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SE NÃO PAGAR, VAI TER LUTA!

EXIGIMOS 
NOSSA PLR

manobra
patrões querem 
usar a pandemia 
para justificar o não 
pagamento de plr. 
metalúrgicos não 
aceitarão essa
manobra Pág. 6



A chegada do Brasil ao número de 1 milhão de casos acumulados e 
50 mil mortes por covid-19 não é à toa. 

Desde o primeiro registro da doença no país, em 26 de fevereiro, o 
presidente Jair Bolsonaro levou parte da população a acreditar que 
não era preciso levar o coronavírus a sério.

O isolamento social, principal medida para evitar a propagação da 

Sem uma real política preventiva, 
Brasil registra 1 milhão de casos 
de covid-19 e 50 mil mortos
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Apesar da crise sanitária,
ataques de Bolsonaro avançam
no Congresso Nacional 

Em vez de proteger os trabalhadores neste período de pandemia, o 
Congresso Nacional dá aval para os ataques que o presidente Jair Bolso-
naro faz contra os direitos trabalhistas. As Medidas Provisórias (MP) 927 
e 936, que retiram direitos dos trabalhadores, foram aprovadas, sema-
na passada, na Câmara dos Deputados e Senado, respectivamente. 

As duas medidas foram editadas por Bolsonaro no início da pande-
mia e, desde então, milhares de acordos foram fechados com perdas 
para os trabalhadores. Confira os principais pontos:

doença, foi tratado como piada por Bolsonaro. 
Repetidas vezes estimulou e participou de aglomerações. Também 

sonegou informações sobre a doença, deixando claro que os núme-
ros (mesmo após liberados) estariam sendo maquiados.  O Brasil não 
tem sequer um ministro da Saúde de verdade. O cargo está ocupado 
interinamente pelo general Eduardo Paz-zuelo, que não tem forma-
ção na área. 

Socorro insuficiente
Além de enfrentar os riscos da doença, os brasileiros ainda sofrem 

com um auxílio emergencial insuficiente por parte do governo federal. 
O auxílio de R$ 600 é irrisório e não garante o mínimo necessário 

para a subsistência das famílias. 
“Crises como essa exigem um Estado atuante, que promova a trans-

ferência de renda para as mãos dos trabalhadores. Mas nesses quatro 
meses, Bolsonaro cometeu erros que levaram o Brasil para o caos que 
estamos vivendo”, afirma o vice-presidente do Sindicato, Renato Al-
meida. 
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Redução de joRnada e de saláRios em até 70%.

suspensão de contRatos de tRabalho 
duRante a pandemia. 

Vigência até 31 de dezembRo. 

a MP 936 PerMite*:

ampliação do banco de hoRas.

pagamento do Fgts pode seR adiado 
poR tRês meses. 

suspensão de pagamento de acoRdos 
tRabalhistas até 31 de dezembRo 
(paRa empResas que tiVeRam suas atiVidades
 paRalisadas em Razão da coVid-19). 

a MP 927 PerMite*:

*Depende de aprovação pelo Senado e sanção presidencial

*Depende de sanção presidencial
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Assembleia de Prestação de Contas será 
virtual nesta sexta-feira

Todos os metalúrgicos estão 
convidados a participar da 
Assembleia Geral de Prestação 
de Contas do Sindicato, nesta 
sexta-feira (26), às 15h. Devido 
à pandemia, a reunião será por 
videoconferência e as incrições 
devem ser feitas pelo telefone 
99145-3971. O Sindicato vai 
apresentar suas receitas e despesas 
referentes a 2019, reafirmando sua 
política de transparência. Inscreva-
se e participe!

Após decisão judicial, presidente do 
Sindicato volta à JC Hitachi 

O presidente do Sindicato e 
trabalhador da Johnson Controls 
Hitachi, Weller Gonçalves, voltou, 
nesta segunda-feira (22), para a 
fábrica. A empresa vinha barrando 
a entrada de Weller na linha de 
produção, desde julho de 2019, 
impedindo sua atividade sindical 
na empresa. Semana passada, foi 
expedida uma liminar que garantiu 
o direito de Weller retornar à 
fábrica. Vitória da categoria!
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Vamos dar um chega pra lá nos patrões cara de pau, que estão na 
maior enrolação para pagar a PLR 2020. Nos próximos dias, ocorrerão 
negociações em diversas fábricas e o momento é de mobilização.

Mesmo com as fábricas produzindo normalmente, tem patrão 
usando  a pandemia como desculpa para não pagar a PLR. Mas os 
metalúrgicos não vão engolir essa história. 

Na Eaton, as negociações ainda não começaram. A Comissão de PLR 
vai ser eleita esta semana. É importante que os trabalhadores elejam 
companheiros de luta, que não aceitam pressão da empresa. 

Na Avibras, já começaram as rodadas.  A reunião aconteceu dia 
17 e o Sindicato reivindicou a antecipação da primeira parcela para 

PLR 2020: é hora de ir pra cima 
e botar pressão nos patrões

Participação nos Lucros
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Trabalhadores da Retrovex 
em mobilização, ocorrida 
em março

Roosevelt Cássio



JC Hitachi: R$ 9,8 mil (PLR + abono).
Gm: R$ 13.100, condicionados a metas.
Elgin: R$ 7,5 mil.
Ericsson: R$ 7 mil. 
Gerdau: pode chegar a 2,5 salários nominais.
ball: pode chegar a 2 salários nominais.

acordos de plr já aprovados

calendário nas fábricas

Eaton: inscrição para Comissão de PLR até dia 23/6.
mWL, IKK e retrovex: negociação dia 24.
ardagh: assembleia virtual dia 26.
metinjo: negociação dia 2.

julho. A empresa não quer saber de antecipar nada, mas vamos 
insistir nesta luta. 

Estado de greve
Os companheiros da Retrovex, em Igaratá, entraram em estado de 

greve, no dia 17. A empresa fica usando a pandemia como desculpa 
para não dividir o lucro com os trabalhadores. 

“Não tem desculpa para não pagar a PLR. Os patrões continuam 
produzindo, mesmo com a pandemia. Os trabalhadores têm de rece-
ber sua parte desse bolo”, afirma o diretor do Sindicato José Dantas 
Sobrinho.
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Sindicato reverte na Justiça demissão
de ativista na MWL
O Departamento Jurídico do Sindicato conseguiu reverter a demissão 
do ativista Éder de Oliveira, o Batoré, da MWL. A demissão ocorreu 
em 30 de outubro de 2019, após ele se recusar a exercer uma 
tarefa não compatível com a sua função. Por ser lesionado, Batoré 
possui estabilidade garantida pela Convenção Coletiva da categoria. 
A decisão judicial, ainda que de primeira instância, considera a 
demissão ilegal e deve levar à reintegração do companheiro. O juiz 
também determinou que a empresa pague ao trabalhador uma 
indenização de R$ 20 mil por danos morais 

GM encobre casos de covid-19 
em suas fábricas
GM em Silao, no México, relatam falta de transparência na 
comunicação de ocorrências de casos de covid-19 dentro da fábrica. 
Segundo os trabalhadores, há um crescente número de novos casos 
na planta, o que  está gerando preocupação aos trabalhadores. A 
fábrica não estaria tomando as medidas de prevenção necessárias 
contra o coronavírus. Há indícios de aumento de casos da doença 
em outras unidades do México e dos Estados Unidos, que estariam 
sendo encobertos pela GM para não comprometer a continuidade da 
produção de veículos. As informações são do site www.wsws.org.

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

MIRAGE
Inscrição: até 3/7
Eleição: 8/7



Prisão de ex-assessor Queiroz 
põe família Bolsonaro em pânico

Esquema da rachadinha

A prisão do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, na sema-
na passada, deixou a família Bolsonaro transtornada. Foi mais uma 
demonstração de que o presidente e seus filhos estão envolvidos 
até o pescoço em falcatruas.

Queiroz, acusado de operar o esquema de “rachadinha” no gabi-
nete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, foi preso numa 
casa de propriedade do advogado da família presidencial Frederi-
ck Wassef.

O local da detenção de Queiroz, que se mantinha escondido há 
mais de um ano, comprova a ligação dele com os Bolsonaros.

O Ministério Público do Rio de Janeiro suspeita que Wassef te-
nha coagido o ex-assessor a se esconder na casa de Atibaia (SP), 
a exemplo de outras testemunhas do caso da rachadinha, como o 
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Em foto de rede social, 
Queiroz e Jair Bolsonaro 
pescam e demonstram 
amizade



ex-policial militar Adriano da Nóbrega, assassinado na Bahia, em 
fevereiro.

Ainda segundo o MP, cerca de 40% dos salários dos servidores 
do gabinete eram entregues a Queiroz, que por sua vez repassava 
a Flávio Bolsonaro. O filho do presidente é tido como chefe da or-
ganização criminosa.

“O discurso caiu por terra. A corrupção está no DNA da família 
que comanda o Brasil de forma tão inconsequente. Para livrar nosso 
país desse mal, é hora de exigir fora Bolsonaro e Mourão”, disse o 
diretor do Sindicato Carlos Alexandre da Silva, o Xandão. 
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Quem é Queiroz 
Ex-motorista e ex-segurança do hoje senador Flávio Bolsonaro, 
Queiroz é, acima de tudo, um homem do presidente, com quem 
tem amizade há três décadas. 
 
Investigação 
Queiroz passou a ser investigado em 2018, depois que o então 
Coaf identificou diversas transações suspeitas feitas por ele.  
Uma delas envolve um cheque de R$ 24 mil depositado na conta 
da primeira-dama Michelle Bolsonaro. 

Esquema da rachadinha
As movimentações suspeitas levaram à abertura de uma inves-
tigação sobre um esquema de “rachadinha”, em que assessores 
parlamentares devolvem parte do salário para os políticos que os 
empregam. Segundo o Coaf, Queiroz movimentou R$ 1,2 milhão 
entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017, valor incompatível com 
seu patrimônio e ocupação.

ENTENDA O CASO



Socorro bilionário comprova 
necessidade de se reestatizar Embraer

Soberania nacional

Manifestantes da CSP-Conlutas 
levam bandeiras e faixas contra o 
governo Bolsonaro, na Av. Paulista

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial) anunciou, no dia 15, a aprovação de um novo empréstimo à 
Embraer, no valor de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão). 

O financiamento faz parte de um pacote de crédito que conta 
com a participação de bancos públicos e privados e poderá alcançar 
o valor de até R$ 3 bilhões.

Desde que foi privatizada, a Embraer já recorreu diversas vezes ao 
auxílio do Estado. Foram mais de R$ 100 bilhões dos cofres públicos 
aplicados na empresa. Esse dinheiro é algo próximo a 20 vezes ao 
que seria pago pela Boeing para comprá-la. Só o BNDES já conce-
deu mais de R$ 85 bilhões.

O uso de verba pública para garantir os lucros dos acionistas da 
Embraer confirma aquilo que o Sindicato defende há anos: é possí-
vel e necessário reestatizar a Embraer. Afinal, o governo não pode 
continuar sustentando uma empresa privada e, ao mesmo tempo, 
abrir mão da soberania e da preservação de empregos.

Um projeto de lei proposto pelo Sindicato que autoriza o governo 
a tornar a fabricante de aviões novamente estatal já tem a adesão 
de mais de 50 parlamentares, que assinam como coautores.

É preciso defender uma Embraer para os brasileiros. Reestatização, já!

Reestatização, já
Uma embRaeR paRa os bRasileiRos

Em dEfEsa dos nossos EmprEgos
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Ruim de sair
Na GM, há várias catracas que 
estão desativadas. Isso tem 
provocado aglomerações no 
final do expediente na S10 e 
coloca em risco a saúde dos 
companheiros. Já não basta 
ter que trabalhar durante a 
pandemia?  É melhor resolver 
isso
 logo, GM. 

Sem desculpas 
A Parker Filtros está usando o 
coronavírus como desculpa para 
retirar direitos dos trabalhadores. 
A empresa diz que não terá 
mais compensação de feriados 
e dias pontes. Ora, não vamos 
aceitar nenhum ataque às nossas 
conquistas. Se tentar mexer em 
nossos direitos,  vamos pra cima. 
 

DITO BRONCA
dito@sindmetalsjc.org.br

Estamos de olho 
A Embraer ignorou a pandemia 
e resolveu que um grupo 
de trabalhadores deveria 
retornar à fábrica. Com isso, 
os companheiros devem ficar 
atentos a qualquer irregularidade 
e comunicar, imediatamente, aos 
cipeiros e dirigentes sindicais da 
área. Nenhum abuso passará 
batido! 
 
Caiu do cavalo
A Retrovex pensou que iria 
conseguir “dar a volta” nos 
trabalhadores e não pagar a PLR, 
mesmo depois de sugá-los ao 
máximo. Mas os companheiros 
mostraram que não irão aceitar 
essa sacanagem da empresa e 
vão pra cima para garantir a PLR 
2020, custe o que custar.  
 
Nada de calote!
A Aernnova foi a única fábrica da 
região que se recusou a receber 
a notificação do Sindicato para 
abertura de negociação de PLR. 
Se a empresa acha que vai dar o 
calote nos trabalhadores, pode ir 
se preparando. Aqui vai ter luta!
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