados por
liberalidade da empresa. No entanto,
se necessário, esses colaboradores
poderão ser convocados oportunamente.

Folga no dia 14 de
novembro

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 fortalecimento 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.

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.



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

na Praça Juarez Antunes

Se você ainda não é sócio, 

e participe dessa festa!
filie-se até o dia 30 de novembro

- um carro Honda Civic 
                  completo 0km

Os associados já podem retirar suas cartelas. É só comparecer
ao sindicato de posse do contracheque do mês de outubro.

A decisão do governo federal de
aumentar em 30 pontos percentuais o
Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) dos automóveis e caminhões zero-
quilômetro fabricados fora do Mercosul
tende a aumentar o nível de emprego
no Brasil e incrementar os investimentos
no setor. Ao defender tal iniciativa, o
movimento sindical quer uma política
industrial que estimule a produção e
os empregos no Brasil. As importações
criam empregos no exterior.

Aumento do IPI para proteger
empregos

Somente no setor automotivo, foram
licenciados 660 mil veículos importados,
no acumulado de janeiro a agosto
deste ano, representando um crescimento
de 45% em relação ao mesmo período de
2010.

A medida vai atingir sobretudo os
veículos importados da China e da
Coréia do Sul. Os carros vindos do
Mercosul e do México, regiões com as
quais o país mantém acordo de livre co-
mércio, não serão afetados pela taxação.

Os funcionários do Sindicato dos
Metalúrgicos de São José dos
Campos (SP), filiado à central
revolucionária Conlutas, estão em
greve. Como é que a central e o
sindicato explicam isso??

Sindicato em
greve?

Entenda o caso
O Sindicato dos Metalúrgicos de

São José dos Campos, que já fez
35 greves este ano, propôs a
mudança da data-base de seus
funcinários de setembro para novem-
bro. Os cerca de 60 trabalhadores
foram contra, e afirmam que o sindicato
não aceita negociar a questão.

E pasmem! A representante dos
trabalhadores, Eliane Mendonça, diz
ainda que novos funcionários foram
contratados para cobrir os grevistas.
Já o sindicato afirma que está havendo
um boicote.


