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dia 7 de março, 
no sindicato

vem aí, o encontro das
 mulheres TRABALHADORAS
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SOMOS
TODOS
CATEGORIA ESTÁ EM 
GREVE, EM DEFESA DO 
EMPREGO E CONTRA O 
DESMONTE DO SISTEMA 
PETROBRAS
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RÁPIDAS

Sócios do Sindicato 
têm nova opção de 
Colônia de Férias
Os metalúrgicos sindicalizados 
agora têm mais uma opção de 
lazer. A partir de 1º março, os 
sócios também poderão usar a 
Colônia de Férias do Sindicato 
dos Borracheiros, na cidade de 
Praia Grande (Litoral Sul). O local 
conta com 81 apartamentos, 
churrasqueira, bar, lanchonete e 
estacionamento. O valor da diária 
é de R$ 90, com direito a café 
da manhã e almoço. As reservas 
devem ser feitas no Sindicato dos 
Borracheiros, à Rua Lili D`Ávila, 
44, Centro, em Jacareí, mediante 
apresentação da carteirinha. Mais 
informações pelo WhatsApp (12) 
98219-9524.

Coletores fazem 
greve por melhores 
condições de trabalho 
Os coletores de lixo de São José 
dos Campos realizaram uma 
greve de 24h, por melhorias 
nas condições de trabalho. O 
protesto, iniciado dia 3, era 
contra a falta de fornecimento 
de equipamentos de segurança, 
por troca dos veículos, entre 
outras reivindicações. Com a 
greve, a empresa Sustentare 
se comprometeu a fornecer 
uniformes, substituiu um gerente 
acusado de assédio moral e 
readmitiu um trabalhador. 
Segundo o sindicato da categoria, 
todos os coletores aderiram à 
greve.
 

Trabalhadores da 
JC Hitachi iniciam 
Campanha de PLR

Os trabalhadores da JC Hitachi 
começam, nesta segunda-feira 
(10), a Campanha de PLR 2020. 
Em assembleia, o Sindicato vai 
discutir a pauta de negociações. 
No ano passado, a empresa 
veio com sacanagem contra 
o trabalhador e não pagou a 
segunda parcela na íntegra. Teve 
gente que não recebeu nada. 
Então, não vamos dar moleza 
para a fábrica. Vamos nos 
organizar desde já para fazer uma  
Campanha de PLR de luta.

Camisetas do bloco Acorda Peão já 
estão à venda. Garanta já a sua!

Carnaval 2020

Calendário de compensação para 
2020 deve ser votado em assembleia

Feriados prolongados

Os metalúrgicos da Hubner Sanfonas (Caçapava) elegeram, na quarta-feira (5), a Comissão de PLR 
da fábrica. Os companheiros Michael Lopes dos Santos e Bruno Gustavo de Paula Castro (na foto, de 

camiseta azul) estarão na luta, junto com o Sindicato, pela  manutenção dos direitos e por uma PLR 
maior. O desafio será grande, já que a Hubner quer diminuir o valor do benefício este ano.

O Carnaval está chegando e os 
foliões já podem adquirir a camiseta 
que será usada no desfile do bloco 
Acorda Peão deste ano. 

O valor do adereço é R$10 e 
pode ser comprado na sede ou sub-
sedes do Sindicato.

Este ano, o Acorda Peão vai des-
filar com o samba-enredo “Governo 
Bolsonaro: um ano passou e a vida 
piorou”. O bloco vai trazer críticas 
aos ataques que Bolsonaro vem fa-
zendo aos direitos dos trabalhadores 
e ao meio ambiente. 

O desfile será no sábado de 
Carnaval (22), com concentração 
às 9h, na Rua Francisco Paes, 316, 
Centro. 

Ensaios
Os ensaios do bloco são abertos 

ao público e acontecerão entre os 
dias 17 e 20, sempre às 19h. 

“Vamos levar para as ruas da 
cidade muita alegria e diversão, mas 
também estaremos nos manifes-
tando contra os abusos do governo. 
Faremos uma grande festa junto com 
a população”, afirma o diretor do 
Sindicato Lauro Claudino Nunes.

Desfile do bloco Acorda Peão de 2019, em São José

O Sindicato está realizando assem-
bleias nas fábricas da região para votação 
do calendário de dias pontes dos feriados 
prolongados de 2020. 

Os dias a serem compensados e a manei-
ra de compensação devem ser apresentados 
pelas empresas com antecedência e votados 
em assembleia convocada pelo Sindicato. 

É comum que os patrões tentem impor 
o calendário, sem negociar com o Sindica-
to, mas esta prática é irregular e deve ser 
denunciada. Então, fique atento. 

Denuncie
Em muitas fábricas, o calendário já foi 

aprovado pelos trabalhadores, mas ainda 
tem aquelas que nem sequer responderam 
ao pedido de negociação feito pelo Sindi-
cato. É o caso da SunTech, na zona leste, 
que a poucos dias do  Carnaval ainda não 
apresentou a proposta.

As formas de compensação dos dias 
pontes variam de fábrica para fábrica,  
mas é o trabalhador quem decide como 
vai ser.

Em assembleia, trabalhadores da Sonaca votam compensação de horas

Tanda Mello

          É um direito do trabalhador saber 
os dias em que irá folgar. Vamos cobrar as 
empresas que ainda não apresentaram a 
proposta e exigir que abram negociação 
imediatamente”, afirma o diretor do Sindicato 
José Dantas Sobrinho. 

Prepare-se para cair na folia
Camisetas
Onde comprar: sede ou 
subsedes do Sindicato
Valor: R$ 10
Ensaios
Dias 17, 18, 19 e 20, às 19h
Local: R. Francisco Paes, 316

Desfile
Dia 22 (sábado)
Horário: 9h (concentração)
Saída: Rua Francisco 
Paes,316, Centro
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Trabalhadores da Hubner elegem Comissão de PLR

Roosevelt Cássio



Roosevelt Cássio

2Jornal do Metalúrgico 3

Mobilizados contra os constantes atrasos salariais, os trabalhadores da Dober, em Igaratá, entraram em greve, 
na sexta-feira (7). Além dos salários atrasados em janeiro, os funcionários não receberam o adiantamento de 
fevereiro. A gota d’água para a greve foi a proposta da Dober para fazer o pagamento deste mês somente no 
dia 22, e não no dia 5. A Dober também acumula irregularidades com o FGTS.

Contra atraso nos salários, metalúrgicos da Dober entram em greve

Trabalhadores da Elgin iniciam 
greve em defesa do emprego

Não às demissões!

Aviação executiva

Os metalúrgicos da Elgin, na zona 
leste, entraram em greve por tempo 
indeterminado, após assembleia 
realizada pelo Sindicato na sexta-
feira (7). 

A mobilização paralisou 100% a 
produção na fábrica e ocorre após 
a direção da empresa anunciar, na 
quinta-feira (6), a demissão de 33 
trabalhadores. 

Desde que assumiu o controle da 
antiga Heatcraft, no ano passado, 
a Elgin tem realizado demissões de 
forma sistemática. 

RÁPIDAS

CSP-Conlutas 
debate lutas ao 
redor do mundo

O processo de luta dos 
trabalhadores em todo 
o mundo será tema da 
Coordenação Nacional da 
CSP-Conlutas, nos dias 14, 
15 e 16, em São Paulo. As 
mobilizações na França, Chile 
e Argentina terão destaque. 
Para isso, a atividade contará 
com convidados de cada 
país, reforçando o caráter 
internacionalista da central. 

Dia 14 vai ter 
protesto contra 
desmonte do INSS

A CSP-Conlutas e demais 
centrais sindicais irão 
protestar novamente contra o 
desmonte do INSS promovido 
pelo governo Bolsonaro. As 
manifestações acontecerão, 
nesta sexta-feira (14), nas 
agências do INSS, em diversas 
cidades. As centrais querem 
chamar a população para 
se somarem à luta contra 
o caos instaurado no INSS, 
que prejudica milhões de 
brasileiros.

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
Eleição: 20/2

Pesola
Eleição: 20/2

Gerdau
Inscrição: até 17/2
Eleição: 19/2

Ericsson
Inscrição: de 10 a 25/2
Eleição: 2/3
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Embraer demite trabalhadores 
na fábrica de Eugênio de Melo

A Embraer demitiu, na segunda-
feira (3), 30 trabalhadores da aviação 
executiva. 

Este pode ser considerado o pri-
meiro grande corte realizado após a 
transferência do setor para o distrito 
de Eugênio de Melo, em São José.

Até 1º de janeiro, a aviação exe-
cutiva ficava na sede da Embraer, que 
agora é ocupada pela Yaborã, criada 
como empresa de transição até que a 
venda para a Boeing seja concluída. 

A Embraer, agora, centraliza-se 
em Eugênio de Melo e possui cerca 
de 3.500 funcionários.

Sem justificativa
As 30 demissões são vistas com 

preocupação pelo Sindicato. Sem 
justificativa por parte da empresa, os 
demitidos foram informados apenas 
de que “não havia lugar para eles na 
nova fábrica”.

Nos últimos meses de 2019, a 
Embraer já havia demitido cerca de 
300 trabalhadores – sendo a maioria 

da aviação executiva.  
O Sindicato organizou um protes-

to, no dia 19 de dezembro, contra 
as demissões que vinham aconte-
cendo.

“A Embraer continua intransigente 
e realizando demissões sem qualquer 

diálogo com o Sindicato e os tra-
balhadores. Este absurdo acontece 
desde o início do processo de venda 
para a Boeing. O Sindicato reforça a 
necessidade de mobilização dos tra-
balhadores”, afirma o diretor André 
Luis Gonçalves, o Alemão.

Em novembro, o Sindicato organizou um protesto contra demissões

          A paralisação na Elgin é um exemplo 
para toda a categoria. Demitiu, parou. Este 
tem que ser o lema em todas as fábricas. 
Não há qualquer justificativa para as 
demissões, e o Sindicato se mantém 
junto com os trabalhadores em defesa do 
emprego em nossa região”, afirma o diretor 
do Sindicato Marcos Lopes Oliveira, o 
Marquinhos.

Assédio e ritmo acelerado
Os companheiros que estão em luta 

pela manutenção dos postos de trabalho 
também denunciam o constante assédio 
das lideranças e o ritmo acelerado da 
produção.

Na segunda-feira (10), uma 
nova assembleia vai ocorrer na 
portaria da fábrica para que 
os trabalhadores decidam os 
rumos da mobilização. 

A Elgin possui 207 fun-
cionários e produz equi-
pamentos de refrigeração 
comercial. 

Metalúrgicos da Elgin cruzam 
os braços contra as demissões 
anunciadas pela empresa
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Greve nacional

Contra a desindustrialização
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Petroleiros lutam por empregos, 
direitos e Petrobras 100% estatal

Protesto em defesa do emprego 
reúne 4 mil pessoas em frente à Fiesp

Petroleiros de todo o país inicia-
ram, no dia 1º, uma das mais fortes 
greves já realizadas pela categoria.

Os trabalhadores estão parados 
em protesto contra a desativação 
da Fábrica de Fertilizantes Nitro-
genados do Paraná (Fafen), que faz 
parte do sistema Petrobras, e a de-
missão de cerca de mil trabalhado-
res, prevista para ocorrer no dia 14.

A greve também fortalece a cam-
panha contra os planos de privatiza-
ção da Petrobras e a retirada de direi-
tos dos trabalhadores nas refinarias.

Até sexta-feira (7), a greve atin-
gia 70 unidades do sistema Petro-
bras, em 13 estados. 

Protesto na Revap
Na Revap, em São José dos Cam-

pos, os petroleiros já aprovaram 
aviso de greve. A paralisação pode 
começar a qualquer momento.

Na quarta-feira (5), houve um 

DITO BRONCA
dito@sindmetalsjc.org.br

Privatização é crime contra o País
 O processo de privatização 

do sistema Petrobras é um cri-
me contra o país. A empresa 
é uma das maiores petrolífe-
ras do mundo e responde por 
6,5% do PIB (Produto Interno 
Público) brasileiro.

Das 13 refinarias existen-
tes, oito devem ser vendidas 
ainda este ano pelo governo 
Bolsonaro. 

Esta semana, o BNDES 

vendeu R$ 22 bilhões em 
ações da Petrobras, reduzin-
do a participação do governo 
federal.  Em pouco mais de seis 
meses, o governo vendeu quase 
13% das ações ordinárias.

“Aos poucos, vemos uma de 
nossas maiores riquezas sendo 
entregue ao capital privado. Por 
isso, nesta luta, temos de ser to-
dos petroleiros”, afirma o diretor 
do Sindicato Célio Dias da Silva.

Cerca de 4 mil trabalha-
dores protestaram, dia 3, em 
frente à Fiesp (Federação das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo), em São Paulo. 

O ato em defesa dos em-
pregos e contra o fechamento 
de indústrias no país também 
contou com uma delegação 
dos metalúrgicos de São José. 
A manifestação foi organizada 
por nove centrais sindicais, in-
cluindo a CSP-Conlutas.

No momento do protesto, 
o presidente Jair Bolsonaro es-
tava na Fiesp para um encon-

tro com empresários. 
Os manifestantes também 

reivindicaram a derrubada da 
Medida Provisória (MP) 905, 
que aprofunda a reforma tra-
balhista.

“Nós estivemos presentes 
nesta importante mobiliza-
ção em defesa dos empregos 
e contra a política de ataques 
aos trabalhadores aplicada por 
Bolsonaro. Este é o primeiro 
passo dos trabalhadores orga-
nizados rumo à Greve Geral”, 
afirma o presidente do Sindi-
cato, Weller Gonçalves. Manifestantes de diferentes centrais participaram do protesto

Estupidez 
O diretor Alemão 

da Hubner Sanfonas 
ultrapassou todos os 

limites da grosseria. Pra 
começar, ele abandonou 

a mesa onde estava 
acontecendo uma 

reunião com o Sindicato. 
Em seguida, partiu pra 

ignorância e empurrou o 
dirigente sindical Xandão. 

Não vamos tolerar 
tamanho desrespeito!  

 
Chefe da perseguição 
O líder do TRC, do 1º 
turno da JC Hitachi, é 

mestre em perseguir os 
trabalhadores, inclusive 
os ativistas do Sindicato. 
Vive fazendo ameaças 

com advertências e 
suspensões. É melhor 
mudar já essa postura.  

  
Que sujeira!

A Latecore tem deixado 
a desejar na limpeza do 

refeitório. É tanto lixo que 
larvas nascem no local, 
sem falar no mau cheiro 
do lugar. O trabalhador 

não merece esse descaso. 
Está esperando o que 
para melhorar isso aí, 

Latecore? 

Incompetência e descaso
Na GM, os erros na folha 

de pagamento estão 
tirando os trabalhadores 
do sério. Todo mês é a 

mesma coisa: salários com 
valores errados e atraso 
na entrega dos holerites. 
Será que teremos  que 

parar a fábrica para que 
os problemas acabem? 

Está dado o recado! 

Antena ligada! 
2020 começou e nós 
continuamos de olho 

na logística do F58  da 
Yaborã. A dupla de 

supervisores C e MG e 
o capacho 600 que se 

comportem!  Estamos na 
cola de vocês. 

protesto na refinaria, com a partici-
pação dos sindicatos dos petroleiros,  
metalúrgicos e dos trabalhadores dos 
Correios, CSP-Conlutas e PSTU. 

“Esta greve é uma luta que tem 
de receber o apoio de todos os bra-

sileiros. Está evidente que a desa-
tivação da Fafen é mais uma peça 
no projeto de desmonte do sistema 
Petrobras”, afirma o secretário-geral 
do Sindicato, Antônio Ferreira de 
Barros, o Macapá.   

Manifestação em defesa dos petroleiros e contra a privatização da Petrobras, em frente à Revap
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