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De 10 a 16 de dezembro de 2019

serão
130 prêmios
entre eles 1 carro onix, 
1 moto Honda cG 160 cc e 

1 moto yamaHa 
crosser 150 cc

NESTE DOMINGO TEM

Clube de campo 
Luso Brasileiro

10h às 16h
Torneio de luta de braço

Show com as Bandas Claus
e Pelados em Sanja
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RÁPIDAS

Trabalhadores da 
Magap entram em 
greve contra atraso

Depois de entrarem em greve, na 
sexta-feira (6), os metalúrgicos 
da Magap conseguiram que a 
empresa pagasse o salário de 
novembro, que estava atrasado. 
A empresa ainda deve o 13º 
e FGTS. Nesta época do ano, 
são constantes os casos de 
fábricas que deixam de pagar 
salários e benefícios. O Sindicato 
alerta os trabalhadores para 
que denunciem à entidade 
qualquer sinal de irregularidade. 
Não vamos aceitar calote dos 
patrões!

Luta na JC Hitachi 
ganha novo 
delegado sindical

Os trabalhadores da JC Hitachi 
têm um novo delegado sindical. 
O ex-cipeiro Helves Tavares foi 
eleito por aclamação e agora vai 
ajudar o Sindicato a organizar 
a categoria dentro da fábrica. 
Há três anos o companheiro é 
ativista e conhece bem as lutas 
dos metalúrgicos e os problemas 
enfrentados dentro da Hitachi. 
“Vai ser muito importante contar 
com esse novo delegado sindical 
para fortalecer ainda mais nossa 
categoria na fábrica”, afirma o 
diretor do Sindicato, Emerson de 
Lima, o Binho.

Reserva da Colônia 
para janeiro já 
pode ser feita 

Já começou o período de 
reservas da Colônia de Férias 
para o mês de janeiro. Como 
a procura é alta nesta época 
do ano, é importante correr. 
As reservas têm de ser feitas 
pessoalmente, na sede ou 
subsedes do Sindicato. A Colônia  
possui 40 apartamentos e 
completa infraestrutura para 
receber os hóspedes, incluindo 
piscinas, restaurante, lanchonete 
e churrasqueira. Fica a poucos 
metros da praia. Os hóspedes 
têm direito a café da manhã e 
almoço, além de rodízio de pizza 
nas noites de sábado. Confira os 
preços no site sindmetalsjc.org.
br/colonia-de-ferias 

Com vitórias, metalúrgicos 
encerram Campanha Salarial 2019

Direitos renovados

Último Samba Democrático do ano será 
neste sábado, com Vem pro Meu Mundo

O Samba Democrático vai ter 
a sua última edição do ano, neste 
sábado (14), a partir das 17h.

Desta vez, o show ficará por conta 
do grupo Vem pro meu mundo, que 
já esteve com a gente em edições 
anteriores.

Lazer

A Campanha Salarial chega ao 
fim com um balanço que deve servir 
de exemplo para novas lutas.

Apesar do duro cenário de ata-
ques vindos do governo, os meta-
lúrgicos conseguiram preservar os 
direitos previstos nas convenções e 
acordos coletivos assinados.

Com a pressão vinda das mobili-
zações da categoria, os patrões tive-
ram que atender às reivindicações e 
renovar cada um dos direitos.

Na última Assembleia Geral da 
Campanha Salarial, realizada dia 30, 
os metalúrgicos aprovaram as pro-
postas de reajuste apresentadas pela 
Assecre e pelo grupo patronal de 
materiais não ferrosos (Siamfesp).

Outros grupos patronais 
Dois importantes setores para a 

economia da região se recusaram 
a renovar a Convenção Coletiva: 
autopeças e aeronáutico.

Os dois grupos têm histórico de 
intransigência, o que exige ainda 
mais mobilização da categoria.

A greve de setembro na Embraer, 
por exemplo, mostrou um impor-
tante avanço na organização dos 
trabalhadores na fábrica.

O setor  de eletroeletrônicos 

Assembleia aprova previsão orçamentária 2020 do Sindicato
Os metalúrgicos associados aprovaram, no dia 28,  a previsão orçamentária  2020 do Sindicato. 
A aprovação aconteceu em assembleia, realizada na subsede da zona sul. A diretoria apresentou  
a previsão de receitas e despesas para o próximo ano, dando transparência à administração e ao 

controle de finanças da entidade.  
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Assembleia Geral aprovou acordos da Campanha Salarial

Trabalhadores se divertem no Samba Democrático de novembro

Roosevelt Cássio

Roosevelt Cássio

Democrático 

SÁBADO (14)
A pArtir DAS 17H
rUA FrANCiSCO pAES, 316, 

CENtrO,  SÃO JOSÉ DOS CAmpOS

também não assinou a Convenção 
Coletiva, mas devemos ir pra cima 
nas fábricas que não fecharam 
acordo. Na próxima semana, vai ter 
assembleias na Blue Tech e Sun Tech. 

“Mesmo sem relevante aumento 
real, esta campanha foi vitoriosa. 
Vimos em todo país sindicatos jo-
gando a toalha sem ao menos lutar. 
Aqui cumprimos nossa tradição de 
luta e conseguimos preservar nossos 
direitos”, afirma o vice-presidente do 
Sindicato, Renato Almeida.

Para que todo mundo arrase na 
roda, o grupo de dança Samba Rock 
vai repetir a dose da edição passada, 
com aulas gratuitas para o público 
que quer aprender uns passinhos de 
samba e fazer bonito no salão.

“Como este é o último Samba De-

mocrático do ano, não dá pra faltar. 
Chame os amigos, a família e venha 
curtir com a gente. Mas, lembre-se: no 
ano que vem tem mais”, afirma o dire-
tor do Sindicato Luiz Henrique de Lima. 
O Samba Democrático é organizado 
pelo Sindicato.

Assecre: 3,5%
Siamfesp: 3,28%
Globo GMac: 4% em janeiro + 
abono de 16% sobre o salário
Techal: 3.5%
Forming: 3,5%

Acordos fechAdos 
nAs últimAs semAnAs



Trabalhadores de 11 fábricas 
protestaram contra MP 905

Dia Nacional de Mobilizações

Trabalhadores da região se mo-
bilizaram e protestaram, no dia 5, 
contra a Medida Provisória 905, que 
retira direitos e precariza ainda mais 
as relações de trabalho.

No Dia Nacional de Mobiliza-
ções, aconteceram assembleias 
em 11 metalúrgicas da região: 
GM, Prolind, TI Automotive, Parker 
Filtros, Ericsson, Gerdau, Graúna e 
Forming, em São José dos Campos, 
MWL e Blue Tech, em Caçapava, e 
Chery, em Jacareí.

Em todas elas, os trabalhadores 
deixaram claro que aqui na região 
a categoria vai lutar para que a MP 
não seja colocada em prática.

A medida assinada por Bolsonaro 
altera a legislação e cria o Contrato 
Verde e Amarelo, que deixa de fora 
vários dos direitos previstos na CLT.

“Foi só o começo. O próximo 
passo é parar tudo. Vamos construir 
a Greve Geral contra os ataques e a 
retirada de direitos. A hora é agora! 
É preciso muita luta para evitar que 
a MP vire lei”, disse o presidente do 
Sindicato, Weller Gonçalves. 

Ato também agitou a Praça Afonso Pena
Além das assembleias nas fábricas, 

um ato agitou a Praça Afonso Pena, 
em São José dos Campos, na manhã 
do dia 5. 

Manifestantes protestaram contra 
a MP 905 e alertaram a população 
sobre os riscos para os trabalhadores 
caso a Medida Provisória vire lei.

Participaram do ato metalúrgicos, 
químicos, servidores municipais, 
aposentados e representantes da 
CSP-Conlutas, Rebeldia, Luta popular, 
PSTU e PSOL. 

Durante as manifestações, 
fez sucesso uma cartilha pro-
duzida  e distribuída pelo Sin-
dicato e CSP-Conlutas.

O material traz os pontos 
mais cruéis da MP 905. En-
tre os ataques estão, por 
exemplo, a redução do valor 
do auxílio-acidente e fim do 
pagamento de hora extra pelo 
trabalho aos domingos. 

sindicato distribuiu cartilha “verde e amarela” 
para explicar os ataques da mP 905 A Cipa é um instrumento 

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

LATAPACK
Eleição: 11 e 12/12

MWL
Inscrição: até 16/12
Eleição: 20/12

2Jornal do Metalúrgico 3

O Sindicato já notificou a Embraer, na semana passada, para que suspenda as demissões que estão 
acontecendo na matriz da empresa. Nas duas últimas semanas, já foram mais de 200 cortes. Além disso, 
o Sindicato também pediu o agendamento de uma reunião, em caráter de urgência, com o presidente da 
companhia, Francisco Gomes Neto, para discutir o assunto. 

Sindicato cobra suspensão das demissões na Embraer 

RÁPIDAS

Greve garante 
13º salário 
na Armco 

Depois de uma paralisação 
de quatro horas e meia, os 
trabalhadores da Armco, 
em Jacareí, garantiram o 
pagamento da segunda 
parcela do 13º salário 
ainda este ano. A empresa 
havia proposto pagar 
apenas em janeiro. A 
empresa reconsiderou e se 
comprometeu a quitar o 13º 
em dezembro.  Caso isso não 
ocorra, a Armco terá de pagar 
uma multa no valor de R$ 
200 para cada funcionário. 
Os trabalhadores também 
conseguiram o congelamento 
dos valores referentes a 
alimentação, transporte e 
convênio médico.

Sindicato entra
em recesso no
final do ano

Por conta das festas de fim 
de ano, o Sindicato fará uma 
pausa. O Sindicato estará 
fechado para um recesso 
de duas semanas: encerrará 
suas atividades de 2019 
no dia 20 de dezembro 
(sexta-feira), ao meio-dia. O 
expediente voltará ao normal 
no dia 6 de janeiro (segunda-
feira) de 2020. A diretoria 
do Sindicato aproveita a 
oportunidade para desejar 
a todos os metalúrgicos um 
Feliz Natal e um ano novo 
com muitas lutas e vitórias!

Trabalhador da GM lê a cartilha distribuída na fábrica

Com faixas e cartazes, manifestantes protestaram na Praça Afonso Pena 

Assembleias 
na GM e  TI 
Automotive, no 
Dia Nacional de 
Mobilizações

Para acessar a cartilha, 
aponte a câmera do celular 
para o QR Code abaixo. 

Roosevelt Cássio

Roosevelt Cássio

Roosevelt Cássio

Lucas Lacaz Ruiz
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Chega de frango
O restaurante da GM 

serve tanto frango 
que daqui a pouco os 

trabalhadores irão criar 
penas. Só existe opção no 
gourmet, pagando mais 
caro. Ninguém aguenta 

mais. GM, melhora isso ou 
vamos começar a voar. 

Promessa não cumprida  
O supervisor A, do F30 
da Embraer, está com 

medo de ser demitido e, 
por isso, fica aterrorizando 

o setor. A promessa do 
novo presidente é que 
não haveria assédio e 

nem demissões. Cadê o 
compromisso?  

  
O fim da picada 

Se não bastasse a falta 
de educação e ética dos 

líderes da Khronos, agora 
a empresa deixa faltar 
até o papel higiênico 

para os funcionários. Um 
absurdo! Até onde vai o 

desrespeito de vocês com 
o trabalhador?  

Cinegrafista do patrão
O técnico de segurança do 
trabalho M, da JC Hitachi, 
é muito puxa-saco. Além 

de vigiar os trabalhadores, 
ele quis influenciar os 

companheiros na votação 
de compensação de horas 

para que escolhessem 
a proposta da empresa. 
Ele não cuida mais da 

segurança; agora ele é o 
pombo-correio do patrão!  

Carne de pescoço
Na Latecore, tem um 

líder que se acha melhor 
do que todo mundo. 
Vive queimando os 

trabalhadores e quer 
mandar mais que o 

gerente.  Se liga! Ninguém 
aguenta mais essa sua 

atitude.  Ou você muda
 ou mudamos você!

Festival de fim de ano dos 
metalúrgicos será neste domingo

Não perca!

Associados dessas empresas participam dos sorteios:

Confira os 130 prêmios

Sorteio de prêmios é a grande atração do Festival dos Metalúrgicos

O esperado Festival dos 
Metalúrgicos de final de ano 
será neste domingo (15), 
das 10h às 16h, no Clube de 
Campo Luso Brasileiro. 

Nesta edição, serão 
sorteados 130 prêmios, 
incluindo um carro Onix e 
duas motos. 

O evento é aberto a to-
dos os sócios do Sindicato, 
mas somente aqueles que 
autorizaram o desconto 
de 1% da PLR poderão 
participar dos sorteios.

Já os associados de em-
presas que não fecharam 
acordo de PLR com o Sin-
dicato podem pagar uma 
taxa de R$ 20 e concorrer 
aos prêmios.

Traga sua família e 
aproveite o domingo para 

O Sindicato oferecerá transporte 
para os trabalhadores que quiserem 
ir ao Festival dos Metalúrgicos, 
a partir das 9h. Os interessados 
deverão se inscrever pelos telefones:

Sindicato oferece 
transporte aos 
metalúrgicos

Centro: 3946-5315
Zona Sul: 3931-7320
Jacareí: 3953-5191 
Caçapava: 3653-3566

1 carro Onix 
1 moto CG Start
1 moto Yamaha Crosser (bingo)
3 Tv 43” smart
3 Tv 32” smart
1 Tv 55 ‘’ smart (bingo)
4 celulares samsung
4 caixas de som bluetooth
4 home theater
4 finais de semana na 
    Colônia de Férias
4 fornos micro-ondas  20 litros
1 bicicleta aro 20 infantil
2 bicicletas aro 26 masculinas
2 bicicletas aro 26 femininas
5 fornos elétricos
5 máquinas de café expresso 
4 lavadoras de alta pressão 

5 caixas de som bluetooth
portáteis 
5 aspiradores de pó portáteis
5 panelas de pressão elétricas
5 fritadeiras sem óleo
5 multiprocessadores
4 espetoflex
5 grill
5 panelas de arroz elétricas
5 panelas elétricas
5 ventiladores 40 cm
4 pipoqueiras elétricas 
5 sanduicheiras + liquidificadores
5  omeleteiras
3 batedeiras planetárias
5 mixer
5 limpadores a vapor
5 coolers

AÇOPORT
ARMCO
AISYS 
AVIBRAS
BALL 
BLUE TECH 
CAOA CHERY 
CAPUA 
DELTA 
DOVALE 
EATON  

ELGIN 
ERICSSON 
EURO AIR 
FLEXIBUS  
FORMING 
TUBING 
GM 
GERDAU 
HALDEX 
HUBER 
SUHNER 

HUBNER 
SANFONAS
IKK
MECANICA J. 
MACEDO
HITACHI 
KISCO 
LATAS 
LATECOERE 
MAGNAGHI 
METINJO 

MIRAGE 
MWL 
PANASONIC 
PARKER H.  
PESOLA 
PIRAMIDE 
PROLIND
PROQUALIT
REFORTEC 
RETIN 
RETROVEX 

SADEL 
SECTRON 
SONACA 
SUN TECH 
TECHAL 
TI 
TRICO 
USIMAZA 
WINNSTAL

dançar um pouco, curtir 
um churrasquinho e, ainda 
por cima, concorrer aos 
prêmios. 

Atrações musicais
No palco principal, o 

show vai ficar por conta 
da Banda Claus. Haverá 
também a participação da 
banda Pelados em Sanja.

Na área externa, terá 
Grupo Parangolé e a dupla 
Tamires e Tainá. 

E como não poderia 
faltar, o Papai Noel estará 
lá para tirar foto com a 
criançada. 

Então está combinado: 
neste domingo, todos os 
metalúrgicos associados 
têm compromisso marca-
do no Festival. 

Tanda Mello


