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Embraer tem primeira morte 
por coronavírus na categoria

Dia Nacional de Luta exige
fora Bolsonaro e Mourão!
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RÁPIDAS

Trabalhador da Embraer é primeiro 
a morrer por covid na categoria

Ato denuncia demissões e
pede reestatização da Embraer

Coronavírus

Ex-trabalhadores da Embraer têm verbas a receber
O Sindicato está tentando localizar alguns ex-metalúrgicos da Embraer para o recebimento 
de valores referentes a dívidas trabalhistas. A quantia é resultado de uma ação movida pelo 
departamento Jurídico da entidade contra a empresa em 1991 (processo nº 0053500-18-

1991-5-15-0013). A lista com todos os nomes pode ser encontrada no site do Sindicato.

22 Jornal do Metalúrgico2

A nossa categoria teve, na se-
mana passada, a primeira morte de 
um metalúrgico por conta do co-
ronavírus. Trabalhador da Embraer 
Eugênio de Melo (EGM), Alexandre 
Alves da Silva, de 53 anos, faleceu 
no dia 8.

Em homenagem ao companhei-
ro, o Sindicato fez um ato na porta-
ria da empresa, no mesmo dia.

Alexandre trabalhou na Embraer 
por 33 anos e seu último cargo era 
de inspetor de qualidade. Apesar 
de estar atuando na unidade EGM, 
ele trabalhou durante anos na plan-
ta da unidade Faria Lima.

Segundo relato de pessoas pró-
ximas à vítima, Alexandre permane-
ceu internado no Hospital Vivalle, 
na zona oeste de São José, por cer-
ca de 20 dias, antes de morrer.

Vidas em primeiro lugar
A morte de Alexandre reforça a 

reivindicação do Sindicato de que 
as empresas concedam licença re-
munerada aos trabalhadores para 
evitar o contágio do coronavírus e 
salvar vidas. Desde o início da pan-
demia, o Sindicato tenta, sem su-
cesso, se reunir com o presidente 
da Embraer.

“Para nós, a vida e saúde precisam 
vir em primeiro lugar. A ganância 
dos patrões não pode prevalecer”, 
disse o diretor do Sindicato André 
Luiz Gonçalves, o Alemão.

Um ato realizado na portaria da 
Embraer, no dia 7, denunciou o cor-
te de trabalhadores que a empresa 
está fazendo por meio da abertura 
de um PDV (Programa de Demissão 
Voluntária).

A manifestação foi realizada na 
unidade Faria Lima e reuniu cerca 
de 40 ativistas, entre trabalhado-
res da fabricante de aviões e sin-
dicalistas.

Por conta da pandemia do coro-
navírus, todos os cuidados com dis-
tanciamento social foram observa-

Manifestação realizada na Embraer, no dia 7, contra demissões realizadas pela empresa

Roosevelt Cássio

dos, além da utilização obrigatória 
de máscaras.

O PDV fica aberto até quar-
ta (15). A empresa se negou a in-
formar o número de adesões que 
pretende ter no programa. Para o 
Sindicato, não há razões para a Em-
braer demitir.

Além da mobilização pelos em-
pregos, os manifestantes exigiram a 
reestatização da empresa, sob con-
trole dos trabalhadores. Uma ampla 
campanha neste sentido está sendo 
realizada pelo Sindicato.

Festival
 Metalúrgicos

dos
Em agosto, a mais 

tradicional festa da 
categoria vai rolar
de forma virtual. 

Aguardem...

- sortEio dE Prêmios Aos sócios

- LivE com show musicAL

- distribuição dE Prêmios ExtrAs A 
  quEm AcomPAnhAr A trAnsmissão

Metalúrgicos rejeitam 
propostas de PLR 
rebaixadas

Trabalhadores da IKK, em Jacareí, 
e da Sun Tech, na zona leste de 
São José, rejeitaram as propostas 
de PLR apresentadas pelas 
empresas. As fábricas ofereceram 
quantias muito abaixo dos 
valores pagos em anos anteriores. 
A Sun Tech pagou uma PLR de 
R$ 1.500 em 2019; para este 
ano, a proposta foi de apenas 
R$ 300. Na IKK, a proposta 
para 2020 foi de R$ 500, além 
do corte de dez trabalhadores. 
Os metalúrgicos não aceitarão 
perdas de nenhum tipo. Vamos 
à luta por uma PLR maior e pela 
manutenção dos empregos. 

Fábricas que 
reduziram jornada 
fazem horas extras

Durante a pandemia, 
diversas empresas da região 
implementaram a Medida 
Provisória 936, que permite a 
redução da jornada de trabalho 
e dos salários. Porém, há 
denúncias de que em algumas 
dessas fábricas os trabalhadores 
estão sendo obrigados a fazer 
horas extras. Em outra, foi feita 
a adoção da MP 936 sem 
a participação do Sindicato. 
Lá foram reduzidos apenas 
os salários. Um absurdo! O 
Sindicato já está tomando as 
devidas providências para que 
essas empresas parem com esses 
abusos.
 

Presidente do TST diz 
que ‘trabalho remoto 
veio para ficar’

Maria Cristina Peduzzi, presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), disse em entrevista ao 
programa Impressões, do Canal 
Brasil, que o trabalho remoto 
(home office) é uma prática 
que veio para ficar. Ela alertou 
sobre a importância de haver 
meios de comprovação das 
horas trabalhadas, e que seja 
assegurado ao trabalhador 
o cumprimento de até oito 
horas por dia. Caso haja 
excedentes, essas horas devem 
ser contabilizadas e pagas como 
horas extras.



2Jornal do Metalúrgico 3

Neste sábado tem Assembleia Geral 
para abrir a Campanha Salarial

Trabalhadores da Panasonic e 
Prolind aprovam acordo de PLR

Reunião virtual

Participação nos lucros

RÁPIDAS

Os metalúrgicos da Prolind e 
Panasonic fecharam acordo de PLR, 
com aprovação em assembleia.

Na Panasonic, zona sul de São 
José dos Campos, os trabalhadores 
conquistaram R$ 5.500 sem metas, 
em duas parcelas. A votação foi por 
cédula, no dia 7.

Também foi aprovado acordo 
da Campanha Salarial 2020, com 
reajuste de até 2% acima da infla-
ção (conforme faixa salarial), vale-
refeição de R$ 170 e renovação de 
direitos por dois anos.  

Prolind e Movent
Depois de entrarem em estado 

de greve, os trabalhadores da Prolind 

Os metalúrgicos da região estão 
convocados para a Assembleia Geral 
que dará início à Campanha Salarial 
2020. Como forma de prevenção ao 
coronavírus, a assembleia será em 
formato virtual, neste sábado (18), 
às 9h30.

Para receber o link de acesso, é 
preciso inscrever-se pelo WhatsApp, 
usando o QR Code ao lado ou pelo 
telefone (12) 99145-3971. A ins-
crição deve ser feita até sexta-feira 
(17), às 15 horas.

Por saúde, emprego e aumento
Este ano, a categoria terá pela 

frente uma grande luta em defesa 
da saúde, direitos, aumento real de 
salário e estabilidade no emprego. 

A crise provocada pela pandemia 
fez com que os patrões se apro-
veitassem para arrancar direitos e 

Em assembleia virtual, os metalúrgicos definirão a pauta de reivindicações da categoria

demitir trabalhadores. 
Agora é hora de reverter esse 

quadro. Para isso será preciso muita 
organização e união da categoria.

“Esta não será uma campanha 
salarial como as outras. Toda classe 
trabalhadora está passando por 

Roosevelt Cássio

Subsedes e Jurídico retomam atendimento com horário especial
As  subsedes e o Jurídico do Sindicato retomaram o atendimento ao público. Devido à pandemia, o 
horário de funcionamento é das 9h às 16h.  As subsedes de Jacareí e Caçapava funcionam segunda, 
quarta e sexta-feira, em semanas alternadas. Já em Jacareí, o atendimento é às terças e quintas-feiras. 
Para falar com os advogados, é necessário agendar pelos telefones 3946-5319 e 3946-5322.

Trabalhadores da 
Ericsson elegem 
delegado sindical

Os trabalhadores da Ericsson 
elegeram, na sexta-feira (10), 
o companheiro Jairo para ser o 
delegado sindical na fábrica. A 
aprovação foi em assembleia. 
Para a suplência, foi eleito o 
trabalhador Dênis. Jairo tem 
histórico de luta na Ericsson, 
sempre mantendo-se em defesa 
dos direitos dos trabalhadores. 
Agora, ele também participará 
das negociações da Campanha 
Salarial, junto com o 
Sindicato, e de todas as lutas 
que certamente virão. Os 
delegados sindicais têm o papel 
de representar o Sindicato 
na fábrica e organizar os 
trabalhadores. A Jairo e Dênis, 
será dado todo nosso apoio!

Sindicato cobra 
GM por possíveis 
demissões

O Sindicato pediu agendamento 
de reunião com a diretoria da 
GM para pedir esclarecimentos 
sobre uma declaração dada 
à imprensa pelo presidente 
da fábrica na América do Sul, 
Carlos Zarlenga. Em entrevista 
ao site ValorInveste, dia 2, o 
executivo afirmou que o setor 
automotivo deverá deflagrar 
uma onda de demissões, a partir 
do terceiro trimestre. Em carta 
enviada à GM, o Sindicato foi 
direto ao ponto: “A General 
Motors não pode penalizar os 
trabalhadores. Agora é hora de 
medidas em defesa da saúde e 
do emprego”, diz um trecho do 
documento.

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

BALL
Inscrição: até 24/7
Eleição: 30/7

PARKER FILTROS
Inscrição: 10 a 28/8
Eleição: 2/9

Inscreva-se por aqui

Aproxime a câmera de seu 
celular para o QR Code e 

acesse o link disponibilizado

Por quE participar 
É na Assembleia Geral que a di-

retoria do Sindicato e trabalhadores 
iniciam as discussões sobre as reivin-
dicações da categoria. 

A pauta é construída a partir de 
dados econômicos e sociais que têm 
reflexo nos salários e direitos dos 
metalúrgicos.

Na Assembleia de sábado vamos 

mostrar como está a situação finan-
ceira das empresas, de acordo com 
cada setor. E o mais importante: como 
estão os direitos e o bolso da classe 
trabalhadora.

Mas nada é decidido sem a apro-
vação da categoria. Tudo é colocado 
em votação na assembleia e, depois, 
é ir para a luta nas fábricas! 

e Movent, na zona leste, conquista-
ram R$ 3.300. O valor foi aprovado 
no dia 9.

Os companheiros também con-
seguiram que os acordos individuais, 
da MP 936, sejam convertidos em 

Votação 
de PLR na 
Prolind

grandes dificuldades geradas pela 
ganância dos patrões, que estão 
se aproveitando do momento para 
aumentar a exploração. A resposta 
a esses ataques será dada nas lutas”, 
afirma o presidente do Sindicato, 
Weller Gonçalves. 

acordos coletivos, garantindo esta-
bilidade no emprego.

Foi fechada ainda a Campanha 
Salarial, com 1,5% acima da in-
flação e renovação de direitos por 
dois anos. 
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Fora Bolsonaro e Mourão mobiliza 
metalúrgicos da categoria

Basta! É hora de arrancar do 
governo Jair Bolsonaro e Hamilton 
Mourão. Foi com esta mensagem 
que metalúrgicos da região e traba-
lhadores de todo país protestaram 
no dia 10.

Em comum, as mobilizações de-
monstraram a indignação com o 
governo que insiste em ameaçar a 
vida e os direitos da população. 

Em poucos meses, o Brasil ultra-
passou a marca de 72 mil mortos 
pela covid-19. No mesmo ritmo 
acelerado, o presidente e o Congres-
so atacaram as leis trabalhistas com 
as medidas provisórias que cortaram 
salários e beneficiaram os patrões.

Esta campanha está apenas co-
meçando. Vamos seguir adiante em 
defesa de nossas vidas, empregos e 
direitos.

DITO BRONCA
dito@sindmetalsjc.org.br

Mobilizações na região

Protesto em frente ao Hospital Municipal, em São José dos Campos

Dia nacional de luta

As mobilizações pela saída de Bolsona-
ro e Mourão ocorreram em 10 empresas: 
Eaton, Avibras, Magnaghi, Panasonic, 
Ball, Latecoere, Hubner Sanfonas, Elgin, 
TI Automotive e Ericsson.

Nas portas das fábricas, o Sindicato de-
fendeu a licença remunerada para prote-
ger a vida dos trabalhadores. Além disso, 
as atividades serviram para exigir melho-
res condições de trabalho e mais seguran-
ça para enfrentar o novo coronavírus.

Um protesto silencioso, em frente ao 
Hospital Municipal de São José dos Cam-
pos, homenageou os milhares de brasilei-
ros que perderam a vida na pandemia e os 
profissionais de saúde.

                O primeiro passo foi dado. Agora, 
é necessário avançar na luta e botar pra 
correr Bolsonaro, Mourão e sua gangue. 
Está mais do que provado que eles não 
têm nenhuma condição de comandar o 
país. Mas a tarefa de derrubá-los cabe aos 
trabalhadores organizados. Vamos à luta.”
 Weller Gonçalves, presidente 
do Sindicato

Protestos eM todo o País
Trabalhadores de diversas categorias protestaram em 

10 estados e no Distrito Federal.  
A CSP-Conlutas também realizou um ato virtual, que 

contou com a presença de dirigentes sindicais, políticos 
e artistas, como Zeca Baleiro e Chico César. 

Ainda no dia 10, durante a noite, foi realizado um pa-
nelaço nacional contra o governo de Jair Bolsonaro. Ou-
tras manifestações de rua ocorreram no domingo (12). 

Acima, 
mobilização 

na Elgin. 
Ao Lado, 

assembleia 
com os tra-
balhadores 
na Hubner

Mobilização em São Paulo, na sexta-feira (10)

PDV com a mão no bolso 
Na Embraer, o supervisor 
“Valerrindo”, do Material 

Composto, tem o 
costume de ameaçar os 
trabalhadores. Agora, 
ele deu de pressionar 
os companheiros para 

aderirem ao PDV. Por que 
você não vai “sorrindo” 

pedir o seu desligamento?

Sacanagem sem fim  
Quando o assunto é 

prejudicar o trabalhador, a 
Latecoere não tem limites. 

Depois de demitir o pessoal 
por telefone, agora quer 

excluir quem é de luta das 
negociações de PLR. Se 

pensa que vamos permitir 
essa sacanagem, está 

enganada. Vamos pra cima! 
 

Cadê o transporte?
Na GM, os trabalhadores 

do segundo turno que 
voltaram ao trabalho 
estão sem transporte. 
Eles precisam usar os 
próprios veículos para 

trabalhar, arcando com os 
custos sozinhos. Isso é um 
absurdo! Exigimos ônibus 

(com distanciamento e 
segurança) ou ajuda de 

custo, já. 
 

Tirania da Domex
Os líderes da linha de 
produção da Domex 

são verdadeiros tiranos. 
Tratam as trabalhadoras 

como máquinas, com 
opressão e desrespeito 

a todo o momento. Vou 
dar o recado: ou mudam 
a postura de vocês ou o 

negócio vai azedar...       
 

Ritmo acelerado
Na Gerdau, está rolando 

uma disputa insana 
na Logística. Se não 

bastasse toda a pressão, 
o Osama e a líder da 

área ficam monitorando 
a produtividade de cada 
trabalhador. Toda essa 

cobrança absurda faz com 
que aumentem os riscos 

de acidentes. Gerdau, você 
será responsabilizada!


