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RÁPIDAS

CSP-Conlutas exige 
liberdade de presos 
políticos no Chile
A CSP-Conlutas e as entidades 
que a compõe iniciaram uma 
campanha pela libertação dos 
presos políticos no Chile. O país 
conta com 2.500 manifestantes 
presos de forma preventiva. A 
pandemia do covid-19 agrava 
ainda mais este cenário. No dia 
5, foi enviada uma moção ao 
presidente chileno, Sebastián 
Piñera, assinada por 78 
entidades, incluindo o Sindicato. 
O documento exige a liberdade 
de todos os ativistas detidos nas 
manifestações do ano passado.   
 

GM convoca 500 
trabalhadores para 
voltarem à produção
A General Motors chamou 
500 trabalhadores dos setores 
de transmissão e motores para 
retomarem as atividades, nesta 
segunda-feira (18). Assim como 
todos os metalúrgicos da fábrica, 
esses companheiros estavam 
com o contrato de trabalho 
suspenso em razão do coronavírus. 
O Sindicato vê a medida com 
preocupação e vai cobrar da 
empresa a aplicação de todas as 
medidas de prevenção contra a 
covid-19.  

Bolsonaro veta 
mais categorias no 
auxílio emergencial

O presidente Jair Bolsonaro 
impediu que uma série de 
categorias de profissionais 
autônomos recebesse o auxílio 
emergencial.  Ao aprovar o 
texto que ampliava o benefício, 
no dia 15, o presidente 
retirou da lista motoristas 
de aplicativo, entregadores, 
taxistas, pescadores artesanais, 
agricultores familiares, 
assentados de reforma agrária, 
artistas, técnicos de espetáculo 
e cooperados de coleta de 
materiais recicláveis. Com 
isso, eles ficarão sem os R$ 
600 pagos pelo governo e 
continuarão entre as milhares 
de pessoas que não estão 
conseguindo o mínimo para o 
sustento de suas famílias. 

Metalúrgicos da Hubner  
aprovam R$ 18 mil de PLR 2019

Participação nos Lucros

Nota de pesar pelo falecimento do dirigente sindical Eliezer Mariano
É com pesar que o Sindicato comunica o falecimento do dirigente sindical Eliezer Mariano, em 

decorrência de enfarto, nesta segunda-feira (18). Figura histórica na organização dos metalúrgicos, 
foi fundador da CUT, do bloco dos metalúrgicos do interior (Campinas, São José, Limeira e Santos) e 

presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas. Companheiro Eliezer, presente! 
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A luta pela PLR nas fábricas da 
região continua, mesmo com o ce-
nário de pandemia.

Na segunda-feira (18), foi a vez 
dos metalúrgicos da Hubner Sanfo-
nas aprovarem a segunda parcela 
da PLR 2019, no valor de R$ 9.186. 
Somada à primeira parcela, o total 
do benefício chegou a R$ 18.372.

As votações foram online, pelo 
site do Sindicato, com 100% de 
participação.  

Desde o início, o Sindicato se 
posicionou contra a proposta, visto 
que a empresa impôs condições 
para o pagamento da PLR. A de-
cisão final, entretanto, coube aos 
trabalhadores. 

Outras empresas
O Sindicato e a Gerdau têm 

uma nova rodada de negociação, 
na quarta-feira (20). A fábrica quer 
impor metas absurdas e o Sindicato 
vai estar na mesa para defender os 
interesses dos trabalhadores.  

A Eaton também será notificada, 
nesta semana, para o início imediato 
das negociações.

Trabalhador 
da Hubner na 
assembleia que 
elegeu a comissão 
de PLR

Roosevelt Cássio

Sindicato prepara campanha 
pela reestatização da Embraer

Começa dia 27

Acordos fechados
Em março, os trabalhadores da 

JC Hitachi e Ericsson garantiram os 
acordos de PLR deste ano. Na GM, 
a primeira parcela foi paga em abril. 
No mesmo mês, os metalúrgicos 
da Avibras receberam a segunda 
parcela da PLR 2019.

“As empresas ganharam 
muito nos últimos anos. 
Não vamos aceitar que 
usem a pandemia como 
desculpa para que empur-
rem uma PLR reduzida”, 
afirma o diretor do Sindi-
cato Cristiano Rodrigo 
de Souza Silva.

Após reduzir o salário dos tra-
balhadores durante a pandemia, 
a Embraer teve a cara de pau de 
aumentar em 17% a remune-
ração dos administradores da 
empresa. 

São 29 privilegiados que 
fazem parte do Conselho de 
Administração, Conselho Fiscal e 
Diretoria, que dividirão um total 
de R$ 69 milhões. 

Eles próprios definiram o 
aumento na Assembleia Geral 

Ordinária e Extraordinária dos 
acionistas.

“Este é um exemplo de como 
a Embraer trata seus trabalha-
dores. Ela deve explicações por 
essa atitude”, afirma o diretor do 
Sindicato André Luis Gonçalves, 
o Alemão.

O Sindicato está preparando uma 
ampla campanha pela reestatização da 
Embraer. 

O ato que marcará o início das ati-
vidades será dia 27, com transmissão 
ao vivo pelas redes sociais.

Está prevista a produção de vários 
materiais. Um deles será a cartilha “10 
motivos para reestatizar a Embraer”, 
dirigida aos metalúrgicos.

Também serão produzidos vídeos, 
cartazes, outdoors e um hotsite que 
reunirá todo o material da campanha. 

Em defesa do emprego
O Sindicato defende uma Embraer 

100% estatal como forma de garantir 
os empregos e uma parte importante 
da soberania nacional.

“O acordo fracassado com a Boeing 
foi um alerta. Nossos empregos e vidas 
não podem ser reféns da vontade de 
acionistas. Por isso, iniciaremos a cam-
panha pela reestatização”, afirma o 
diretor do Sindicato Herbert Claros. 

Alta cúpula tem aumento de 17%

O presidente da Embraer, 
Francisco Gomes Neto, 
também foi beneficiado



Roosevelt Cássio

568%
Aumento do número de casos 
de covid-19 no Vale do Paraíba, 
entre 14 de abril e 14 de maio
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Mayara Moreno, de 30 anos, era recepcionista da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Putim, em São 
José dos Campos. No dia 11 de maio, foi internada após ser diagnosticada com covid-19. No sábado (16), 
Mayara morreu. Em nota, o Sindicato dos Servidores afirmou que a recepcionista foi vítima da doença e do 
descaso dos governos, que tem provocado condições precárias de trabalho em todo o país.  

Recepcionista de UPA morre após contrair covid-19 em São José

Metalúrgicos se mobilizam por 
medidas de prevenção à covid-19

Trabalhadores da Status aprovam 
proposta e negociações continuam

Proteção à saúde

Suspensão de contrato

RÁPIDAS

Os metalúrgicos da Status Usina-
gem aprovaram a proposta de acordo 
que adota a suspensão de contratos 
de trabalho por 60 dias. 

A votação foi feita em assembleia, 
dia 13, na sede do Sindicato, com a 
presença virtual de representantes 
da Justiça do Trabalho e Ministério 
Público do Trabalho.

Para que o acordo seja de fato 
celebrado, ainda depende de acei-
tação por parte da empresa. Pela 
proposta, apresentada pelo MPT, os 
trabalhadores receberão seus salários 
com base na Medida Provisória 936. 

Roosevelt Cássio

Ball (Jacareí) - 5
Mirage (zona sul) - 2
MWL (Caçapava) - 1

Casos de coronavírus 
confirmados em fábricas

O governo ficaria responsável por 
70% do salário, e os 30% restantes 
seriam pagos pela empresa. 

Também foi determinado o paga-
mento das verbas rescisórias a todos 
os trabalhadores. Eles só poderão ser 
demitidos após o período de suspen-
são de contratos. 

A empresa havia realizado demis-
são em massa no dia 13 de abril, em 
razão do fechamento da fábrica. 

Conquista
Depois de muita pressão feita pelo 

Sindicato, os trabalhadores dividirão  

R$ 228 mil, em partes iguais, refe-
rentes à antecipação dos 30% do 
salário por dois meses e das verbas 
rescisórias. 

Também a pedido do Sindicato, a 
Justiça liberou o saque do FGTS. 

“Essa proposta foi construída para 
amenizar o impacto das demissões 
sobre os trabalhadores. Lutamos 
em defesa dos empregos e direitos e 
continuaremos lutando para barrar 
qualquer outra tentativa de ataques 
contra os metalúrgicos”, afirma o 
diretor do Sindicato José Dantas 
Sobrinho. 

Com o registro de oito casos de 
coronavírus em metalúrgicas da re-
gião, os trabalhadores começam a 
se mobilizar por condições seguras 
de trabalho. Mais do que isso: pelo 
direito à vida.  

Nas últimas semanas, surgiram 
casos de trabalhadores infectados em 
três fábricas: Ball, MWL e Mirage. 

Os metalúrgicos da MWL fizeram 
uma paralisação, no dia 13, após a 
confirmação de covid-19 na planta. 

O Sindicato denunciou o caso 
à Vigilância Sanitária e, no mesmo 
dia, fiscais estiveram na fábrica. O 
Sindicato deixou o recado:  exigimos 
condições seguras de trabalho. 

Exigimos também a paralisação de 
todas as empresas que não prestem 
serviços essenciais. 

Ball
A produção da Ball está parada 

desde o dia 7, graças à ação judicial 
movida pelo Sindicato. 

O Tribunal Regional do Trabalho  
determinou que a empresa só volte a 
operar depois de apresentar um plano 

Trabalhadores da MWL realizaram uma paralisação por condições de segurança 

de segurança contra a covid-19. Cinco 
trabalhadores foram contaminados. 

Em todas as fábricas que surgirem 
a doença, o Sindicato vai exigir aber-
tura de CAT. 

Quarentena geral
Mas ainda há muita luta pela 

frente. Diversas fábricas estão em 
pleno funcionamento, como  Johnson 

Controls Hitachi, Ericsson, Forming, 
Friuli, Ardagh, Parker e Elgin.

“Ao permanecerem nas fábricas, os 
trabalhadores estão se expondo a ris-
cos. Defendemos licença remunerada 
para todos”, afirma o presidente do 
Sindicato, Weller Gonçalves.

Na categoria dos químicos, na 
fábrica Compass, em Jacareí, foram 
registrados 21 casos de covid-19.

Felicio decreta 
retorno de 
professores 
O prefeito Felicio Ramuth 
(PSDB) assinou um decreto que 
prevê o retorno presencial dos 
professores efetivos às escolas 
municipais, nesta sexta-feira (22), 
apesar do aumento dos casos de 
covid-19 na cidade. Em entrevista 
a rádio Jovem Pan, na semana 
passada, o prefeito mostrou total 
desrespeito aos professores ao 
afirmar que eles querem receber 
sem trabalhar. Há quase um mês, 
Felício obrigou os estagiários 
e professores contratados a 
retornarem às escolas sob risco de 
ficarem sem salário. Juntos, todos 
esses profissionais representam 
mais de 5 mil pessoas expostas ao 
contágio de coronavírus na cidade. 
 

Força e UGT apoiam 
salário reduzido 
mesmo após crise 
A Força Sindical e a UGT estão 
apoiando a continuidade da 
Medida Provisória 936, mesmo 
após o fim da pandemia do 
coronavírus. As centrais querem 
que a MP seja colocada em 
prática em outros momentos de 
crise, demonstrando que estão 
alinhadas aos interesses dos 
patrões e do governo. Além de 
reduzir os salários e aprofundar  
desigualdades, a MP representa 
um aprofundamento da reforma 
trabalhista. A CSP-Conlutas e 
o Sindicato, desde o início, são 
contra a medida e defendem 
licença remunerada sem nenhuma 
perda para os trabalhadores. 
 

Fábrica é condenada 
a indenizar vítima 
de racismo 
A empresa Autoliv, do setor 
automotivo, em Taubaté, foi 
condenada a pagar R$ 180 mil de 
indenização a uma trabalhadora 
vítima de racismo, durante o 
expediente. Segundo a vítima, 
que não quis se identificar, ela foi 
obrigada a andar pelo setor com 
os braços amarrados enquanto 
os chefes a chamavam de “negra 
fujona”. A funcionária trabalhava há 
15 anos na empresa e levou o caso 
à justiça para que outras pessoas 
não passem pela mesma situação. 

fonte: Prefeituras/Jornal O Vale
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Crise do coronavírus
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Queda de novo ministro da Saúde 
revela: estamos desgovernados!

O Brasil chama a atenção do 
mundo pela incompetência e irres-
ponsabilidade de seus governantes 
na condução das ações de combate 
ao coronavírus.

O maior culpado por esse qua-
dro é o presidente Jair Bolsonaro, 
que, na última semana, provocou a 
saída de mais um ministro da Saúde 
em meio ao avanço da pandemia e 
o caos estabelecido em várias regi-
ões do país.

Com menos de um mês no car-
go, Nelson Teich saiu por discordar 

Bolsonaro e o ex-ministro da Saúde Nelson Teich

Flávio 
Bolsonaro e 
o ex-assessor 
investigado 
Fabrício 
Queiroz

Presidente na mira

Polícia Federal vazou operação à família 
Bolsonaro, revela empresário

Jair Bolsonaro continua no foco 
das investigações sobre eventual in-
terferência na atuação da Polícia Fe-
deral, após a demissão do ministro 
da Justiça Sergio Moro.

Um novo elemento, revelado no 
final de semana, pode agravar a si-
tuação do presidente da República e 
de seus filhos.

No sábado (16), o empresário 
Paulo Marinho revelou que Flávio 
Bolsonaro o procurou, em 2018, e 
disse que teve conhecimento prévio 
sobre ação da PF que investigava, 
entre outros, Fabrício Queiroz, en-
tão assessor e espécie de “faz-tudo” 
da família.

O filho do presidente revelou que 
a informação privilegiada e, portan-
to, criminosa, veio entre o primeiro 
e o segundo turno da eleição que 
levou seu pai à Presidência.

O delegado-informante teria 
aconselhado ainda Flávio a demitir 
Queiroz e a filha dele, que trabalha-

gramas de TV. Marinho também é 
suplente do senador Flávio, eleito 
para o cargo também em 2018.

A pedido da Procuradoria-Geral 
da República, a Justiça deve investi-
gar mais essa denúncia.

A divulgação do vídeo da reunião 
no Palácio do Planalto em que Moro 
alega ter sofrido pressão para mudar 
o diretor da PF no Rio também pode 
agravar a situação de Bolsonaro.

de Bolsonaro, que adota uma pos-
tura criminosa ao defender o fim do 
isolamento social – até agora, única 
forma de se conter o avanço das in-
fecções e mortes por covid-19.

O presidente também defende 
o uso do medicamento cloroquina, 
cuja eficácia não foi comprovada 
cientificamente e, pior, pode colocar 
em risco a vida do paciente.

Antes de Teich, Luiz Henrique 
Mandetta já havia sido demitido, no 
dia 16 de abril, por motivações se-
melhantes. 

DITO BRONCA
dito@sindmetalsjc.org.br

O Ministério da Saúde agora 
está sendo comandado, de forma 
provisória, pelo general Eduardo Pa-
zuello, que, segundo já se sabe, não 
entende nada de saúde.

Enquanto isso, o Brasil vê crescer 
assustadoramente o número de víti-
mas. Já são mais de 16 mil mortes 
e a curva de contágio não para de 
subir.

Caos e despreparo
O governo segue perdido. Esta-

mos sem testes para serem aplica-
dos em massa na população, sem 
leitos com respiradores suficientes e 
até sem EPIs para os profissionais de 
saúde. Mas Bolsonaro só se preocu-
pa em aumentar o caos, até porque 
isso interessa ao seu projeto autori-
tário.

Bolsonaro não tem planos efe-
tivos para proteger a população do 
coronavírus e,  na verdade, é a princi-
pal ameaça à vida dos brasileiros.

“Pela saúde do nosso povo, é 
preciso ir à luta para exigir fora Bol-
sonaro, seu vice Mourão e toda essa 
turma criminosa que está brincando 
com a vida de milhões de nossos ir-
mãos e irmãs”, disse o vice-presiden-
te do Sindicato, Renato Almeida.

va no gabinete de deputado federal 
de Jair Bolsonaro em Brasília.

Os dois, de fato, foram exonera-
dos naquele período, no dia 15 de 
outubro de 2018.

O empresário que apresentou a 
acusação tem forte ligação com a 
família presidencial. Na campanha, 
ele emprestou a sua casa, no Rio de 
Janeiro, para que o então candidato 
Bolsonaro pudesse gravar seus pro-

Imagem ruim 
O gerente de produção L 

da Imagem Usinagem é um 
folgado de marca maior. 
Ele se acha melhor que 

todos e demite o pessoal 
por motivos pessoais. É 

tanto abuso e assédio que 
a convivência  é quase 

impossível. Um sem noção 
total. Se liga! 

 
Descaso 

A GR, terceira da GM, 
demitiu cerca de 10% de 
seus funcionários, apesar 
da pandemia. A empresa 

demonstrou total indiferença 
com a situação dos 

trabalhadores, ao fazer as 
demissões neste momento 
tão crítico. A GM também 
não se posicionou contra 

essa covardia. 
 

Saúde em segundo plano 
Mesmo com o surgimento 

de casos de covid-19 
nas fábricas da região, a 
direção da Ardagh não 
demonstra nenhuma 

preocupação com a saúde 
dos trabalhadores e mantém 

a produção normalmente. 
Para a empresa, o lucro é 

prioridade. Para o Sindicato, 
a prioridade é a vida. 

 
Não tem conversa

Os trabalhadores da Hubner 
Sanfonas ficam mais de uma 
hora dentro da van porque 
a empresa se recusa a fazer 

uma pequena alteração 
no itinerário do transporte. 

Essa atitude demonstra 
que para a Hubner o bem-
estar do trabalhador pouco 
importa. Essa intransigência 
não dará em nada. Reveja 
seu posicionamento. Está 

avisado! 
 

Trabalhando de graça
O banco de horas dos 

engenheiros da Embraer não 
está sendo respeitado. Além 
desse regime ser prejudicial 
ao trabalhador, a empresa 

não cumpre o combinado e 
o Sindicato dos Engenheiros 

não toma providências.  
É dever dos dirigentes 

sindicais defenderem os 
trabalhadores e exigir que 
essas horas sejam pagas, 

sem transtornos e em dia.


