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RÁPIDAS

1º de Maio fez 
chamado pelo 
Fora Bolsonaro
Em decorrência do novo 
coronavírus, o tradicional ato de 
1º de Maio - Dia Internacional 
de Luta da Classe Trabalhadora 
ocorreu somente nas redes 
sociais. Organizado pela CSP-
Conlutas e Intersindical, a 
transmissão ao vivo exibiu 
intervenções políticas e artísticas. 
Do começo ao fim, a principal 
palavra de ordem era: fora 
Bolsonaro, Mourão e Guedes. 
Os diversos participantes falaram 
sobre a importância da luta 
contra os ataques do governo 
federal aos trabalhadores durante 
a pandemia. O presidente do 
Sindicato, Weller Gonçalves, 
também participou. 

Cipeiros terão 
mandatos 
prorrogados 
Nas fábricas que estão paradas 
durante a quarentena, as eleições 
de Cipa foram adiadas. Com 
isso, os atuais cipeiros terão 
seus mandatos prorrogados. 
Mas atenção: as empresas têm 
de obrigatoriamente notificar o 
Sindicato sobre essa situação. 
Caso sua fábrica não esteja 
fazendo dessa forma, denuncie 
imediatamente a um dos nossos 
dirigentes sindicais. Assim que 
terminar a quarentena, vamos 
retomar as eleições de Cipa e dar 
continuidade às atividades em 
defesa da saúde do trabalhador. 

Em meio à pandemia, 
Doria permite 
despejo de famílias
Embora se apresente como 
defensor do “fique em casa” 
durante a pandemia, o 
governador João Dória (PSDB) 
nada fez para impedir uma 
reintegração de posse, em 
Piracicaba, no dia 7. Com a ação 
da Polícia Militar, cerca de 50 
famílias da comunidade Taquaral 
perderam suas casas. Na região e 
imediações já foram confirmados 
362 casos de covid-19, com 17 
mortes em cidades próximas. O 
terreno ocupado pelas famílias é 
alvo de disputa judicial. 

Trabalhador da Ball contrai covid-19 e 
Justiça suspende produção da fábrica

Contágio

Sindicato garante reintegração de trabalhador na Embraer
O Departamento Jurídico do Sindicato conseguiu a reintegração de mais um trabalhador demitido 
irregularmente pela Embraer. Valdecir José de Oliveira foi reintegrado no dia 29 de abril, apesar de 

ter estabilidade no emprego por ser lesionado. A reintegração comprova a importância das cláusulas 
sociais renovadas pelo Sindicato na última negociação com a empresa.
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A Justiça suspendeu por 72h as 
atividades na Ball, de Jacareí, após a 
empresa confirmar o primeiro caso 
de covid-19 entre os funcionários.

A decisão, em caráter liminar, 
partiu do Tribunal Regional do Tra-
balho (TRT) - 15ª Região, na quarta-
feira (6), em resposta à ação movida 
pelo Sindicato.

No entanto, a Ball só acatou a 
sentença, na sexta-feira (8), após a 
Justiça aumentar de R$ 50 mil para 
R$ 500 mil a multa diária  por man-
ter funcionando a produção.

Na quinta-feira (7), a direção da 
fábrica ignorou a ordem judicial e 
chegou a acionar a PM para forçar 
a entrada dos trabalhadores. 

Mirage
Ao menos dois trabalhadores da 

Mirage, na zona sul, testaram posi-
tivo para o coronavírus. Um deles 
ficou internado por oito dias, mas já 
retornou ao trabalho.     

“Desde o início da pandemia, o 
Sindicato vem defendendo que todos 
os trabalhadores fiquem em casa. O 
que aconteceu na Ball e Mirage con-
firma a necessidade de isolamento 
social. A fábrica tem de garantir a 
saúde de todos”, afirma o diretor do 
Sindicato Célio Dias.

A Ball tem que manter a produção parada durante 72 horas 

Roosevelt Cássio

Roosevelt Cássio

Johnson Controls Hitachi é 
condenada por conduta antissindical

Liberdade de organização

A Justiça do Trabalho determinou, 
no dia 4, que a Johnson Controls Hi-
tachi libere a entrada do presidente 
do Sindicato e trabalhador da fábri-
ca, Weller Gonçalves.

A empresa vinha proibindo o 
acesso do dirigente às áreas de pro-
dução, desde julho de 2019, o que 
foi considerado pela Justiça como 
conduta antissindical.

A decisão, em primeira instância, 
foi resultado de uma ação movida 
pelo Sindicato diante da recusa da 
Johnson Controls em cumprir o 
Termo de Acordo de Liberação de 
Empregado para Atividade Sindical.

O documento garante que o 
dirigente entre a cada 15 dias para 
exercer as atividades sindicais.

A empresa foi condenada a 
pagar uma multa ao presidente do 
Sindicato pelo descumprimento do 

acordo. Caso não acate a decisão, 
será aplicada nova multa.

Perseguição 
Desde que iniciou seu mandato 

como diretor do Sindicato, em 2015, 
Weller sofre perseguição por parte 
da empresa.

                A atividade sindical só 
existe junto aos trabalhadores  e 
dentro da fábrica. Essa vitória é 
um recado às outras empresas 
que perseguem ativistas.” 
Weller Gonçalves, presidente do 
Sindicato

A Johnson Controls Hitachi ten-
tou até mesmo criminalizar sua atu-
ação na organização de greves. 

Houve ainda tentativas de im-
pedir a distribuição do Jornal do 
Metalúrgico e a realização de as-
sembleias na fábrica.

STF reconhece covid-19 
como doença ocupacional

O Plenário do Supremo Tribu-
nal Federal reconheceu a covid-
19 como doença ocupacional. 

Com isso, trabalhadores que vi-
erem a se infectar terão mais fa-
cilidade em conseguir benefícios 
do INSS, como o auxílio-doença. 

Com muitas empresas in-
sistindo no trabalho presencial, 
a decisão do STF proporciona 
mais segurança ao trabalhador. 
O julgamento não é definitivo. 

Apesar da vitória, ainda é pre-
ciso exigir a quarentena geral.
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Os trabalhadores da Status estão convocados para uma assembleia nesta quarta-feira (13), às 9h30, na sede 
do Sindicato. Estará em pauta o resultado da audiência ocorrida na sexta-feira (8), que discutiu o caso das 
demissões. O Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho também irão participar, de forma virtual. 
Durante a assembleia, serão mantidos todos os protocolos de segurança para prevenção ao coronavírus. 

Trabalhadores da Status têm assembleia nesta quarta-feira 

Demissões alertam: estabilidade no 
emprego tem de ser garantida já!

Para devolver Embraer aos 
brasileiros, saída é a reestatização

Direitos

Nosso patrimônio

RÁPIDAS

O fim do acordo com a Boeing 
comprova que reestatizar a Embraer 
é uma questão crucial.

Hoje a empresa está nas mãos 
de grupos financeiros, que nâo têm 
qualquer comprometimento com os 
trabalhadores e com o Brasil. 

A reestatização significaria devol-
ver a Embraer para os brasileiros, e 
tê-la como patrimônio nacional não 
é pouca coisa. 

Trata-se da maior empresa brasi-
leira em um setor de alta tecnologia, 
que foi construída ao longo de déca-
das por trabalhadores e com dinheiro 
público. Está entre as maiores fabri-
cantes de aviões do mundo.

Nosso dinheiro
Durante o processo de preparação 

para se entregar à Boeing, a Embraer 

“A privatização foi um erro que 
tem de ser corrigido. Por ser privada, 
a Embraer pode ir embora do Brasil 
a qualquer momento. Defendemos 
que ela seja reestatizada e fique sob 
controle dos trabalhadores”, afirma 
o diretor do Sindicato André Luis 
Gonçalves, o Alemão. 

A perda de emprego é sempre 
uma péssima notícia, mas quando 
isso acontece num momento de crise 
como a que estamos vivendo, o caso 
é extremamente mais grave.

A garantia de estabilidade no em-
prego é, agora, uma questão humani-
tária. Daqui pra frente, a disputa por 
cada vaga vai ser bem mais acirrada.

Até março, o Brasil já tinha 12,9 
milhões de desempregados. Estudos 
realizados pela Fundação Getulio 
Vargas preveem que até o final do ano 
outros 6 milhões de pessoas perderão 
seu ganha-pão.

Nossa região
Metalúrgicos do setor aeronáutico 

estão sentindo na pele este problema. 
Seis fábricas fizeram demissões em 
massa em abril: Latecoere, Aernnova, 
Pirâmide, Utec, Status e Sonaca. 

O Sindicato já conseguiu reverter 
as demissões na Status, por meio de 
uma liminar. Agora, a luta está sendo 
contra 108 cortes na Latecoere.

Mas o problema pode ir para ou-
tros setores, se nada for feito.

As medidas provisórias do governo 
Bolsonaro são insuficientes para evitar 
demissões. A MP 936 abriu as portas 
para os patrões reduzirem salários, 

Protesto contra demissões organizado pelo Sindicato, em frente à Latecoere 

Roosevelt Cássio

mas não proibiu demissões. 
O Sindicato defende a garantia de 

pelo menos um ano de estabilidade 
para todos os trabalhadores. 

“Bolsonaro nada faz contra o de-

semprego. A estabilidade é decisiva 
neste momento e temos de exigir isso 
do governo e dos patrões”, afirma 
o diretor do Sindicato Márcio José 
Barbosa de Morais, o Zeca.

teve de gastar muito. Agora está 
pedindo socorro ao BNDES. Estaria 
em negociação algo em torno de R$ 
6 bilhões. 

O BNDES é um banco público e, 
se o empréstimo for concluído, seria 
dinheiro do povo indo para as mãos  
do capital privado. 

12,9 milhões de desempregados (até março), segundo o IBGE.
150 mil perderam o emprego durante a crise (março e 1ª quinzena de abril), 
segundo o Ministério da Economia.
Mais 6 milhões de trabalhadores devem perder o emprego até o final do ano, 
segundo a FGV.  Num cenario mais pessimista, mas também possível, este 
número pode chegar a 12,6 milhões.

RAIO-X DO DESEMPREGO

Brandes Investment 
Partners (15,1%)
BNDESPar (5%)
Blackrock (5%)
Hotchkis & Wiley (5%)

Condutores garantem 
pagamentos de 
salários atrasados 
Motoristas do transporte coletivo 
de Taubaté conseguiram garantir 
o pagamento da PLR e dos salários 
em atraso. Uma paralisação 
parcial no transporte aconteceu na 
manhã de sexta-feira (8). Durante 
a mobilização, os trabalhadores 
aprovaram o acordo feito entre o 
Sindicato dos Condutores, a ABC 
Transportes e a Prefeitura. Ficou 
garantido o pagamento dos  dos 
benefícios ainda este mês.  
 

Bolsonaro e patrões 
vão a STF pedir o 
fim de isolamento 
O presidente Jair Bolsonaro, 
empresários e alguns ministros 
foram ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), na quinta-feira (7), para 
pressionar o presidente da Corte, 
Dias Toffoli, pelo fim do isolamento 
social. Os empresários querem 
que o comércio seja reaberto e 
que haja mais flexibilidade durante 
a quarentena. Já Bolsonaro disse 
que “os governadores foram longe 
demais nas medidas restritivas”. 
Mais uma vez, Bolsonaro exibiu 
toda sua irresponsabilidade ao 
afirmar que vai aumentar o número 
de atividades a serem consideradas 
essenciais, diminuindo assim o 
número de pessoas em isolamento.  
 

Sindicato faz entrega 
de mais cestas 
básicas na região 
 
O Sindicato realizou novas 
entregas de cestas básicas para 
famílias carentes, nos dias 1º e 2.  
Moradores do bairro Pinheirinho 
dos Palmares e da comunidade 
Santa Cruz, em São José dos 
Campos, receberam alimentos 
e produtos de higiene doados 
por trabalhadores.  Mais de 60 
famílias já foram beneficiadas 
pela campanha organizada pelo 
Sindicato. A ação continua:  
quem quiser contribuir pode fazer 
sua doação na sede da entidade 
(Rua Maurício Diamante, 65), 
em esquema de drive-thru, de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
16h. Toda solidariedade é muito 
bem-vinda!

Roosevelt Cássio

Fundos de investimentos
são os maiores acionistas
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Crise do coronavírus
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Caos para sacar auxílio emergencial 
retrata face de governo desumano

Na atual crise do coronavírus, 
não faltam exemplos de ações irres-
ponsáveis e até mesmo criminosas 
do governo Bolsonaro, como a de 
sabotar insistentemente o chama-
do isolamento social, única medida 
capaz de conter o alastramento da 
doença.

Mas a face mais desumana da 
gestão Bolsonaro em meio à pan-
demia está sendo retratada pela 
situação de milhões de brasileiros 
obrigados a enfrentar filas intermi-
náveis – com aglomerações e risco 
de contaminação – e uma burocra-
cia injustificável para tentar receber 
o auxílio emergencial.

O auxílio foi criado para comba-
ter os efeitos econômicos da pande-
mia da covid-19. O governo destina 
R$ 600 para pessoas de baixa renda 
e trabalhadores informais que per-
deram sua fonte de receita.

Apesar do valor ser claramente 
insuficiente para a população sobre-
viver, muitos brasileiros continuam 
sem recebê-lo. Apenas metade dos 
inscritos em algum cadastro do go-
verno teve o pagamento autorizado 
e 13 milhões de informais terão que 
refazer seus cadastros. Um crime!

Mais de 30 milhões de pessoas  
necessitadas ainda não receberam 

Trabalhadores enfrentam filas e aglomerações para tentar sacar auxílio emergencial

Bolsonaro 
no dia em 

que mandou 
repórteres
calarem a 

boca

Ditadura nunca mais!

Perigoso, Bolsonaro escancara cada vez 
mais suas pretensões autoritárias

Jair Bolsonaro aparenta não ter 
limites. Em meio a uma pandemia 
que já matou mais de 9 mil brasilei-
ros, o presidente da República tem 
mergulhado o país numa crise insti-
tucional gravíssima.

O comparecimento de Bolsona-
ro a manifestações golpistas, que 
defendem o fechamento do Supre-
mo Tribunal Federal e do Congresso 

contentamento dele com decisões 
que podem complicar a sua vida e a 
de seus filhos, como a que proibiu a 
posse do delegado Alexandre Rama-
gem, amigo da família, no comando 
da Polícia Federal.

O presidente também mira a sua 
artilharia contra a imprensa, com 
agressões intoleráveis a jornalistas. 
Na semana passada, descontrola-
do, ele mandou os profissionais por 
duas vezes calarem a boca.  

A depender de sua vontade, Bol-
sonaro reinstalaria no Brasil uma di-
tadura, que, aliás, sempre defendeu. 

“É preciso repudiar de todas as 
formas que encontrarmos essa pos-
tura ofensiva às nossas liberdades 
democráticas e, mais importante, lu-
tar para colocar para fora o presiden-
te e seu vice, o general da reserva Ha-
milton Mourão”, afirmou Luiz Carlos 
Prates, o Mancha, da Secretaria Exe-
cutiva Nacional da CSP-Conlutas.

o benefício, que, até agora, atendeu 
50 milhões de pessoas. Mas, com o 
agravamento da crise, o número de 
brasileiros elegíveis a receber o socor-
ro pode chegar a 112 milhões, mais 
da metade da população brasileira. 
Os dados são da Instituição Fiscal In-
dependente (IFI) do Senado.

Presidente faz chacota
Em transmissão pela internet, na 

quinta (7), Bolsonaro fez chacota da 
situação de quem está penando em 
filas sem conseguir sacar os R$ 600. 

DITO BRONCA
dito@sindmetalsjc.org.br

Segundo ele, trata-se de uma “mino-
ria barulhenta”.

Essa situação reforça a nossa 
convicção de que, para protegermos 
nossas vidas, precisamos exigir fora 
Bolsonaro e Mourão.

“Defendemos que, neste momen-
to de crise, o governo tire de quem 
já ganhou muito, como os bancos. É 
preciso parar de pagar a dívida para 
ampliar o alcance e o valor desse so-
corro financeiro aos brasileiros urgen-
temente”, afirmou o vice-presidente 
do Sindicato, Renato Almeida.

Nacional, revelam o caráter autoritá-
rio de quem nunca soube lidar com 
limites. Na década de 80, depois de 
tramar até atentado a bomba num 
quartel, saiu praticamente expulso 
do Exército, instituição em que hoje 
ele se escora para tentar pôr em prá-
tica seus planos totalitários.

O ataque de Bolsonaro ao STF, 
por exemplo, tem origens no des-

Perseguição 
A Elgin voltou a perseguir  

os cipeiros da fábrica. O alvo 
da vez foi o Lobisomem, que 

recebeu uma advertência 
por estar conversando 

com os companheiros na 
linha de produção após o 
expediente. Uma atitude 
autoritária que não será 

tolerada. O recado 
já está dado! 

  
Gerente do terror 

O gerente G da Magnaghi 
está tocando o terror 
na produção. Ameaça 

demitir quem não produzir 
com rapidez e controla 

até as idas do pessoal ao 
banheiro. Além de manter 

os trabalhadores na fábrica, 
em plena pandemia, a 
chefia ainda obriga os 

companheiros a passarem 
por isso? 

 
Burocracia 

Na Johnson Controls 
Hitachi, é uma enrolação na 
hora de dar os documentos 
para que os trabalhadores 
possam levar ao INSS. A 

demora é maior se for um 
caso de doença ocupacional 
ou acidente de trabalho. Até 

parece proposital. A culpa 
é do ambulatório médico 
ou do RH da empresa? 

Independente de quem seja, 
pare de deixar o trabalhador 

na mão! 
 

Sem respiro 
Em vez de  reduzir o ritmo 

durante a pandemia, a 
Embraer está a todo vapor. 
Um novo turno foi criado, 

de terça a sábado. Será 
que todo esse pessoal está 
produzindo respiradores, 
inclusive aos sábados? O 

curioso é que a empresa se 
diz preocupada com a saúde 
dos trabalhadores, mas faz 
com que eles permaneçam 
na fábrica. Contraditório, 

não acha?  
 

Envie sua bronca
O Dito Bronca é a voz do 
trabalhador dentro das 
fábricas. Chefe sacana, 

supervisor grosseiro e líder 
folgado? Denuncie agora 
mesmo. Envie sua bronca 
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