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Fora Bolsonaro e Mourão

1º de maio

Por 
emprego, 
direitos e 
democracia

mobilizados,
mas em casa



RÁPIDAS

Neste 1º de Maio, nossa exigência
é por saúde e emprego

Dia do Trabalhador

Sindicato entrega doações a famílias carentes
O Sindicato entregou, no início do mês, cestas básicas e itens de higiene pessoal arrecadados junto 

à população da região. Os moradores do bairro Pinheirinho dos Palmares, em São José dos Campos, 
e da ocupação Coração Valente, em Jacareí, foram os beneficiados pela campanha. O propósito foi 

diminuir os impactos da crise gerada pelo coronavírus nas comunidades.  
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Sindicato rejeita redução de salário
Proposta da MWL é rejeitada

A redução de salário é uma 
afronta ao trabalhador. É impor-
tante que os metalúrgicos mostrem 
que, mesmo em meio à pandemia, 
exigem respeito a seus direitos. 

O Sindicato é contra a Medida 
Provisória 936, que é insuficiente 
para garantir salários e empregos. 

Em todas as negociações, o Sin-
dicato propôs alternativas que não 
prejudicassem os trabalhadores. 

Mas no Sindicato,  a decisão 
cabe aos metalúrgicos e, por isso, 
as propostas patronais são sub-
metidas à votação (online ou por 
cédula).

“Empresas e governo têm que 
garantir o salário e os empregos de 
todos. Chamamos nossa categoria 
para seguir o exemplo dos compa-
nheiros da MWL, que rejeitaram 
a proposta da empresa”, afirma o 
presidente do Sindicato, Weller 
Gonçalves. 

Os trabalhadores rejeitaram 
a proposta da MWL para re-
dução de salário e jornada em 
50%. A votação ocorreu dia 22, 
na subsede de Caçapava.

No processo de votação, 86 
metalúrgicos foram contra a 
proposta patronal, 57 foram a 

favor e três abstiveram-se. 
O Sindicato já reabriu as 

negociações com a MWL e 
defende licença remunerada 
com a garantia de 100% dos 
salários líquidos e estabilida-
de de 12 meses. As reuniões 
continuam.

Redução de 
joRnada com 
Redução de 
saláRio

acoRdos 
individuais, sem 
a pResença de 
sindicato

incentivo 
ao fim do 
isolamento 
social

ATAQUES DE BOLSONARO 
CONTRA OS TRABALHADORES

Programa 
‘Em Movimento’
está de volta 
O programa ‘Em Movimento’ 
está de volta. Sempre às 
quintas-feiras, a partir das 18h, 
com transmissão ao vivo pelas 
redes sociais do Sindicato. Na 
próxima quinta (30), teremos 
um programa para discutir a 
conjuntura nacional em meio à 
crise política e à pandemia do 
coronavírus, com participação do 
presidente nacional do PSTU, Zé 
Maria de Almeida, e da deputada 
federal Sâmia Bomfim, do PSOL. 
Não perca!
 

Sindicato está 
atendendo somente 
por telefone 
Como forma de prevenção ao 
coronavírus, o Sindicato está  
fechado. Estamos atendendo 
apenas por telefone, em 
situações de urgência. Caso 
haja necessidade, alguns 
atendimentos podem ser 
agendados pelo telefone 3946-
5315. Os diretores e ativistas 
do Sindicato também estão 
trabalhando, em esquema 
de plantão, e podem atender 
de acordo com o caso. As 
subsedes e a Colônia de Férias 
permanecem fechadas sem 
previsão de abertura.

Justiça mantém 
isolamento social
em São José

O prefeito Felicio Ramuth 
(PSDB) sofreu mais uma derrota 
na Justiça, em sua tentativa de 
acabar com o isolamento social 
na cidade. O Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJ-SP) negou, 
na sexta-feira (24), o recurso 
apresentado pela Prefeitura 
e manteve a suspensão ao 
decreto que previa liberar 
o comércio já na última 
segunda-feira (27). O prefeito 
informou que vai recorrer ao 
STF, reafirmando sua postura 
irresponsável diante da 
gravidade da crise sanitária. São 
José dos Campos já tinha, até 
esta segunda-feira, 10 mortes 
provocadas pelo coronavírus. 

Roosevelt Cássio

O Dia Internacional do Tra-
balhador deste ano não vai ter 
manifestações nas ruas, mas será 
um dos mais significativos das 
últimas décadas.

A pandemia levou milhares de 
trabalhadores a perderem seus 
empregos ou terem seus salá-
rios reduzidos.  Ou, ainda pior, 
ficaram doentes e morreram por 
serem obrigados a sair de casa 
para trabalhar.

É justamente por este cenário 
que o 1º de Maio vai trazer o 
tema “Saúde, emprego, renda: 
um novo mundo é possível com 
solidariedade”.

Mais de 2,5 milhões de acor-
dos já foram assinados para redu-
zir jornada e salário ou suspender 
contratos durante a pandemia.

Esses acordos se baseiam 

na Medida Provisória 936, que 
traz ataques severos aos direitos 
trabalhistas.

Sentindo-se protegidos pelo 
governo, os patrões estão tirando 
tudo o que podem dos trabalha-
dores. 

O que defendemos
A exigência da estabilidade no 

emprego e da não aplicação da 
MP 936 estão na pauta do 1º 
de Maio. 

A classe trabalhadora vive 
um momento de incerteza, que 
se agrava ainda mais diante da 
crueldade do governo federal. 

É por isso que temos de en-
grossar a luta pelo Fora Bolso-
noro e Mourão. Chega de tantos 
ataques aos trabalhadores e ao 
povo pobre! 
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Mesmo em meio à pandemia, os metalúrgicos da Ericsson, na zona leste de São José dos Campos, 
conquistaram uma PLR 15,7% superior a do ano passado. Cada trabalhador receberá R$ 7 mil, em uma 
única parcela. Já os companheiros da Avibras receberam a segunda parcela da PLR 2019, somando um total 
de R$ 3.627.

Metalúrgicos da Ericsson conquistam PLR e Avibras paga 2ª parcela

Dia em Memória das Vítimas de Acidentes 
e Doenças do Trabalho será em defesa 
dos profissionais da saúde

O Dia Mundial em Memória das Vítimas 
de Acidentes e Doenças do Trabalho, cele-
brado em 28 de abril, vai homenagear os 
profissionais da saúde que estão na linha de 
frente contra a Covid-19.

 Além de estarem mais expostos ao 
coronavírus, enfrentam a  falta de equipa-
mentos de proteção individual (EPI). 

No início de abri l ,  o estado de 
São Paulo já acumulava 855 denún-
cias contra a falta de EPI nos hospitais.  
Em 89% dos casos, a escassez de máscaras 
era o principal problema.

 O cenário produziu números assus-
tadores no país: 1,4 mil profissionais da 

saúde foram infectados e pelo menos 53 
morreram. 

A CSP-Conlutas lançou um manifesto 
em defesa da vida dos trabalhadores e da 
população em geral. 

Profissionais da saúde sofrem com a pandemia

 investimento urgente na saúde pública;
 valorização dos trabalhadores;
 EPI para todos;
 contratação de mais profissionais da saúde;
 atendimento gratuito e de qualidade para todos,    

   inclusive nos hospitais privados. 

A entidade defende:

Centrais farão ato virtual Sindicato consegue na 
Justiça anular demissões 
na Status Usinagem

Bolsonaro é derrotado e 
carteira verde e amarela 
vai pro ralo

Em respeito ao isola-
mento social, as centrais 
sindicais e movimentos 
sociais vão realizar o 1º de 
Maio em formato virtual.

Dirigentes das entida-
des falarão com os traba-
lhadores por meio de lives 
transmitidas pelas redes 
sociais.

A CSP-Conlutas 
também participará 
desse dia de luta uni-
ficado, que respeitará 
a autonomia de cada 
entidade na defesa de 
suas bandeiras. 

 Assim, nossa central parte da 
prioridade de que é urgente reunir 

Num importante passo na 
luta em defesa do emprego, o 
Sindicato conseguiu anular as 
75 demissões que haviam sido 
realizadas pela Status Usina-
gem, fornecedora da Embraer.

A Status anunciou, no dia 
13, o fechamento da fábrica e 
demissão em massa, sem paga-
mento de verbas rescisórias. 

O Sindicato entrou com uma 
ação civil e conseguiu uma limi-
nar anulando as demissões. O 
juiz determinou que a empresa 
suspenda os contratos de tra-
balho e continue pagando os 
salários.  

Sem condições políticas para 
aprovar a Medida Provisória 905 
no Senado, o presidente Bolso-
naro revogou o texto que criava 
o Contrato de Trabalho Verde e 
Amarelo. A MP aprofundava a re-
forma trabalhista, reduzindo ainda 
mais nossos direitos. Mas temos 
que ficar atentos. Bolsonaro afir-
mou que irá apresentar um novo 
texto ao Congresso.

amplos setores da sociedade numa 
campanha por “Fora Bolsonaro e 
Mourão”.

Outras fábricas do setor aeronáu-
tico também anunciaram  demissões. 
Foi o caso da Aernnova, Pirâmide, 
Latecoere e Utech, mas o Sindicato 
não vai aceitar esse ataque. 

Não há motivos para demissões, 
sendo que é possível negociar e 
suspender os contratos. Nosso De-
partamento Jurídico já está movendo 
ações para cancelar todos os cortes.  

setoR aeRonáutico 
passa o facão

O caso foi para audiência de con-
ciliação e agora Status e Sindicato 
estão em negociação.

Ministério do Trabalho e Emprego

Fuja de acordo individual
Se você quer manter seus direitos, fuja dos 
acordos individuais.  Tem patrão querendo 

aproveitar a Medida Provisória 936 para reduzir 
salários sem negociar com o Sindicato. A MP autoriza as 

empresas a assinarem acordos individualmente com 
trabalhadores que recebem salários de até R$ 3.135

 ou acima de R$ 12.202,12.  
Se a chefia da sua fábrica tentar empurrar 

esse tipo de acordo, denuncie ao Sindicato!
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Boeing cancela compra da Embraer, 
que precisa ser reestatizada

A norte-americana Boeing anun-
ciou, no sábado (25), o cancelamen-
to da aquisição do setor de aviação 
comercial da Embraer, depois de cer-
ca de dois anos de negociações.

A medida marca uma reviravolta 
em uma transação que sempre foi 
muito prejudicial aos trabalhadores 
e aos interesses brasileiros. Desde o 
início, o Sindicato foi contra a entrega 
da fabricante de aviões brasileira.

A ruptura ocorre num contexto 
em que a Boeing se vê mergulhada 
numa aguda crise financeira, agrava-
da pela pandemia do coronavírus.

Esse desfecho significa uma der-
rota para o governo Bolsonaro e a 
direção da Embraer, irresponsáveis e 
coniventes com o péssimo negócio, 
que ainda deixou um rastro de preju-
ízos. O processo de venda custou R$ 
485 milhões à empresa brasileira em 
2019.

Além disso, o desarranjo deve le-
var as duas companhias a uma dura 
disputa na Justiça dos Estados Uni-
dos (outra medida absurda aceita 
pela direção da Embraer).

 
Pela reestatização e estabilidade
Diante desse cenário, a conta não 

pode recair sobre os empregados. Por 
isso, o Sindicato defende a reestati-

Dirigentes do Sindicato em frente à Embraer

O então 
ministro 

Sérgio Moro e 
o presidente 

Bolsonaro em 
Brasília

Fora Bolsonaro e Mourão

Demissão e denúncias de Sérgio Moro 
colocam Bolsonaro em situação delicada

A crise que envolve o governo de 
Jair Bolsonaro alcançou contornos 
dramáticos com o pedido de demis-
são do ministro da Justiça e Segu-
rança Pública Sérgio Moro, realizado 
na semana passada.

Moro saiu do governo atirando 
e fez uma série de denúncias sobre 
condutas criminosas de Bolsonaro 
no sentido de tentar interferir em in-

vestigações da Polícia Federal.
O interesse do presidente seria 

blindar os filhos, no momento em 
que a apuração da PF está chegan-
do perto deles. Carlos e Eduardo 
Bolsonaro podem estar por trás de 
uma rede criminosa de propagação 
de fake news.

O inquérito aberto no Supremo 
Tribunal Federal, que apura a con-

vocação de manifestações golpistas, 
também pode respingar na família 
presidencial.

A crise está causando um derre-
timento profundo na aprovação do 
presidente. Segundo pesquisa da 
consultoria Atlas Político, 54% dos 
brasileiros já são favoráveis a um 
processo de impeachment contra 
Jair Bolsonaro. 

Moro, por sua vez, observa algum 
apoio, apesar de poder ter cometido 
crimes, como o de prevaricação, e 
de ter fechado os olhos para uma sé-
rie de abusos do presidente quando 
ainda era ministro.

“Em meio a uma pandemia que 
está matando milhares de pessoas, 
Bolsonaro só se preocupa em salvar 
a própria pele e a dos filhos. Não dá 
mais para aceitar. A nossa luta deve 
ser por fora Bolsonaro e o seu vice 
Mourão, já”, disse o diretor do Sindi-
cato Nilson Ferreira Leite.

zação da Embraer, sob controle dos 
trabalhadores, para garantir a manu-
tenção dos empregos e o alinhamen-
to da empresa aos interesses do povo 
brasileiro e à soberania nacional. 

“É indispensável que seja garanti-
da a estabilidade no emprego para to-
dos os trabalhadores, bem como a de-
missão da atual diretoria da empresa, 
que, de forma irresponsável, apostou 
nessa aventura que só beneficiava os 
norte-americanos”, disse o diretor do 
Sindicato Herbert Claros.

QUARTA-feira (29),
às 18 horas.
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L i v e  e s p e c i a l

Que Embraer interessa
aos trabalhadores 
e ao Brasil?

Cadê nossa PLR? 
A Delta, além de não 

dispensar os trabalhadores 
durante a pandemia, não 
vai pagar a PLR no prazo 

previsto. Em um momento 
como este que estamos 

vivendo, a empresa escolhe 
deixar os trabalhadores na 
mão. O combinado não sai 
caro, Delta. Ou tem PLR na 

data certa ou o bicho vai 
pegar! 

 
Desvalorização

No setor de embalagem da 
Panasonic, há tempos não 

há promoções. Isso porque o 
supervisor ‘O’ não reconhece 
o trabalho de quem está na 

produção. Usa o coronavírus 
como desculpa para fazer os 
companheiros trabalharem 
além das suas funções, sem 
ganhar nada a mais por isso. 

Está na hora de valorizar 
quem arrisca a vida, não 

acha? 
 

Descaso com a saúde 
A Ardag e a Ball colocam 

os lucros acima da vida dos 
trabalhadores. Mesmo depois 

do Sindicato protocolar 
o pedido de licença 

remunerada para todos os 
metalúrgicos da região, as 
duas fábricas escolheram 

colocar os trabalhadores em 
risco durante a pandemia 
e mantê-los em atividade. 
Vamos reagir. Nossas vidas 

têm que estar em 
primeiro lugar! 

 
Jornada excessiva 

A Embraer não está 
cumprindo o acordo 

assinado. Os trabalhadores 
que ficaram em home office 

e tiveram seus salários 
reduzidos estão indo para 
a fábrica quatro dias por 
semana, descumprindo a 
redução da jornada. Já a 
redução dos salários foi 
seguida à risca. Estamos 

de olho!
 

Sem palavra
A Itaya, terceira da GM, 

assinou um acordo em que se 
comprometia a não demitir, 
só que voltou atrás. Usando 
a pandemia como desculpa, 

demitiu 40 trabalhadores 
e fez a rescisão na casa da 

chefia do RH. Que absurdo!

Roosevelt Cássio DITO BRONCA
dito@sindmetalsjc.org.br


