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RETROSPECTIVA

SINDICATO ENTRA EM RECESSO
Companheiros, o Sindicato entrará em recesso de fi nal de ano. A sede funcionará até 

as 11h do dia 20 de dezembro. Já as subsedes encerrarão o expediente no dia 19, às 17h. 
Em todos os setores, o atendimento voltará ao normal no dia 6 de janeiro. Boas festas!

CONTINUAM EM 2020

2019 TERMINOU,

MAS LUTAS
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Os franceses decretaram Greve Geral, no dia 
5/12, contra a proposta de reforma da Previ-
dência, apresentada pelo presidente Emmanuel 
Macron. Até o fechamento desta edição, a 
greve continuava, especialmente no transporte 
público. 

Pode-se dizer, sem exageros, que em seu 
primeiro ano de governo o presidente Jair Bol-
sonaro declarou guerra aos trabalhadores. 

Os ataques foram tão severos que deixarão 
consequências até para as próximas gerações. 

Entre os mais graves estão a reforma da 
Previdência, a Medida Provisória 905 e a redu-
ção das normas regulamentadoras de saúde e 
segurança no local de trabalho.

É claro que os metalúrgicos reagiram a essa 
artilharia pesada. Ao longo do ano, a categoria 
realizou diversas mobilizações, inclusive uma 
Greve Geral contra a reforma da Previdência.

Apesar dos protestos, o Congresso Nacional 
aprovou a reforma, no dia 22 de outubro, e 
difi cultou ao máximo o acesso à aposentadoria 
para milhares de trabalhadores. 

Já a MP 905 tem de ser aprovada pelo 
Congresso até março para virar lei, portanto 
ainda dá tempo de barrá-la. Este vai ser um 
dos grandes desafi os de 2020 para os traba-
lhadores.  
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Ano foi de luta contra ataques dos patrões e governo
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Desde que tomou posse, presidente Bolsonaro usou artilharia pesada contra os direitos dos trabalhadores. Metalúrgicos responderam com muita mobilização

Em seis meses, os metalúrgicos 
participaram de seis protestos contra 
a reforma da Previdência. O mais 
importante deles foi a Greve Geral, 
em 14 de junho.  Houve mobilizações 
em todos os estados brasileiros e no 
Distrito Federal. No Vale do Paraíba, 
as paralisações afetaram o transpor-
te público e o funcionamento das 
empresas. Uma manifestação em 
São José dos Campos reuniu 1.500 
pessoas no centro da cidade. 

O 4º Congresso Nacional da CSP-Conlutas, realizado de 3 a 
6 de outubro, em Vinhedo (SP), reuniu cerca de 2.300 pessoas 
em torno de um debate essencial: a necessidade de se traçar 
um plano de luta contra os ataques promovidos pelo governo 
Bolsonaro, patrões e Congresso Nacional. Para os trabalhadores 
presentes em Vinhedo, “a construção da Greve Geral segue 
sendo uma necessidade”, conforme defi nido em resolução.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA GEROU  
PROTESTOS E GREVE GERAL

PRESSÃO DA CATEGORIA GARANTE 
RENOVAÇÃO DE DIREITOS E PLR MAIOR

CONGRESSO FORTALECE 
CSP-CONLUTAS CONTRA 
ATAQUES DE BOLSONARO

EM 2O2O, SINDICATO 
ENTREGA SEDE 
REFORMADA 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 
GARANTE  INDENIZAÇÕES 
E REINTEGRAÇÕES

Com MP 905, presidente joga 
bomba no colo dos trabalhadores. 
Metalúrgicos reagem

A casa dos metalúrgicos vai estar de cara nova, em 
2020. A sede do Sindicato está sendo reformada para 
dar mais conforto aos trabalhadores que procuram 
atendimento. As obras ganharam fôlego em 2019. A 
inauguração está prevista para o início do ano. 

VEXAME
PRESIDENCIAL
EM PRAÇA 
PÚBLICA

No Dia do Trabalhador, centrais sindicais realizaram ato unifi cado em São Paulo, contra a reforma da Previdência

Assembleia Nacional da Classe Trabalhadora, em São Paulo No 8M, ato contra feminicídio e a reforma da Previdência

Ato em Jacareí, no dia da Greve Geral, em 14/6

Mais de 2 mil pessoas participaram do 4º Congresso da CSP-Conlutas

Dia Nacional de Mobilizações reuniu diferentes categorias, em ato na Praça Afonso Pena

Na JC Hitachi, os trabalhadores entraram em greve por PLR maior

Metalúrgicos da Elgin aprovam acordo de Campanha Salarial, após greve

Com o falso discurso de geração 
de empregos, Bolsonaro editou a 
Medida Provisória 905 e fez alte-
rações na legislação trabalhista. Em 
todas elas, houve perdas para os 
trabalhadores. 

A medida incentiva a criação de 
subempregos, com menos direitos. 
Contra esse ataque, em 5/12 aconte-
ceu o Dia Nacional de Mobilizações, 
convocado pela CSP-Conlutas. Em 
12/12, foi a vez da Jornada de Lutas 
por Empregos e Direitos, convocada 
por dez centrais, inclusive a CSP.

Uma cartilha produzida pelo Sin-
dicato, com explicações sobre a MP 
e o Contrato Verde e Amarelo, foi 
distribuída aos trabalhadores. 

EM DIVERSOS PAÍSES, POVO VAI ÀS RUAS 
PARA PROTESTAR CONTRA GOVERNOS

Fogo na Amazônia
O desmatamento da Amazônia 

brasileira deu um salto de 83% entre 
janeiro e novembro. Apesar do assunto 
ser de extrema relevância, a situação 
vem sendo tratada com irresponsabi-
lidade pelo presidente Bolsonaro. Em 
novembro, ele chegou a acusar o ator 
Leonardo Dicaprio de fi nanciar as quei-
madas na fl oresta. 

Em agosto, Bolsonaro demitiu o 
diretor do INPE, Ricardo Galvão, em 
represália pela divulgação de dados 
sobre o desmatamento.

Racismo na Fundação Palmares
Bolsonaro nomeou o jornalista Sér-

gio Camargo para chefi ar a Fundação 
Palmares. O problema é que Camargo 
não reconhece a existência de racismo 
no Brasil e afi rmou que a escravidão 
foi boa porque negros viveriam em 
condições melhores aqui do que no 
continente africano. A situação foi tão 
absurda que, no dia 4 de dezembro, a 
Justiça suspendeu a nomeação. Mesmo 
assim, Bolsonaro disse que quer Sérgio 
Camargo de volta ao cargo. 

Grande Greta
A jovem ambientalista Greta Thun-

berg foi eleita pela revista americana 
“Time” como “Personalidade de 2019” 
e indicada para receber o Prêmio Nobel 
da Paz. Mas, para Bolsonaro, ela não 
passa de uma “pirralha”. A irritação 
do presidente aconteceu dia 10/12,  
depois de Greta ter criticado o duplo 
assassinato de índigenas Guajajara, em 
uma emboscada no Maranhão. 

Piada na Funarte
Também nomeado pelo governo 

Bolsonaro, o novo presidente da Funar-
te, Dante Mantovani, tem um histórico 
que não condiz com o cargo que passou 
a ocupar, em 2 de dezembro. Num ví-
deo de 2016, ele afi rma: “O rock ativa 
a droga que ativa o sexo que ativa a 
indústria do aborto”. Virou piada em 
rede nacional. 

Paulo Freire e TV Escola
Respeitado em todo o mundo, o 

educador e fi lósofo Paulo Freire (1921 - 
1997) foi chamado de energúmeno por 
Bolsonaro. A declaração foi dada nesta 
segunda-feira (16), quando o presiden-
te falava que a TV Escola deseduca. 
Bolsonaro quer  cancelar o contrato do 
governo com a TV.  

Apesar da reforma trabalhista de 
Michel Temer, os metalúrgicos foram 
à luta e conseguiram preservar seus 
direitos, na Campanha Salarial 2019. 

Este ano, a ampla maioria dos traba-

lhadores conquistou aumento real de 
salário e renovação de direitos. 

Na Campanha de PLR, a cate-
goria também foi pra cima. Houve 
greve na JC Hitachi, TI Automotive, 

Blue Tech e Armco. Na maioria das 
fábricas, os metalúrgicos conquistaram 
valor superior ao do ano passado. 

A PLR injetou R$ 71 milhões na 
economia da região. 

Repressão na Embraer e Gerdau

Chile França

Hong Kong

Líbano

Bolívia
Mergulhado num cenário de desigualdade social, 
pobreza e privatização dos serviços públicos,  o 
povo chileno saiu às ruas para protestar. As mani-
festações, iniciadas em outubro, levaram o gover-
no a ceder e atender parte das reivindicações. Em 
dezembro, os protestos continuavam.  

Desde junho, manifestantes estão 
protestando contra o que consideram 
um retrocesso das liberdades. Eles 
exigem reformas democráticas.  

O povo libanês reagiu com protestos 
às  medidas de austeridade anunciadas 
em outubro pelo governo. Participaram 
das manifestações trabalhadores, 
estudantes e até militares aposentados. 
O governo usa metade do orçamento 
para pagar dívida pública.

O golpe que tirou Evo Morales da 
presidência, em 10/11, levou a graves 
confl itos sociais na Bolívia. Desde o 
início das manifestações, foram regis-
tradas 23 mortes e 700 feridos.  

Na Embraer, os metalúrgicos realizaram uma 
de suas mais fortes greves na fábrica. A paralisa-
ção começou em 24/9, em resposta à tentativa 
da empresa em reduzir direitos e aplicar apenas 
a infl ação aos salários. No dia 25, a Embraer cha-
mou a Tropa de Choque da PM para reprimir os 
grevistas. Dirigentes sindicais foram agredidos e 
um foi preso. Diante da violência, a greve teve de 
ser suspensa, mas a luta por direitos continua.

Na Gerdau, uma greve iniciada no dia 27/9 
também foi reprimida pela PM e teve de ser 
suspensa. É o Estado a serviço dos patrões. 

Os metalúrgicos da MWL dividiram uma indenização 
no valor de R$ 30 milhões, referente ao processo de pe-
riculosidade e insalubridade movido pelo Departamento 
Jurídico do Sindicato. 

Uma ação movida pelo Sindicato levou ao arresto 
de bens da Amplimatic, que fechou as portas em 2017 
e não pagou suas dívidas trabalhistas. Os bens serão 
usados para pagamento dos trabalhadores. 

O Departamento Jurídico do Sindicato conseguiu a 
reintegração de nove trabalhadores que haviam sido de-
mitidos irregularmente. Aqui, empresa que faz demissão 
ilegal não tem vez! 

Lucas Martins

Roosevelt Cássio

Lucas Lacaz Ruiz

Manuela Moraes Lucas Martins

Roosevelt Cássio



Retrospectiva 2019

Além de lutar, metalúrgicos se 
divertiram com cultura, esporte e lazer

Categoria fecha ano com animação no Festival 
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CONFIRA OS SÓCIOS GANHADORES DO SORTEIO GERAL

Carro Onix
Celular Smartphone
Caixa de som bluetooth
Home Teather
Final de Semana na Colônia
Bicicleta aro 26 masculina
Forno elétrico
Máquina de café expresso
Lavadora de alta pressão
Caixa de som bluetooth
Aspirador de pó
Panela de pressão elétrica
Fritadeira sem óleo
Multiprocessador
Espetoflex
TV Smart 32 polegadas
Grill
Panela de arroz elétrica
Ventilador
Pipoqueira elétrica
Sanduicheira/Liquidificador
Panela elétrica
Omeleteira
Mixer
Batedeira planetária
Limpador a vapor
Bicicleta feminina aro 26
Panela de pressão elétrica
Pipoqueira elétrica
Final de semana na Colônia
Forno micro-ondas

Prêmio
1. Alexandre dos Santos da Silva
2. Marcos Roberto de Souza 
3. Danilo Lopes de Souza 
4. Paulo Augusto Ferreira Neves
5. Eduardo de Oliveira S. Carneiro
6. Alessandro Aparecido Pedro
7. Solange Medeiros de Souza
8. Jobe Alex da Silva
9. Enio Venceslau dos Santos 
10. Sueli Ap. de Salles Oliveira
11. Leandro de Cássia Lemes
12. Rejane Nasario dos Santos
13. Valdinei Batista Rabelo
14. Emidio Carlos Alves de Toledo
15. Celmar dos Santos Oliveira
16. Gilberto Luiz de Faria
17. José Carlos de Almeida
18. Luiz Gonzaga de Castro
19.Sidney Aparecido da Costa 
20. Renato de Oliveira Costa
21. Carlos Eduardo P. Gonçalves
22. Felippe Felix de Araújo
23. Sebastião Donizetti Nunes
24. Robson Monteiro Martins
25. Emerson Roberto de Jesus
26. Geovani Vieira Roberti
27. João Batista L. Carvalho
28. Valdir Leodoro de Almeida
29. Jéssica Gomes Silva Cruz
30. Ronison Cardoso Andrade
31. Eduardo Otávio Pires

Sócio
Parker Hannifin
TI Brasil
Magnaghi
Eaton
General Motors
General Motors
General Motors
Parker Hannifin
General Motors
Parker Hannifin
General Motors
General Motors
Johnson Controls
General Motors
MWL Brasil
General Motors
General Motors
General Motors
Latas
General Motors
General Motors
Avibras
Avibras
Avibras
Caoa Chery
General Motors
TI Brasil
General Motors
Ericsson
Gerdau
Avibras

Fábrica

O 55º Festival dos Meta-
lúrgicos garantiu muita diver-
são neste domingo (15), no 
Clube Luso Brasileiro.

Foram sorteados 130 prê-
mios, incluindo um carro Onix 
zerinho.

No bingo, o metalúrgico  
Antônio Márcio Torres Pereira 
foi o ganhador da moto Ya-
maha Crosser.

Também foi sorteada uma 
moto CG Start, que fi cou com 
a metalúrgica Luciana Santos 
Pires, da Rosemberg Domex.

Já os contemplados no 

Os metalúrgicos aproveitaram o domingo de festa e sorteio de prêmios

Acima, grafi te criado por MR. Fredd. Ao lado, os 
desenhos feitos por Bruno Gonçalves (13 anos) e 
Miguel Lucas (7 anos), vencedores do concurso

O Dito Bronca, personagem 
mais querido dos metalúrgi-
cos, completou 40 anos. Para 
comemorar a data, o Sindicato 
promoveu concursos de dese-
nho e música e até uma mostra 
de grafi te.

Ivan Cosenza, fi lho do criador 

do Dito Bronca, o Henfi l, veio a 
São José para julgar os trabalhos 
e premiar os vencedores. 

Além disso, o Sindicato ga-
nhou painéis comemorativos 
sobre a história do persona-
gem, que estão na sede e 
subsedes. 

sorteio geral e que não esta-
vam na festa devem compa-
recer no setor de Logística do 
Sindicato (Rua Francisco Paes, 
316, Centro) até quinta-feira 
(19),  com documento, para 
retirar o prêmio. 

Quem não retirar até essa 
data poderá buscar só a partir 
do dia 6 de janeiro.

Atrações
Além dos prêmios e atra-

ções musicais, o Papai Noel 
fez a alegria da garotada. Ano 
que vem tem mais!

DITO BRONCA
dito@sindmetalsjc.org.br

ACORDA PEÃO CRITICOU A
REFORMA DA PREVIDÊNCIA

SINDICATO OFERECEU 
CURSO PARA 
CHURRASQUEIROS

Com a irreverência que já é sua marca, o bloco Acorda 
Peão agitou o Carnaval da cidade, dia 2/3, com samba-
enredo que criticou a reforma da Previdência. 

CAMPEONATO DE FUTEBOL 
SOCIETY CHEGA À 10ª EDIÇÃO

DITO BRONCA É HOMENAGEADO
COM ATIVIDADES CULTURAIS

O Campeonato de Futebol Society contou com a participação 
de 16 equipes. A ADC Embraer foi campeã após vencer de 
virada, por 4 a 3, o time da Sadel, em partida emocionante.

SAMBA DEMOCRÁTICO SE 
FIRMA COMO OPÇÃO DE LAZER
Em 2019, o Samba Democrático se fi rmou de vez como 
uma opção de lazer e integração dos metalúrgicos. Sempre 
no último sábado do mês, no barracão do Sindicato. 

O Sindicato ofereceu aos 
sócios, em setembro, um 
Curso de Churrasqueiro que 
ensinou todas as etapas do 
churrasco, desde a escolha 
da carne até noções de 
higiene e segurança.

SINDICATO OFERECEU 

Prioridades...
Na Prolind, é curioso. 
Para investir na fábrica 
nova a empresa tem 

dinheiro, mas não tem 
para comprar uniforme 
e, muitas vezes, falta até 
EPI. Caramba, já passou 
da hora dessa empresa 

rever suas atitudes e 
começar a valorizar o 

trabalhador. 

Sem noção
A rotatividade na Sun 
Tech está absurda. A 

empresa teve a cara de 
pau de contratar alguns 
trabalhadores, demiti-
los e readmiti-los, em 

menos de 10 dias. Uma 
total falta de respeito! 
Chega dessa política! 

Não vamos tolerar isso!

O diferentão
O supervisor C, do F58 
da Embraer, sempre se 
achou melhor que todo 
mundo. Agora inventou 
um cargo, o Capacho 
600, que ele usa para 

vigiar e assediar a 
equipe.  Pô, ninguém 
aguenta mais você.

Cadê meu holerite?
Depois que implantou 

o aplicativo GBS, nunca 
mais a GM respeitou 
o prazo de entrega 
dos holerites. Ou o 

trabalhador instala o 
aplicativo ou recebe 

o holerite com atraso. 
Tecnologia tem que 

ajudar, não atrapalhar. 

Gestão sem-vergonha
Na Wirex Cable, 

faltam salários e 13º 
em dia, cesta básica, 
vale-alimentação e 

convênio. Mas assédio 
e desrespeito tem 

de sobra. Devolvam 
nossos direitos. Coice 

nessa gestão!

Sexta 13
A direção da Graúna, 
na sexta-feira (13), fez 
um papel vergonhoso, 

falando um monte 
de mentiras contra 

o Sindicato. Mesmo 
assim os trabalhadores 

votaram contra a 
proposta patronal. Na 
próxima assembleia vai 

ter volta, ok?

Boas festas
O ano de 2019 chegou 

ao fi m e esta foi a 
última coluna do Dito 

Bronca do ano. Em 
2020,  continuaremos 
a denunciar os patrões 

que sacaneiam o 
trabalhador. 

Até breve e boas festas!
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