


RÁPIDAS

Nova sede vai ter
melhor estrutura 
para o trabalhador
A nova sede está sendo 
preparada para oferecer um 
atendimento de qualidade aos 
associados, contando inclusive 
com um salão de assembleia 
mais moderno e elevador para 
garantir a acessibilidade a todos 
os andares. Tudo para que o 
metalúrgico sinta-se em casa. 
A cerimônia de inauguração 
será no dia 13 de março, às 
18h, e todos os trabalhadores 
estão convidados. No mesmo 
evento será comemorado o 64º 
aniversário do Sindicato, fundado 
em 14 de março de 1956. 

Servidores da 
Dataprev realizam 
greve em todo o país
Os trabalhadores da Dataprev, 
empresa pública que gerencia 
os dados do INSS, entraram em 
greve no dia 27. A mobilização 
é em protesto contra o plano 
do governo de fechar agências 
e demitir 494 funcionários. 
Atualmente, o INSS passa por uma 
grave crise. Cerca de 1,5 milhão de 
pedidos de aposentadorias estão 
parados, à espera de aprovação. 
Mesmo assim, o governo 
Bolsonaro tem reduzido o número 
de servidores e se nega a abrir 
concurso para novas contratações. 
Os metalúrgicos apoiam a greve 
dos servidores da Dataprev. 

Cade aprova 
venda da Embraer 
para a Boeing
O Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) 
aprovou a venda da Embraer 
para a Boeing. Mesmo com 
inúmeros estudos indicando 
irregularidades no processo, 
o órgão governamental não 
indicou restrição ao acordo que 
entrega aos norte-americanos a 
aviação comercial da Embraer. 
Desde o início das negociações, 
o Sindicato se posicionou contra 
a venda, que levará à perda 
da soberania e de postos de 
trabalho. Para ser concluída, a 
venda ainda depende do aval da 
União Europeia. 

Mulheres protestam contra assédio 
sexual em transporte público

Basta de violência!

Bloco Acorda Peão se prepara 
para o desfile em fevereiro

Carnaval

Servidores protestam contra reforma da Previdência
Os servidores municipais de São José dos Campos fi zeram uma manifestação na quinta-feira (30), em 
frente à Prefeitura, contra o projeto de reforma da Previdência proposto pelo prefeito Felício Ramuth 

(PSDB). Cerca de 350 trabalhadores seguiram até a Câmara Municipal, onde acompanharam a 
sessão. Ainda não há data prevista para votação.
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Mulheres reuniram-se, na quinta-
feira (30), para protestar contra os 
casos de assédio sexual que têm 
ocorrido dentro de ônibus em São 
José dos Campos. 

A manifestação aconteceu em 
frente à Prefeitura e exigiu do pre-
feito Felicio Ramuth (PSDB) provi-
dências imediatas para coibir esse 
tipo de crime na cidade.

O ato teve como objetivo tentar 
abrir uma discussão sobre à falta de 
segurança nos ônibus e de estrutura 
para atender vítimas de violência.  

Organizado pelo Movimento 
Mulheres em Luta (MML), fi liado 
à CSP-Conlutas, o protesto teve o 
apoio de outras 13 entidades, entre 
elas os sindicatos dos metalúrgicos, 
dos trabalhadores dos Correios, 
servidores municipais e coletivos 
feministas.

“Este ato é uma forma de mostrar-
mos ao prefeito Felicio que é preciso 
dialogar com os movimentos femi-
nistas e garantir mais estrutura para 
prevenção e acolhimento às vítimas”, 
apontou a diretora do Sindicato Lu-
ciene da Silva.

As manifestantes também exigiram 

Ato contra casos de assédio sexual no transporte público, em São José

a implantação de Delegacias da Mulher 
que atendam 24 horas por dia. Esta é 
uma antiga reivindicação da Secreta-
ria de Mulheres do nosso Sindicato. 

Caso de assédio
A estudante Jai Silva relatou em 

seu perfi l, em uma rede social, que 

foi assediada em um ônibus, na 
segunda-feira (27), enquanto estava 
indo estudar. Pouco tempo depois, 
ela descobriu que o agressor havia 
fi lmado o assédio e divulgado em 
sites de pornografi a.

O caso foi registrado na Delega-
cia de Defesa da Mulher.

Com o Carnaval se aproximando, 
os preparativos do bloco Acorda 
Peão estão a todo vapor. 

As alegorias serão usadas no 
desfi le que acontecerá no sábado 
de Carnaval, dia 22.

Os três carros construídos mos-
tram, de forma criativa, que a vida 
piorou durante o governo Bolsonaro.

O samba-enredo traz críticas à 
precarização do trabalho, ao des-
matamento da Amazônia e à relação 
entre os presidentes Jair Bolsonaro e 
Donald Trump (EUA). 

“Queremos que o bloco  leve o pú-
blico a se questionar sobre a situação 
atual do país”, afi rmou Edmir Mar-
colino, responsável pela confecção 
das alegorias. 

Ensaios
Os ensaios do Acorda Peão já têm 

data marcada. Serão entre os dias 17 
e 20, sempre às 19h. Todos estão 
convidados. 

Carros do Acorda Peão sendo preparados 
para sairem no sábado de Carnaval

“O bloco Acorda Peão já é tradi-
cional aqui na cidade.  Há mais de 20 
anos arrasta os trabalhadores para a 
folia. Convidamos todos a participa-
rem do desfi le e dos ensaios”, afi rma o 
diretor do Sindicato Lauro Claudino 
Nunes. 

Então, reserve essas datas no seu 
calendário, para não fi car de fora e 
caia na folia junto com a gente! 

Os ensaios acontecem no barra-
cão do Sindicato, na Rua Francisco 
Paes, 316, Centro.

Laís Costa
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O Sindicato faz um chamado a todos os metalúrgicos que têm compromisso com a luta em defesa dos 
trabalhadores: inscreva-se para ser delegado no 13º Congresso da categoria. O evento ocorrerá nos dias 24, 
25 e 26 de abril. O delegado tem a importante missão de votar as propostas apresentadas e assim decidir os 
rumos do Sindicato na luta. Informe-se com os diretores sindicais e participe!

Seja delegado do Congresso dos Metalúrgicos! 

GM anuncia abertura de vagas 
em São José dos Campos

Trabalhadores da Avibras aprovam 
luta por estabilidade no emprego

Contratações

Mobilização

RÁPIDAS

Hubner quer impor 
pacote de maldades 
aos trabalhadores

A direção da Hubner, em 
Caçapava, apresentou um 
pacote de maldades aos 
trabalhadores. Alegando 
difi culdades para enfrentar a 
concorrência, ela quer reduzir 
a PLR 2020, impor banco 
de horas, reduzir o adicional 
noturno e reduzir a jornada 
em troca do congelamento 
de salário por três anos. Em 
resposta, os metalúrgicos 
aprovaram no dia 24 o início 
de uma campanha contra o 
pacote da empresa. 

Trabalho escravo 
aumenta no interior 
de São Paulo

As queixas contra o trabalho 
escravo no interior de São 
Paulo cresceram 23% em 
2019. A Procuradoria Regional 
do Trabalho de Campinas, 
que abrange 599 cidades do 
interior paulista, recebeu 89 
queixas em 2019, contra 72 
no ano anterior. No Vale do 
Paraíba, foram 13 denúncias. 
Os números foram divulgados 
no Dia Nacional de Combate 
ao Trabalho Escravo (28/1).

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

Metinjo
Eleição: 10/2

Eaton
Inscrição: até 10/2
Eleição: 13/2

Sonaca
Inscrição: início 31/1
Eleição: 20/2

Pesola
Inscrição: início 31/1
Eleição: 20/2

Gerdau
Inscrição: 3 a 17/2
Eleição: 19/2

Assembleia de trabalhadores da Avibras

Os metalúrgicos da Avibras deram 
exemplo à categoria ao aprovarem, 
em assembleia na quinta-feira (30), o 
início de uma campanha organizada 
pelo Sindicato, exigindo a estabilida-
de no emprego.

Com o fi m da vigência do acor-
do assinado na Campanha Salarial 
2019 e que previa estabilidade até o 
dia 31 de dezembro, é preciso lutar 
para que o direito seja renovado. A 
direção da Avibras se recusa a assinar 
a renovação. 

Os metalúrgicos também reivin-
dicam que em caso de abertura de 
vagas, os trabalhadores recentemen-
te demitidos tenham prioridade na 
contratação. 

Segurança
Além da estabilidade no em-

prego, os companheiros da Avibras 
querem mais segurança no local de 
trabalho. 

Por se tratar de uma indústria 
bélica, as situações de risco são 
muitas, com explosivos e materiais 
infl amáveis.

Uma reunião entre o Sindicato e 
a direção da Avibras está agendada 
para o dia 3 de março. 

“Nós precisamos nos manter mo-
bilizados. A empresa vem dizendo que 
não pretende fazer demissões, mas  se 
recusa a garantir estabilidade no em-
prego. O Sindicato não abre mão dessa 
luta”, afi rma o diretor do Sindicato 
Sérgio Henrique Machado.

Roosevelt Cássio

A GM abriu processo seletivo para 
contratação de novos trabalhadores 
em São José. 

Serão contratados 60 operadores 
de produção, que irão atuar princi-
palmente no setor de fabricação da 
caminhonete S-10 e manuseio. 

Os contratos irão vigorar por um 
ano, mas a data de início ainda não 
foi divulgada pela montadora.

A iniciativa ocorre após a empresa 
ter realizado, no ano passado, três 
Programas de Demissão Voluntária 
(PDV).

Férias coletivas
A fábrica também passará por um 

período de férias coletivas, de 10 a 
23 de fevereiro. A empresa afi rma 
que este período será usado para  
preparar a planta para os investimen-
tos que estão por vir. 

Em março do ano passado, a 
montadora anunciou que investiria 
R$ 10 bilhões no estado de São 
Paulo.  

Parte desse valor virá para São 
José como resultado do acordo nego-
ciado pelo Sindicato e aprovado em 
assembleia pelos trabalhadores.

Contratações serão principalmente para setor de fabricação da S-10  

  Como representante dos 
metalúrgicos, o Sindicato se 
mantém na defesa do empre-
go e direitos para todos. Os 
investimentos são resultado 
da luta dos trabalhadores”, 
afi rma o vice-presidente do 
Sindicato, Renato Almeida.

Contratações serão principalmente para setor de fabricação da S-10  

Rodrigo Correia
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Desindustrialização
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Com apoio do governo, empregos 
precários estão em alta no Brasil

Para reverter precarização, 
trabalhadores têm de se mobilizar

A redução da presença de indús-
trias no país está trazendo graves con-
sequências para os trabalhadores.  

Aos poucos, postos de trabalho 
em fábricas estão sendo substituídos 
por vagas em comércio, construção 
civil e, o pior de todos, o “bico”. 

Em 2019, foram abertas 644 mil 
vagas no Brasil, mas 599 mil foram 
geradas pelos setores de serviço, co-
mércio e construção civil - que tradi-
cionalmente pagam salários inferiores 
aos da indústria. 

E o pior: entre as vagas criadas, 
106 mil referem-se a contratos in-
termitentes e parciais, em que os 
trabalhadores só recebem quando 
são acionados. Portanto, não têm 
um salário fi xo.

Este é o tipo de emprego criado 
pela reforma trabalhista e que está 
sendo gerado com o apoio do go-
verno: com salários, direitos e con-
dições de trabalho precarizados. 

Desindustrialização
Em décadas passadas, a indús-

tria chegou a responder por 20% 
dos empregos com carteira assina-
da. Em 2019, este percentual foi de 
apenas 2,8%, segundo o Caged. 

“Diante da queda do poder aqui-
sitivo dos salários, as famílias se en-
dividam junto aos bancos e pagam 

DITO BRONCA
dito@sindmetalsjc.org.br

Trabalhos com baixos salários e sem carteira assinada estão aumentando no país

juros absurdos. Em síntese, há uma 
piora na vida social dos trabalhado-
res”, analisa o economista Cristiano 
Monteiro, do Ilaese (Instituto Lati-
no-americano de Estudos Socioe-
conômicos). 

Informalidade
Apesar da ligeira queda do ní-

vel de desemprego (de 12,3% em 
2018 para 11,9% em 2019), um 
dado mostra que a vida não está 
fácil para a classe trabalhadora. 

Segundo o IBGE, 24 milhões de 
trabalhadores estão na informalida-

de. O crescimento foi de 4,1% entre 
2018 e 2019. São pessoas que traba-
lham sem carteira assinada, portanto 
sem qualquer proteção social.  

“A precarização dos empregos 
da indústria tem efeitos no siste-
ma econômico do país. A indústria 
se conecta com os demais setores 
da economia. Em linhas gerais, os 
salários pagos na indústria são usa-
dos no consumo dos serviços e co-
mércio. Para reverter esse quadro, 
é preciso lutar em defesa dos em-
pregos, salários e direitos”, conclui 
Cristiano. 

A VIDA REAL DA CLASSE TRABALHADORA Fonte: Caged, 2019

As centrais sindicais realizam, nesta segunda-feira 
(3), um ato em defesa do emprego, direitos e pela 
reindustrialização do Brasil.

A atividade será em frente à Fiesp (Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo), em São Paulo, a 
partir das 9h. 

“O emprego precário está ganhando força e tem 
de ser imediatamente combatido pelos trabalhadores. 
Não podemos permitir que governo e patrões destru-
am nossos direitos e achatem nossos salários”, afi rma 
o diretor do Sindicato José Dantas Sobrinho. 

24 milhões
de trabalhadores 
estão na informalidade

106 mil
têm contratos
intermitentes ou parciais

A INDÚSTRIA, QUE PAGA SALÁRIOS 
ACIMA DA MÉDIA NACIONAL, SÓ 
RESPONDE POR 2,8% DOS EMPREGOS 
COM CARTEIRA ASSINADA.
EM 2004, O ÍNDICE ERA DE 20%.

Sem condições
A situação na Cambara, 

em Caçapava, está 
complicada. A fábrica 
não oferece nenhuma 

estrutura. Não há micro-
ondas para que os 

trabalhadores esquentem 
suas marmitas, os 
vestiários cheiram 

a esgoto e os vasos 
sanitários e portas estão 

quebrados. Um caos! 
Exigimos melhorias!

Perseguição
O técnico de segurança 

do trabalho da Itaya, 
terceira da GM, 

vive perseguindo 
e pressionando os 

trabalhadores. Se liga, 
deixa de ser pelego e para 

de atormentar!
 

Mão-de-vaca
A Embraer e a Yaborã 
alteraram as linhas dos 
ônibus fretados para 

economizar. Agora tem 
trabalhador que demora 

até duas horas pra chegar 
na empresa. Pô, Embraer, 
quem você quer enganar? 

Para de ser muquirana! 

Estou de olho
A qualidade do café 

da manhã e do lanche, 
servidos para quem faz 

hora extra na JC Hitachi, 
estava duro de engolir. 
A fábrica só melhorou 
depois que o Sindicato 

reclamou. Além de 
ter que fi car a mais na 
fábrica, o trabalhador 

ainda tinha uma 
refeição sem qualidade. 
Continuaremos de olho!

Assim não dá!
A Magap está atrasando 
os salários e os depósitos 

do FGTS. Não é de 
hoje que ela deixa os 

trabalhadores na mão. 
Vou te dar um recado: se 
não mudar essa situação, 

a fábrica vai parar.  


