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São José dos Campos, 25 de março de 2013  
Excelentíssima Sra.  
Presidenta da República  
Dilma Rousseff  

Ref.: Investimentos na GM e redução da jornada de t rabalho na Embraer  

Excelentíssima Senhora Presidenta, 

A exemplo de outras montadoras, a GM recebeu por parte do Governo Federal importantes 
isenções fiscais. Estima-se que o país tenha deixado de arrecadar cerca de R$ 12 bilhões 
em impostos. 

A despeito destes incentivos, a GM já demitiu mais de 2.000 trabalhadores de sua unidade 
em São José dos Campos-SP. Em nossa opinião, Sra. Presidenta, empresas que recebem 
incentivos não poderiam demitir. 

O Sindicato celebrou no ano de 2013 um acordo com a GM prevendo um investimento na 
ordem de R$ 2,5 bilhões para a planta de São José dos Campos, gerando 2.500 empregos 
diretos. Até o presente momento, no entanto, a empresa não anunciou os investimentos, 
criando um ambiente de insegurança e incertezas entre os trabalhadores. 

Nesse sentido, gostaríamos que Vossa Excelência cobrasse da empresa o anuncio imediato 
dos investimentos em São José dos Campos, tal como previsto em Acordo celebrado entre 
as partes. Além disso, gostaríamos que Vossa Excelência exigisse também a garantia dos 
postos de trabalho por meio da estabilidade no emprego. É o mínimo que a empresa deveria 
fazer, considerando a ajuda recebida por parte do governo Federal, Estadual e Municipal. 

A propósito, Sra. Presidenta, uma outra medida que poderia sair em auxílio dos 
trabalhadores seria a redução da jornada de trabalho na Embraer, que hoje pratica 43 horas 
semanais, jornada superior a todas as outras fabricantes de aviões do mundo. Semelhante 
medida, além de garantir uma melhor qualidade de vida para seus funcionários, poderia 
gerar mais de 1.500 novos empregos na região. Além disso, seria preciso que o governo 
interviesse no sentido de proibir a Embraer de dar continuidade ao processo de 
desnacionalização do setor aeronáutico, política essa que privilegia a produção de peças em 
outros países em detrimento do Brasil, gerando demissões em nossa região. 

Desde já, contamos com Vossa Excelência em apoiar essas reivindicações dos 
trabalhadores, transmitindo nossas cordiais saudações, 
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