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RÁPIDAS

Movimento sindical 
perde dirigente 
Robson Padre

Trabalhador da Imbel e diretor 
do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Itajubá, Robson Leite 
Pamplona, conhecido como 
Padre, faleceu dia 18, após sofrer 
um acidente de carro. Lutador 
incansável e militante do PSTU, 
esteve no último Congresso 
Nacional da CSP-Colutas, onde 
defendeu o fortalecimento da 
entidade. O Sindicato manifesta 
toda a solidariedade à família, 
aos amigos e à diretoria do 
Sindicato dos Metalúrgicos de 
Itajubá.

Salário mínimo de 
2020 será menor 
que o planejado

Pela segunda vez no ano, o 
governo de Jair Bolsonaro 
rebaixou a previsão do salário 
mínimo que será pago em 2020. 
Em agosto, a equipe econômica 
comandada pelo ministro Paulo 
Guedes já havia anunciado uma 
redução de R$ 1.040 para R$ 
1.039. Agora, veio o anúncio 
da nova revisão para R$ 1.030. 
Com isso, já são R$ 10 por mês 
que o governo Bolsonaro tira 
do bolso dos trabalhadores. 
A medida também afetará 
a correção de benefícios 
assistenciais, como o seguro-
desemprego. 

Luta no Chile 
completa um mês 
com protestos

A luta do povo chileno por 
melhores condições de vida e 
contra o governo de Sebastián 
Piñera completou um mês 
na última semana. Apesar de 
terem conquistado uma nova 
constituição que irá substituir a 
do ditador Augusto Pinochet, 
os manifestantes continuam nas 
ruas diariamente. Eles também 
estão denunciando a violência 
policial que já deixou 24 mortos 
e milhares de feridos, sendo 
que 200 perderam a visão por 
ferimento à bala de borracha.

Primeira parcela do 13º salário 
tem de ser paga até sexta-feira

Fique ligado!

Samba Democrático terá dois grupos e 
aula de dança para o público

O Samba Democrático está de 
volta neste sábado (30), a partir das 
17h, e trará duas grandes atrações 
de graça para o trabalhador. 

Os grupos Thá na Cuca e Samba 
da Feira vão tomar conta da festa, 
que ocorre na Rua Francisco Paes, 
316, centro de São José dos Cam-
pos.

Vai ter também uma novidade 
nesta edição para a turma que adora 
cair na dança. O pessoal do Samba 
Rock do Vale vai ensinar os passi-
nhos que fazem sucesso no salão. 

Promoções
No Samba Democrático quem 

compra o baldinho com 10 cervejas 
leva uma de graça. Também teremos 
as caipifrutas por apenas R$ 15.

“Venha curtir um samba com a 
família e os amigos. Esse é o espaço 
do metalúrgico”, afirma o diretor do 
Sindicato Luis Henrique de Lima.

Lazer

Atenção metalúrgicos: o paga-
mento da primeira parcela do 13º 
salário deve ocorrer até esta sexta-
feira (29). 

A lei trabalhista prevê que o be-
nefício deve ser pago até o dia 30 
de novembro. No entanto, como a 
data cairá no sábado, os patrões são 
obrigados a adiantar o pagamento.  

Já o prazo para a segunda par-
cela é 20 de dezembro. Em caso de 
descumprimento da lei, a empresa 
estará sujeita à multa.

O 13º salário é garantido a todo 
trabalhador contratado com carteira 
assinada e que atuou por 15 dias ou 
mais no ano.

Horas extras, adicionais (noturno, 
de insalubridade e de periculosida-
de) e comissões também entram no 
cálculo do salário extra.

O problema é que muitas em-
presas não cumprem o que diz a lei, 
mas os metalúrgicos não aceitam 
calote.  

É importante que os trabalha-
dores estejam atentos e denunciem 
ao Sindicato qualquer atraso ou 
irregularidade. 

Atos marcam Dia da Consciência Negra na região
O Dia da Consciência Negra, celebrado na quarta-feira (20), foi marcado por atos em nossa região. 
Em Jacareí, o Movimento Luta Popular e a ocupação Quilombo Coração Valente organizaram uma 

marcha pelas ruas do centro da cidade. Em São José, a mobilização foi na Praça Afonso Pena. Em 
ambas atividades o tema foi a denúncia do genocídio cometido contra a juventude negra no Brasil.
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Todo trabalhador com carteira assinada tem direito ao décimo terceiro salário

Roosevelt Cássio

      É preciso que o trabalhador fique de 
olho no depósito do 13º. Esse é um direito 
fundamental para todos os trabalhadores 
que estão na luta para fechar as contas do 
mês. Nosso Departamento Jurídico está à 
disposição na luta contra irregularidades”, 
Cristiano Souza, diretor do Sindicato

Democrático 

SÁBADO (30)
DAS 17H àS 22H
RUA FRANCISCO PAES, 316, 
CENTRO,  SÃO JOSÉ dOS CAmPOS



Trabalhadores da Huber Suhner em assembleia que aprovou acordo

Na Huber SuHNer, trabalHadoreS 
coNquiStam aumento de salário e de Plr 
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Depois de 18 anos, os trabalhadores da Embraer voltaram a fazer assembleia no pátio da fábrica. A primeira 
aconteceu na quinta-feira (21) para votação do calendário de compensação de dias-ponte em 2020. O 
direito a realizar assembleia dentro da fábrica foi conquistado depois da greve pela Campanha Salarial e 
definido em reunião no Ministério Público do Trabalho (MPT), em setembro. 

Trabalhadores da Embraer voltam a fazer assembleia dentro da fábrica

Em reta final, Campanha Salarial 
terá Assembleia Geral neste sábado

Metalúrgicos da Gerdau têm 
encontro nacional em São José

Participe!

Setor siderúrgico

Foram cerca de três meses de 
muita luta e negociações para ga-
rantir reajuste salarial e renovação de 
todos os direitos da categoria, nesta 
Campanha Salarial.

Agora chegamos à reta final. Por 
isso, o Sindicato convoca os metalúr-
gicos para a última Assembleia Geral, 
que acontece neste sábado (30), às 
9h, na subsede da zona sul.

Serão colocadas em votação as 
últimas propostas de acordo apre-
sentadas pelas empresas, inclusive 
as representadas pela Assecre (Asso-
ciação dos Empresários do Chácaras 
Reunidas).

Conselho de Representantes
Junto com a Assembleia Geral, 

acontecerá o Conselho de Repre-
sentantes.

Será feito um balanço de todas 
as lutas, desafios e conquistas da 
categoria. 

“Este foi um ano de muita pressão 
vinda não só dos patrões, mas tam-
bém do governo, com medidas que 
colocaram os trabalhadores contra 
a parede. Mais uma vez, os metalúr-
gicos permaneceram firmes e saíram 
vitoriosos contra todas as tentativas 
de retirada de direitos nesta Cam-
panha Salarial”, afirma o diretor do 
Sindicato José Dantas Sobrinho. 

RÁPIDAS

Dia 28, categoria 
vota previsão
orçamentária

O Sindicato realiza, nesta 
quinta-feira (28), a assembleia 
de previsão orçamentária, 
na subsede da zona sul, às 
17h30. Será apresentada a 
previsão de receitas e despesas 
de 2020, confirmando a 
política de transparência da 
diretoria na condução do 
Sindicato. Todos os sócios 
estão convidados a participar. 
“É dever do Sindicato prestar 
contas aos metalúrgicos, 
que são os verdadeiros 
donos da entidade. Por isso, 
convido todos a participarem 
da assembleia”, afirma o 
tesoureiro do Sindicato, Nilson 
Ferreira Leite.

Justiça reverte justa 
causa motivada por 
doação de alimento

A Justiça do Trabalho reverteu 
a demissão por justa causa 
de um trabalhador que havia 
sido punido por fazer a 
doação de uma cesta básica 
para uma mendiga. No dia 
da demissão, o funcionário 
de um supermercado em 
Guarulhos estava substituindo 
o gerente, que tinha 
autorização prévia para fazer 
doações. Em resposta ao ato 
de solidariedade, a empresa 
demitiu o trabalhador. Na 
sentença, a juíza argumentou: 
“Surpreende que nos dias 
atuais, um ato de caridade 
praticado por um empregado 
sem qualquer antecedente 
disciplinar acarrete a aplicação 
da mais severa sanção 
trabalhista". 

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/Latas
Inscrição: até 4/12
Eleição: 11 e 12/12

Assembleia de trabalhadores da Gerdau, em São José dos Campos

Roosevelt Cássio

O Sindicato vai sediar, nesta sexta-
feira (29), o Encontro Nacional dos 
Trabalhadores da Gerdau da CSP-
Conlutas. 

Estarão em pauta os indicadores 
financeiros do setor siderúrgico e, 
principalmente, questões salariais e 
nível de emprego numa das maiores 
indústrias do setor no país.

Participarão trabalhadores das 
fábricas de São José dos Campos e 
das cidades mineiras de Barão de 
Cocais, Divinópolis e Congonhas, 
além da Federação dos Metalúrgicos 
de Minas Gerais.

Ao longo do dia,  serão apresenta-
dos dados que mostram a exploração 
dos trabalhadores no setor siderúrgi-
co e nas fábricas da Gerdau.

“Neste encontro queremos mos-

trar para os metalúrgicos da Gerdau 
o quanto eles geram de riqueza para 
o patrão e como é necessário se or-
ganizar para combater a exploração e 
lutar por melhores salários e direitos”, 

afirma o diretor do Sindicato Marco 
Antônio Ribeiro.

O encontro será na subsede da 
zona sul (Rua Monte Azul, 924, Chá-
caras Reunidas), das 8h às 16h.

Depois de entrarem em estado 
de greve, os metalúrgicos da Hu-
ber Suhner conquistaram 4,5% 
de reajuste salarial e uma PLR de 
R$ 1.800.

Os trabalhadores entraram 
em estado de greve no dia 30 
de outubro para pressionar a 
empresa a abrir negociações com 
o Sindicato. 

Antes da mobilização, a dire-

ção da fábrica não havia apre-
sentado qualquer proposta de 
Campanha Salarial e de PLR. No 
ano passado, a participação nos 
lucros foi de R$ 1.600.

“Os companheiros da Huber 
Suhner estão de parabéns pela 
mobilização e pela conquista. É 
assim que se faz”, afirma a dire-
tora do Sindicato Aline Bernardo 
dos Santos.
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Medida Provisória de Bolsonaro 
ataca vítimas de acidentes

Contra ataques do governo, CSP-Conlutas 
defende mobilização nacional no dia 5

Ao editar a Medida Provisória 
(MP) 905, uma espécie de nova 
reforma trabalhista, o presidente 
Jair Bolsonaro ataca os direitos de 
quem foi vítima de acidente (dentro 
ou fora do trabalho).

Com uma só canetada, Bolso-
naro acabou com os benefícios por 
acidentes de trajeto e reduziu o va-
lor do auxílio-acidente. O resultado 
é desastroso para o trabalhador.

Além disso, a MP reduz o FGTS 
para trabalhadores de 18 a 29 anos 
no primeiro emprego, isenta patrões 
do recolhimento ao INSS, taxa o de-
sempregado que recebe o seguro-
desemprego e libera o trabalho aos 
domingos sem pagamento de hora 
extra, entre outras medidas.

Fim do acidente de trajeto
A MP 905 passa a desconside-

rar, na maioria dos casos, acidentes 
de trajeto como sendo acidentes 
de trabalho, o que era garantido 
anteriormente. Acidente de trajeto 
é aquele ocorrido entre a casa e o 
trabalho (e vice-versa).

Pela Medida Provisória, só se-

DITO BRONCA
dito@sindmetalsjc.org.br

MP já em vigor praticamente acaba com o benefício por acidente de trajeto

rão considerados de trajeto aqueles 
ocorridos com veículos fornecidos 
pela empresa.

Na prática, isto significa que se 
o trabalhador se acidentar usando 
transporte coletivo ou qualquer ou-
tro veículo, não terá direito ao au-
xílio doença-acidentário (B-91), à 
estabilidade de 12 meses no traba-

Além de praticamente colocar 
fim ao benefício por acidente de 
trajeto, a MP 905 reduz drastica-
mente o valor do auxílio-acidente, 
benefício pago pelo INSS a quem 
sofre redução de capacidade labo-
ral por conta de acidente ligado ou 
não ao trabalho.

Antes da mudança, o auxílio 
equivalia a 50% do valor da média 
dos 80% dos maiores salários pa-
gos ao longo da vida.

lho, abertura de CAT, FGTS relativo 
ao período de afastamento e conta-
gem de tempo para aposentadoria.

A MP 905 entrou em vigor no 
dia 12, mas, para que se transforme 
em lei, tem de ser aprovada pelo 
Congresso. Enquanto a votação não 
acontece, a MP fica valendo e os tra-
balhadores já estão descobertos.

Transporte capenga
Depois de um dia dando 

duro na produção, os 
trabalhadores da Caoa 
Chery têm que encarar 

ônibus em péssimas 
condições na hora de 

voltar pra casa. Alguns 
estão até sem o cinto de 
segurança. É melhor dar 

um jeito nisso, já! 

Planejador do assédio
Na Megasteam, o 

planejador J só trata 
os companheiros com 

grosseria e humilhação. 
Ninguém aguenta mais.  

Todo santo dia é um 
assédio diferente. Vou dar 
um recado: você aprende 
a respeitar o trabalhador 

ou o bicho vai pegar!  
 

Desqualificado
O gerente R. M., do 

F220 da Embraer, disse 
que até macaco monta 

avião. De onde você 
tirou tamanha asneira? É 
muita falta de respeito! 

Quero ver quem vai 
montar avião quando a 

fábrica parar.  
Se orienta! 

Ritmo alucinante
Na GM, o ritmo de 

trabalho no complexo 
da S10 está insano. 

É praticamente 
impossível dar conta da 
carga imposta. Até os 
coordenadores estão 
trabalhando na linha. 

GM, assim não dá. 
Ou diminui o ritmo ou 

paramos de vez! 
 

Envie sua bronca
O Dito Bronca é a voz 
do trabalhador. Chefe 

sacana, supervisor 
grosseiro e líder folgado? 

Não deixe pra depois, 
denuncie agora mesmo. 

Envie sua bronca pelo site 
sindmetalsjc.org.br

Diante de tantos ataques do go-
verno Jair Bolsonaro, a CSP-Conlu-
tas defende a realização de um Dia 
Nacional de Paralisações, Atos e 
Protestos no próximo dia 5 de de-
zembro.

É preciso tomar as ruas para de-
fender direitos, rumo à realização 
de uma Greve Geral que pare o país 
de ponta a ponta.

A CSP-Conlutas tem feito um 
chamado a todas as centrais sindi-
cais para que possam aderir à data. 
Ocorre que as grandes centrais, 

Auxílio-acidente sofre redução
Agora, o valor corresponderá a 

50% do benefício de aposentado-
ria por invalidez, que foi bastante 
reduzido na reforma da Previdên-
cia, aprovada recentemente pelo 
Congresso.

Trabalhadores que forem incapa-
citados por acidentes que não este-
jam ligados à atividade profissional 
sofrerão redução ainda maior.

Confira no link ao lado como essa 
mudança prejudicará o trabalhador.

como CUT e Força Sindical, não 
têm demonstrado nenhum esforço 
efetivo para organizar os trabalha-
dores a defenderem seus direitos 
nas ruas.

“É preciso fazer um grande dia 
de mobilização em 5 de dezembro e, 
para que isso ocorra, as grandes cen-
trais precisam deixar o comodismo 
das negociações de gabinetes parla-
mentares ou as estratégias eleitorais 
para 2020 e 2022. A hora de lutar 
é agora”, defendeu o presidente do 
Sindicato, Weller Gonçalves.

Aponte a câmera do 
celular no QR Code
e abra o link:

CSP-Conlutas aposta no caminho da luta


