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Metalúrgicos da Ball conquistam 
melhores condições de trabalho

Após 21 dias de paralisação contra a 
proliferação do covid-19 nas instalações 
da fábrica, os metalúrgicos da Ball, em 
Jacareí, conquistaram melhores condições 
de trabalho e estabilidade no emprego 
por seis meses. Os companheiros 
retornaram às atividades no sábado (30), 
com acordo aprovado em assembleia. 
Entre as conquistas estão a testagem 
de todos trabalhadores, transporte de 
no máximo seis funcionários nas vans e 
reuniões semanais com a CIPA. 

Roosevelt Cássio

Foram confirmados, nas últimas semanas, mais quatro casos de 
covid-19 em fábricas da região. Esses metalúrgicos trabalham na 
GM, Gerdau, Sun Tech e na Embraer de Eugênio de Melo.

Desde o início da pandemia, já são 15 companheiros com diagnós-
tico positivo. Também ocorreram casos na Ball (5), Mirage (2), MWL 
(1), Eleb (1), Ericsson (1) e Caoa Chery (1).  

Há outros 17 metalúrgicos com supeita. São 13 na Embraer, dois 
na Sun Tech e um na Parker Filtros. O presidente do Sindicato e tra-
balhador da Johnson Controls Hitachi, Weller Gonçalves, também 
aguarda confirmação. 

Cresce o número de trabalhadores 
com covid-19 na região

Pandemia

O Sindicato defende quarentena geral para todos os 
trabalhadores de serviços não essenciais, com licença remunerada. 
O isolamento social é a única forma capaz de conter o contágio.

Quarentena geral, já!

Assembleia na Ball 
aprova acordo
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Em razão de um caso confirmado e de 
suspeitas de contágio pelo coronavírus, a 
sede do Sindicato permanecerá fechada, 
pelo menos, até 5 de junho.

 A medida visa preservar a saúde dos diri-
gentes sindicais, metalúrgicos e funcionários. 
Agora, o prédio da entidade passará por um 
processo de desinfecção. 

Durante este período, o atendimento será 
realizado em esquema de plantão, de segun-
da a sexta, das 9h às 16h, pelos telefones:

Sede do Sindicato ficará fechada 
pelo menos até dia 5 de junho

(12) 98248-2300 - Renatinho 
(12) 99134-1407 - Dantas  
(12) 98219-9524 - Célio

           Informações jurídicas:

           Informações gerais: 

Diretoria:

          Algumas fábricas têm se aproveitado da 
pandemia para atacar os direitos trabalhistas. 
O cenário obrigou nossos diretores a estarem na
 linha de frente em defesa dos trabalhadores. Com 
negociações e atendimentos, a entidade tem prestado 
um serviço essencial na defesa da categoria”, afirma 
Renato Almeida, vice-presidente do Sindicato. 

(12) 99124-4753

(12) 99682-6630
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Campanha exige Embraer estatal 
sob controle dos trabalhadores

Por empregos e soberania

Roosevelt Cássio

Começou a campanha “Uma Embraer para os brasileiros. Reesta-
tização, já”. Com participação de entidades, estudiosos e lideranças 
sindicais e políticas, o Sindicato organizou um ato virtual, dia 27, para 
lançar a campanha e envolver a população nesta luta. 

Ao defender uma Embraer novamente estatal sob controle dos tra-
balhadores, o Sindicato quer vê-la a serviço do Brasil e dos brasileiros. 
Hoje, só atende aos interesses de acionistas. Isto coloca em risco a 
soberania do país, empregos e décadas de conhecimento.

Juntos em defesa da Embraer
Para dar pluralidade ao lançamento da campanha, foram convida-

dos representantes de diferentes centrais sindicais e partidos. 
“A Embraer tem a capacidade de construir todo o ciclo do avião. E é 

isso que querem tirar. Não podemos voltar ao início do século passado. 
Está nas mãos da classe trabalhadora impedir isso. Esperamos que com 
essa campanha a gente consiga conquistar a consciência da população 
brasileira”, disse o ex-presidente do Sindicato Toninho Ferreira.
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Para que a Embraer possa ser reestatizada, é preciso aprovação de 
projeto de lei pelo Congresso Nacional. Esse projeto já existe e foi 
produzido por uma equipe do Sindicato.

O texto será apresentado pelo deputado federal Orlando Silva 
(PCdoB).  Mas não basta esperar pela aprovação. É fundamental que 
trabalhadores e a população em geral pressionem os parlamentares. 
O primeiro passo é aderir à campanha organizada pelo Sindicato. 

Projeto de lei pede que 
Embraer volte a ser estatal

Ameaça de perda continua
Pouco depois da Boeing ter anun-

ciado a desistência de comprar 
a Embraer, começaram a surgir 
informações de que há outros in-
teressados na fabricante brasileira. 
Na fila estariam a China e Rússia. A 
notícia, se confirmada, mostra que 
enquanto a Embraer não se tornar 
estatal estará sob ameaça. 

ASSine O mAnifeStO pelA reeStAtizAçãO e engrOSSe 
eStA lutA em defeSA dOS  empregOS e dA SOberAniA

         Reestatizar a Embraer é o único caminho para 
mantê-la a serviço dos brasileiros. Mas o governo 
federal já provou de todas as formas que não quer 
contrariar os interesses dos acionistas estrangeiros. 
Devolvê-la ao Brasil só será possível com muita luta 
dos trabalhadores”, afirma o diretor do 
Sindicato Herbert Claros.                           
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Comac estaria 
na fila de 
interessados 
em comprar a 
Embraer
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Campanha dos petroleiros é interrompida
por ameaças de apoiadores a Bolsonaro
O Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos teve de 
interromper uma campanha em favor do isolamento social, por 
conta de ameaças feitas por apoiadores do presidente Bolsonaro. A 
campanha era veiculada em um outdoor e levava palavras de ordem 
como “Fora Bolsonaro e Mourão”. Diante desse ataque, o Sindicato 
dos Metalúrgicos reafirma a necessidade de lutar pela saída do 
presidente. 
 

Boeing anuncia a demissão de 13 mil 
trabalhadores e número deve aumentar
A norte-americana Boeing anunciou, dia 27, o fechamento de 
quase 13 mil postos de trabalho. Só nos Estados Unidos são 6.770 
trabalhadores demitidos, além de 700 de outros países. Mais 5.520 
acordos de demissão serão fechados nos próximos dias, chegando 
ao total de 12.990 desempregados. Segundo o diretor executivo 
da empresa, Dave Calhoun, a onda de demissões está apenas 
no começo. A Boieng prevê que cerca de 10% de seus 160 mil 
trabalhadores serão demitidos.

A pedido de Sindicato, Justiça suspende 
900 demissões na Usiminas
 
O Sindicato dos Metalúrgicos da Baixada Santista conseguiu, na 
Justiça, reverter 900 demissões na Usiminas, em Cubatão. A decisão 
tem caráter liminar. A empresa tentou reverter a situação, mas não 
conseguiu. Os cortes representariam uma severa redução de postos 
de trabalho, que hoje somam cerca de 1.600. Aos companheiros da 
Usiminas, toda solidariedade dos metalúrgicos da nossa região. 

RÁPIDAS
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Torcidas de clubes adversários se 
unem para defender democracia

Ato na Av. Paulista

Torcedores dão o 
exemplo com ato em 
favor da democracia e 
contra Bolsonaro

A rivalidade do futebol ficou de lado para defender a democracia 
e protestar contra o presidente Jair Bolsonaro. Foi dessa maneira 
que membros de torcidas antifascistas do Corinthians, Palmeiras, 
São Paulo e Santos ocuparam a Av. Paulista, em São Paulo, neste 
domingo (31).

“A periferia não apoia ditador”, gritavam os torcedores - muitos, ne-
gros e mulheres. Somaram-se à manifestação trabalhadores desem-
pregados que vivem como recicladores nas ruas.

Bolsonaro continua com sua escalada autoritária, atacando o Con-
gresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Neste final de semana, 
mais uma vez, participou de um ato golpista em Brasília.

A manifestação na Av. Paulista ocorreu de forma tranquila, até  que 
a Polícia Militar, sob comando do governador João Dória (PSDB), agiu 
com truculência e repressão. A tensão ocorreu durante confronto com 
apoiadores de Bolsonaro, alguns com símbolos nazifascistas.
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Estados Unidos viram caldeirão 
contra racismo e violência policial

Internacional

Assassinato de homem negro 
por policial branco esgotou 
paciência contra o racismo nos 
Estados Unidos

O covarde assassinato de um cidadão negro por um policial bran-
co nos Estados Unidos transformou o país em um caldeirão, com 
explosão de protestos em várias cidades contra o racismo e a trucu-
lência da polícia. 

George Floyd, 46 anos, morreu asfixiado por Derek Chauvin, que 
pressionou o seu joelho contra o pescoço do homem negro, rendido 
e imobilizado no chão, por oito minutos. Floyd ainda suplicou por sua 
vida: “Eu não consigo respirar”. O caso ocorreu na cidade de Minne-
apolis.

A cena chocou o mundo e fez ressurgir no país o movimento ‘Black 
Lives Matter’ (Vidas negras importam). Cansados da truculência da 
polícia, manifestantes têm realizado protestos radicalizados, inclusive 
ateando fogo em pontos comerciais.

No domingo (31), a Casa Branca, residência oficial do presidente 
dos Estados Unidos, foi cercada por manifestantes. Com medo, Do-
nald Trump teve de se esconder num abrigo.
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Líder da ignorância 
O pessoal da Prensa 1 da 
Panasonic não aguenta mais ter de 
lidar com a falta de educação do 
líder do setor. Além de trabalhar 
com medo do coronavírus, os 
companheiros têm de aguentar 
o mal humor e a cara feia dele. 
Ninguém merece! 
 
Imunes? 
Na Ericsson, enquanto a chefia faz 
revezamento para se prevenir da 
covid-19, o trabalhador tem de se 
arriscar todos os dias. Será que a 
Ericsson acha que os trabalhadores 
são imunes ao coronavírus? Ou 
será que não dão a mínima e estão 
mais preocupados com o lucro?  
 
Rainha do assédio 
A líder C da produção da Huber 
Suhner trata os trabalhadores 

DITO BRONCA
dito@sindmetalsjc.org.br

como lixo. Além de usar o cargo 
para tocar o terror, ela demite os 
funcionários por motivos pessoais. 
Toma cuidado: nenhum reinado 
dura pra sempre e o seu está perto 
de acabar. 
 
Nossas vidas importam 
Na Embraer, há vários 
afastamentos por suspeita de 
covid-19. Caso você tenha 
sido afastado ou teve contato 
com alguém nessa condição, 
comunique o Sindicato, 
imediatamente. Nossas vidas estão 
acima dos lucros. Estamos de olho 
para que a Embraer garanta todas 
as condições de segurança aos 
trabalhadores. 
 
Mão de vaca 
Para economizar, a Graúna 
colocou diversas linhas em um 
único micro-ônibus. Isso faz com 
que o motorista corra mais que 
piloto de Fórmula 1. Pra piorar, os 
trabalhadores têm de ficar quase 
duas horas dentro do veículo para 
completar o trajeto. Vocês estão de 
sacanagem? Bora melhorar isso aí, 
agora!
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