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Para arrancar direitos e aumento, tem que ter mobilização
Campanha Salarial

Locação na subsede da zona sul está temporariamente suspensa
O espaço de eventos da subsede da zona sul, no Chácaras Reunidas, está com a locação 

temporariamente suspensa devido a obras para a melhoria da infraestrutura. Ainda não há previsão 
para que a situação se regularize. Para realização de eventos, o sócio do Sindicato ainda conta com a 

subsede no Galo Branco, distrito de Eugênio de Melo. Mais informações: 3946-5315 .
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Enquanto mais de 12 mil meta-
lúrgicos já estão com seus salários 
reajustados e direitos garantidos, 
ainda tem muita fábrica se recusan-
do a atender as reivindicações dos 
trabalhadores.

O Sindicato está organizando 
uma onda de assembleias para con-
vocar os trabalhadores para a luta. 

Só na zona sul são cerca de 3 mil 
trabalhadores que ainda não estão 
com os acordos fechados. Entre as 
empresas sem acordo estão, por 
exemplo, a Eaton, Forming, Haldex, 
Magnaghi e Graúna. 

Grande parte dessas fábricas são 
representadas pela Assecre (Associa-
ção dos Empresários do Chácaras 
Reunidas), que está insistindo em re-
tirar direitos da categoria e reajustar 
o salário apenas pela inflação.

Nas fábricas do o setor aeronáuti-
co, a situação é a mesma. A Embraer, 
que comanda o setor, não quer saber 
de negociação. Ao todo, são seis 
fábricas e 16 mil trabalhadores.

Sindicato chamou pro diálogo
O Sindicato já chamou todas as 

empresas e grupos patronais para 
negociação, mas os empresários 
continuam intransigentes.

“Chegamos num momento em 
que não dá mais para esperar. As 
negociações estão travadas. Só com 
luta conseguiremos fazer com que 

Aernnova é uma das fábricas que ainda não fecharam acordo da Campanha Salarial

Companheiros da JC Hitachi, Gerdau e Armco cruzaram os braços, 
pressionaram os patrões e já estão com seus salários reajustados 
e direitos garantidos

Lucas Lacaz Ruiz

Roosevelt Cássio

FÁBRICAS QUE AINDA NÃO FECHARAM ACORDO

ZONA SUL
Eaton
Forming
Haldex
Techal
Mirage
Dovale
Winnstal
J. Macedo
Magnaghi Friuli
Graúna

Fabaraço
Dober
Wirex Cable
RFK/Durre

Caçapava
Domex

Zona Leste
Sun Tech
Delta
Sigma

SETOR AERONÁUTICO
Embraer
Eleb
Latecoere
Grupo Sonaca
Alestis
Aernnova

JACAREÍ, SANTA 
BRANCA E IGARATÁ
Deca
Trico

os patrões atendam às nossas rei-
vindicações”, afirma o presidente do 
Sindicato, Weller Gonçalves. 

Os avisos de greve já foram 
protocolados em todas as fábricas. 
Agora, é ir pra cima.

Lutas pressionaram patrões. 
Agora é seguir o exemplo
Este ano, os metalúrgicos realizaram importantes mobilizações. Apesar da crise econômica no país e do 
forte assédio moral nas fábricas, a categoria se mobilizou e mostrou aos patrões que somos de luta! 

Angela Davis reúne 
milhares em São Paulo
 

Histórica militante do movi-
mento negro norte-americano, 
a filósofa e ativista Angela Davis 
esteve no Brasil na última semana 
para uma série de eventos que 
abordam a luta das mulheres. 
Em São Paulo, a ex-pantera negra 
reuniu cerca de 15 mil pessoas 
no Parque do Ibirapuera. Em sua 
palestra “A liberdade é uma luta 
constante”, Angela deu destaque 
às mulheres negras brasileiras, em 
especial o legado de luta deixado 
pela vereadora carioca Marielle 
Franco, assassinada em 2018. 

Mulheres se aposentarão 
somente aos 62 anos

Aprovada no dia 22, a reforma 
da Previdência estabeleceu uma 
idade mínima de 62 anos para as 
mulheres se aposentarem. A me-
dida dificulta ainda mais o acesso 
da trabalhadora ao benefício e 
condena milhões a trabalharem 
por muito mais tempo. Além 
disso, a idade mínima desconsi-
dera o fato de que a maioria das 
mulheres enfrenta a dupla ou 
tripla jornada, uma vez que são 
as responsáveis pelo trabalho 
doméstico na grande maioria das 
famílias. 

À luta pelas 
Convenções Coletivas

Responsável por empregar 
grande parte das mulheres 
metalúrgicas da nossa região, 
o setor eletroeletrônico con-
tinua fazendo jogo duro nas 
negociações da Campanha 
Salarial 2019. Pelo segundo ano 
consecutivo, o grupo patronal 
não quer assinar as Conven-
ções Coletivas da categoria. A 
situação deixa as trabalhadoras 
vulneráveis aos ataques da 
reforma trabalhista e à grande 
rotatividade do setor. Só a luta 
das trabalhadoras pode mudar 
este cenário. 
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O período de inscrições para o sorteio de Natal e Ano-Novo na Colônia de Férias do Sindicato termina no 
dia 8 de novembro. Somente sócios podem participar. Os sorteados terão direito a fazer reserva de um dos 
apartamentos, mediante pagamento do pacote. A inscrição deve ser feita pessoalmente na sede ou subsedes. 
O sorteio será no dia 9 de novembro, na subsede da Zona Sul, às 9h (para Natal) e às 10h30 (Ano-Novo).

Inscrição para fim de ano na Colônia de Férias termina dia 8

Novos acordos coletivos foram 
aprovados na última semana, em 
quatro fábricas da região. Em todos 
eles, os metalúrgicos conquistaram 
aumento real e renovação de di-
reitos.

Na Parker Hannifin (Jacareí) e 
Parker Filtros (Zona Leste de São 
José dos Campos), os trabalhadores 
terão reajuste que variam entre 4% 
e 4,31%, conforme a faixa salarial. 
O vale-alimentação passará de R$ 
450 para R$ 480.  

Na Panasonic, o reajuste varia 
entre 4% e 5,28%, além de um 
abono de R$ 400 e 30% no vale-
alimentação.  

Na Retin, o reajuste salarial será 
de 4%.  

“A cada novo acordo fechado, é 
uma vitória para toda a categoria”, 
afirma o diretor do Sindicato Daniel-
son França. 

RÁPIDAS

Viaduto em São 
José terá nome de 
ex-diretor do Dops

A Câmara de São José dos 
Campos aprovou, na sessão 
de quinta-feira (24),  o projeto 
que dá ao viaduto da Via 
Cambuí o nome de Romeu 
Tuma. Durante a Ditadura 
Militar, Tuma foi diretor-geral 
do Dops (Departamento 
de Ordem Política e Social) 
- órgão de repressão aos 
opositores do regime.  “Com 
a aprovação unânime do 
projeto, os vereadores prestam 
um desserviço à cidade e à 
democracia”, afirma a diretora 
do Sindicato Jenniffer Ferreira.  

Trabalhadores 
da GM nos EUA 
encerram greve

Após 40 dias de greve, os 
metalúrgicos da GM nos 
Estados Unidos aprovaram 
o novo acordo de trabalho 
com a montadora. 57,2% dos 
trabalhadores foram favoráveis 
ao novo contrato que prevê 
aumento salarial, manutenção 
das taxas do seguro saúde 
e equiparação salarial para 
os novos contratados. A GM 
também se comprometeu a 
investir 7,7 bilhões de dólares, 
mas ainda há o risco de 
fechamento de três plantas em 
território norte-americano.

A Cipa é um instrumento 
importante para a nossa 
organização. Fique ligado no 
calendário e eleja quem está 
comprometido com a luta 
dos trabalhadores:

MSA
Inscrição: até 6/11
Eleição: 8/11

Latecoere
Inscrição: até 4/11
Eleição: 8/11

Eleb
Eleição: 6/11

Avibras
Inscrição: até 4/11
Eleição: 8/11

Trabalhadores da Panasonic, 
Parker e Retin aprovam acordo

Retin
4% de reajuste salarial para quem ganha até R$ 5 mil. Acima 
desse valor, será pago um fixo de R$ 200.

Parker Hannifin e Parker Filtros
4,31% de reajuste para a faixa salarial entre o piso e R$ 4 mil. 
Para salários de R$ 4.001 até R$ 8.925, o reajuste será de 4%. 
Acima disso, será pago um fixo de R$ 357. O vale-alimentação 
passará de R$ 450 para R$ 480.

Fique por dentro
Panasonic
Reajuste de 5,28% no piso salarial. Para quem 
ganha acima do piso até R$ 3.800, o reajuste será de 4,5%. 
Já sobre os salários de R$ 3.800,01 até R$ 7.943, serão apli-
cados 4%. Acima desse valor, será pago um fixo de R$ 318. 
Abono de R$ 400 para todos. O vale-alimentação terá
um reajuste de 30%.
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Previdência
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Reforma é aprovada e sepulta 
direitos de milhões de brasileiros

O Senado concluiu, no dia 22, o 
maior ataque já feito à aposentado-
ria dos trabalhadores.

Aprovada com 60 votos a favor 
e 19 contra, a reforma da Previdên-
cia (PEC 06/2019) fará com que o 
brasileiro tenha de trabalhar muito 
mais tempo pra conseguir se apo-
sentar. 

A estimativa é de que 72 milhões 
de trabalhadores sejam afetados 
pela nova lei, que será homologada 
entre os dias 5 e 19 de novembro. 

A reforma da Previdência endu-
rece as regras para se obter a apo-
sentadoria e outros benefícios pelo 
INSS (confira no quadro abaixo). 

Os ataques do governo e do 
Congresso Nacional não param 
por aí.  Já está sendo discutida na 
Comissão de Constituição e Justiça 

DITO BRONCA
dito@sindmetalsjc.org.br

No Chile, sistema previdenciário
gerou tragédia social

AposentAdoriA: confirA As novAs regrAs

Protesto reuniu mais de 1 milhão nas ruas de Santiago

Senado durante a sessão que aprovou os ataques à  aposentadoria

enfrentada por milhares de 
aposentados.

A reforma da Previdên-
cia implantada nos anos 
1980 pelo ditador Augusto 
Pinochet derrubou o valor 
dos benefícios e privatizou 
a aposentadoria.

Além disso, com a maior 
parte dos serviços essen-
ciais privatizados, a condi-
ção de vida dos aposenta-
dos no Chile é dramática.

Não é por acaso que as 
manifestações se espalha-
ram pelo país.

Mais de um milhão de 
pessoas participaram das 
manifestações nas ruas de 
Santiago, no Chile, na sex-
ta-feira (25).

Pressionado pelas ma-
nifestações, o presidente 
Sebastian Piñera pediu aos 
ministros que renunciassem 
e decretou o fim do estado 
de emergência iniciado dia 19. 

Os protestos no Chile 
evidenciaram ao mundo a 
tragédia social que acome-
te o país. Parte importante 
deste cenário é a miséria 

(CCJ) do Senado uma PEC paralela 
para incluir no novo regime previ-
denciário funcionários públicos mu-
nicipais e estaduais. 

“A reforma aprofundará ainda 

mais a pobreza no país. Serão R$ 
800 bilhões a menos que chegarão 
aos aposentados”, afirma o vice-
presidente do Sindicato, Renato 
Almeida.

IDADE MÍNIMA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

CÁLCULO DO BENEFÍCIO

A idade mínima  para se 
aposentar será de 62 anos 

para mulheres e 65 para homens.

O tempo mínimo de contribuição 
será de 15 anos para as 

mulheres e 20 para homens.

Todas as contribuições 
entrarão no cálculo, 
sem descartar as 
menores. 

PENSÃO POR MORTE

60% da aposentadoria 
do parente falecido 
mais 10% por filho, até o 
limite de 100%.

BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE

60% da média de todos os 
salários + 10% para acidente 
e doença não relacionada ao 
trabalho.

Churrasco e chicote
Na Latecoere, não falta 
chicote nas costas dos 
trabalhadores para que 

batam metas. Entretanto,  
só alguns ganham 

almoço de três horas 
na churrascaria: Jiraya, 

Coxinha, Malgusto, 
Frankstein, Runner Traíra, 

Dilma e sua turma. É 
justo isso?

Dupla do assédio
Na Embraer, o gerente 

RM e o supervisor 
G estão tocando o 
terror no F220. Os 

folgados ficam de braço 
cruzado assediando 

os trabalhadores, 
pedindo para acelerar 

a montagem. Vou fazer 
uma visita pra esses dois.

Fiscal de banheiro
A Domex está tirando o 
couro das trabalhadoras 
com metas impossíveis 
de serem alcançadas. 

Além disso, o assédio é 
tanto que tem chefe indo 

fiscalizar o trabalhador 
até no banheiro. Quero 

um basta nisso pra 
ontem! 

O fanático
Na ELEB, o supervisor 
do segundo turno na 

usinagem da EDE sai pra 
assistir jogo de futebol e 
volta querendo ferrar os 
trabalhadores. Se o time 
dele perde, fica caçando 
coisa errada só pra dar 

bronca. Sai fora, fanático. 

Envie sua bronca
O Dito Bronca é a voz do 
trabalhador dentro das 
fábricas. Chefe sacana, 
supervisor grosseiro e 

líder folgado? Não deixe 
pra depois. Denuncie 

agora mesmo. Envie sua 
bronca pelo site 

sindmetalsjc.org.br

APOSENTADORIA INTEGRAL

É o tempo de contribuição necessário para 
que o trabalhador receba 100% da média das 

contribuições, ou seja, a aposentadoria integral

62 65
Anos Anos

15 20
Anos Anos

35 40
Anos Anos


