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Não dá mais pra esperar. Em 
meio à grave crise do coronavírus, 
é hora de todos os trabalhadores 
ficarem em suas casas. Em nossa re-
gião, já somos 24 mil metalúrgicos 
que deixaram de ir às fábricas.

O Sindicato decretou, no do-
mingo  (22), Greve Geral na cate-
goria como forma de prevenção à 
doença. A quarentena tem que ser 
para todos. 

A semana começou com mobili-
zações em diversas fábricas. Onde 
ainda não foi adotada licença re-
munerada, a pressão vai aumentar. 
A ganância não pode ficar acima 
da vida!

PELA VIDA, SALÁRIO E DIREITOS DOS TRABALHADORES

Os metalúrgicos da Chery mostraram como de-
fender seus direitos e empregos. Os trabalhadores 
entraram em greve, na quinta-feira (19), após a 
empresa anunciar a demissão de 70 companheiros, 
em plena crise do coronavírus. Com a paralisação, a 
empresa cancelou as demissões e abriu lay-off.  

É preciso que todas as centrais sindicais do país organizem suas bases e 
decretem Greve Geral para a classe trabalhadora. A CSP-Conlutas defende 
a união contra a irresponsabilidade do governo federal e suas medidas que 
destroem os direitos  dos trabalhadores. Bolsonaro já provou repetidas vezes 
que governa apenas para os ricos. Temos de derrotar esse governo! Fora 
Bolsonaro, Mourão e Guedes.

VAMOS PARAR agora! 

Fábricas que pararam parcial ou totalmente
Armco 
Avibras  
Blue Tech 
Boeing  

Cabo Vale 
Cambará 
Chery 
Domex 

Eaton 
Elgin 
Embraer 
Ericsson 

GM  
Haldex 
Hitachi 
Hubner Sanfonas 

Latecoere  
Metinjo 
MWL 
Panasonic 

Prolind  
Retin 
Retrovex 
Sonaca 

Sun Tech 
Techal 
TI Automotive 
Winnstal

Greve na Chery 
barra demissões

Centrais sindicais têm de 
chamar luta contra Bolsonaro

Metalúrgicos da Armco entraram em greve e exigem licença remunerada

Wendell Marques

*Inclusive férias



Crise do coronavírus

Crueldade: Bolsonaro 
rasga direitos trabalhistas

Governo vai na contramão mundial

Bolsonaro toca pessoas durante protesto 

Bolsonaro mostrou que sua cruel-
dade não tem limites e aproveitou da 
pandemia para atacar o trabalhador.

A MP 927, assinada no domingo 
(22), permitia até mesmo que os pa-
trões cortassem os salários por quatro 
meses.

Apesar de ter revogado esse ar-
tigo, o texto contém uma série de 
outros ataques que aprofundam a 
reforma trabalhista. Confira no qua-
dro ao lado:

A crise do coronavírus mostrou para o 
brasileiro que Bolsonaro não tem a me-
nor capacidade de exercer a presidência.

Ele se recusa a admitir os riscos da 
epidemia que já matou 15 mil pessoas 
em todo o mundo. 

Além de declarações debochadas, 
chamando a pandemia de “gripezinha”, 
o presidente também colocou a popula-
ção em risco participando de manifesta-
ções e tocando as mãos de dezenas de 
pessoas. Um ato irresponsável!

Bolsonaro debocha da doença
e põe a população em risco

Enquanto Bolsonaro vê 
na pandemia a oportuni-
dade de retirar ainda mais 
direitos da população, em 
outros países os governos 

o que exigimos: 

Licença 
remunerada 
para todos os 
metalúrgicos

Estabilidade 
no emprego 
para os 
trabalhadores

A ganância das 
empresas não 
pode valer mais 
do que a vida

Fora 
Bolsonaro, 
Mourão e 
Guedes!

Reconhecimento, já! 
 No setor de 

Componentes da 
Panasonic, as horas 

extras e a exploração 
são para todos. 

Mas na hora das 
promoções, só os 
amigos e parentes 
da chefia é que são 
lembrados. Só pode 
ser brincadeira, né? 
Esse favoritismo tem 

que acabar! 
 

Descaso com a vida
Na GM, a chefia da 
Powertrain não se 

importa com a saúde 
dos trabalhadores. 

Em plena pandemia 
do coronavírus, 

estão pressionando 
os companheiros a 
irem trabalhar. O 

trabalhador tem de 
ficar em casa. A vida 
está acima do lucro.  

 
Boca de Caçapa

O monitor ‘L’ da 
PPV da Yaborã é um 
sacana. Ele montou 

uma panelinha 
que recebe todos 

os benefícios e 
privilégios. Enquanto 

isso, os outros 
trabalhadores são 

perseguidos por ele. 
Pode parar com essa 

atitude. Ninguém 
aguenta mais!

dito@sindmetalsjc.org.br

DITO BRONCA
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os ATAques DA mP 927
Negociação de direitos sem a 
participação dos sindicatos.

Suspensão de exigências em saúde e 
segurança no trabalho.

Adoção do banco de horas.

Adoção de férias com o adiamento do 
adicional até a 2ª parcela do 13º salário.

ofereceram suporte ao tra-
balhador. 

Inglaterra e Portugal já 
anunciaram que vão arcar 
com salários. Nos Estados 

Unidos e Canadá, os gover-
nos anunciaram programas 
de renda mínina. Na França, 
contas de água e luz foram 
canceladas. 


