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Por que a diretoria decidiu reformar 
a sede?
O prédio precisava urgente de uma 
reforma completa, tanto na estrutura 
como nas partes elétricas e hidráulicas. 
Precisávamos também de mais espaço 
para atender melhor os trabalhadores.
 
A reforma aconteceu num momento 
em que os sindicatos passam por 
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Para que tudo esteja pronto e organizado na inauguração da nova sede do Sindicato, os atendimentos que 
hoje são feitos na sede provisória e no Departamento Jurídico serão suspensos nesta quarta, quinta e sexta-
feira. Quando as portas forem reabertas na segunda-feira (16), os metalúrgicos já estarão de casa nova. Já o 
atendimento nas subsedes permanecem normais. 

Atendimentos serão suspensos a partir de quarta-feira

A nova sede do Sindicato 
chama a atenção desde a 
fachada, especialmente pela 
beleza, mas o que realmente 
importa está lá dentro. 

São três andares distribu-
ídos em 1.065 m2 de área 
construída, elevador e mais 
de 40 ambientes. 

Cada centímetro foi projeta-
do pensando-se na praticidade 
e bem-estar do trabalhador. 

O salão de assembleias, 
espaço nobre do Sindicato, 
tem capacidade para 150 
pessoas sentadas e foi equi-

pado com um sistema de som 
moderno, câmeras robóticas, 
TV 4K, ar-condicionado e 
cadeiras estofadas.

O Departamento Jurídico 
deixa de ocupar um imóvel 
separado e passa a ser cen-
tralizado na sede.  

“Com a reforma e amplia-
ção, o patrimônio da categoria 
foi preservado e valorizado. 
Esse prédio tem 57 anos e faz 
parte da história da categoria 
e da própria cidade”, afirma 
o tesoureiro do Sindicato, 
Nilson Ferreira Leite.

Prédio terá mais de 40 ambientes Obra foi 
financiada 
pelo próprio 
trabalhador

Com a palavra, o presidente

RÁPIDAS

Curso de churrasco 
vai ter nova edição
dia 23 de maio 
Os apreciadores de um 
bom churrasco já podem 
ir preparando o avental. O 
Sindicato vai oferecer mais um 
Curso de Churrasqueiro para os 
metalúrgicos associados. A aula 
será no dia 23 de maio, mas as 
inscrições já podem ser feitas na 
sede e subsedes do Sindicato. No 
curso, os alunos irão aprender, 
por exemplo, como escolher a 
carne, como acender o fogo, 
como deixar a carne mais 
suculenta e tudo para deixar o 
churrasco no ponto. Se você quer 
participar, corra. As vagas são 
limitadas e a inscrição 
custa R$ 25.   
 

Sindicato abre
inscrições para 
Torneio de Truco 
O Sindicato vai realizar, no dia 9 
de maio, o 1º Torneio de Truco 
dos Metalúrgicos. As inscrições 
já estão abertas e podem ser 
feitas até o dia 8 de maio. 
Cada dupla deve ter ao menos 
um sindicalizado. O valor da 
inscrição é R$ 10 (sócio) e R$ 20 
(não sócio). As inscrições podem 
ser feitas na sede ou subsedes 
do Sindicato. Além do troféu, 
a premiação para as duplas 
vencedoras será 100 litros de 
chope para o primeiro lugar, 60 
litros para o segundo e 30 litros 
para o terceiro. 

Metalúrgicos ganham nova sede do Sindicato nesta sexta-feira
Inauguração

Greve na Cambará leva conquistas a trabalhadores
Os metalúrgicos da Cambará, em Caçapava, retornaram ao trabalho dia 2, após saírem vitoriosos 

de uma greve iniciada dia 27. Os companheiros conquistaram refeição na fábrica, pagamento 
do transporte e 45 dias de estabilidade. Esta foi a primeira paralisação ocorrida na Cambará. Os 

trabalhadores estão de parabéns por esta luta. 
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Os metalúrgicos ganham uma 
nova casa, nesta sexta-feira (13). Após 
dois anos de reforma e ampliação, 
será inaugurada a nova sede do Sin-
dicato, muito mais bonita, confortável 
e moderna.

Também vamos comemorar os 64 
anos de fundação do Sindicato, ocor-

Ao lado, fachada do prédio 
já depois da reforma. 
Abaixo, imóvel antes
das obras

1º andar pronto para receber os trabalhadores

Assembleia de PLR na JC Hitachi

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

Rockwell
Eleição: 11/3 

TI Automotive
Inscrição: até 11/3
Eleição: 16/3 

Alestis
Inscrição: até 19/3
Eleição: 25/3

rida em 14 de março de 1956. 
Todos os metalúrgicos estão con-

vidados para a festa, às 18h, na Rua 
Maurício Diamante, 65, Centro.  

“Este será um grande momento 
para os metalúrgicos, que são os ver-
dadeiros donos do Sindicato”, afirma o 
vice-presidente, Renato Almeida.

Show de samba
Após a cerimônia, vai ter show 

com o grupo de samba Glauce & 
Nossa Raiz. 

Vai ser uma noite de celebração 
e boa música para comemorarmos 
juntos os 64 anos do Sindicato e a 
abertura da nossa nova casa. 

Cada bloco usado na refor-
ma da sede foi comprado com 
dinheiro vindo da contribuição 
dos metalúrgicos. 

São recursos obtidos com as 
mensalidades dos associados, 
taxas assistenciais e processos 
jurídicos.

Nosso Sindicato é a prova 
viva de que não é necessário 
dinheiro recebido do governo e 
muito menos dos patrões. Aqui, 
quem manda é a categoria 
metalúrgica. 

Todos sabem que o Sindica-
to abriu mão do Imposto Sin-
dical, em 1999. Esse imposto 
estimula a criação de sindicatos 
de fachada, que não lutam 
pelos trabalhadores. Por isso, 
defendemos a contribuição 
voluntária. 

Primeira sede foi construída em 1963

1963 - Primeira sede 1981 - Sede ganha salão de assembleias 2018 - Início das reformas Weller Gonçalves, 
presidente do Sindicato

1.065 m2  
de área 

construída, 
com mais de 

40 ambientes

Elevador
Salão de 

assembleias 
equipado 

com moderno 
sistema de 

áudio e vídeo

Biblioteca Ambiente 
climatizado 

e rede de 
TV interna

Campanha de PLR começa com conquistas e assembleias
Vamos à luta

Juiz do trabalho fará palestra para metalúrgicos
13º Congresso

O juiz do Trabalho Jorge Luiz 
Souto Maior estará no Sindica-
to, no dia 2 de abril, para falar 
sobre direitos e os ataques que 
o governo federal e Congresso 
Nacional vêm fazendo contra os 
trabalhadores. 

O evento será atividade pre-
paratória para o 13º Congresso 
dos Metalúrgicos, portanto é 

obrigatória para os delegados. 
O juiz Souto Maior é também 

professor de Direito do Trabalho na 
Universidade de São Paulo (USP). 

“Esta será uma ótima oportunida-
de para os metalúrgicos conhecerem 
mais profundamente tudo o que 
está acontecendo no país em relação 
aos graves ataques que os direitos 
trabalhistas estão sofrendo e que 

ainda podem sofrer. É uma palestra 
que vai ajudar muito na formação 
dos delegados do 13° Congresso”, 
afirma a diretora do Sindicato Luciene 
da Silva. 

A categoria já está indo à luta por 
uma PLR maior e sem metas.

Na JC Hitachi, os trabalhadores  apro-
varam em assembleia, no dia 2,  o valor 
de R$ 9.800, equivalente a R$ 7 mil de 
PLR e R$ 2.800 de abono. 

General Motors
Os metalúrgicos da GM realizaram 

assembleia na sexta-feira (6) e cobraram 
abertura imediata de negociações e PLR 
sem metas.

Armco
Os companheiros da Armco para-

ram durante três horas, na quarta-feira 
(4), contra o atraso no pagamento da 
PLR 2019. 

Com a mobilização, a empresa se 
comprometeu a pagar uma compensa-
ção aos trabalhadores. 

Agora vão começar as negociações 
sobre a PLR 2020. A primeira reunião 
já está agendada para  o dia 16.

Roosevelt Cássio

dificuldades financeiras, em razão 
do fim do Imposto Sindical. Como 
foi possível?
Há muito tempo o nosso Sindicato 
não depende do Imposto Sindical. 
Administramos a entidade com total 
responsabilidade e usamos recursos 
vindos da contribuição dos traba-
lhadores. Assim garantimos nossa 
independência. 

Então, o número de sócios faz diferença 
para a manutenção de um sindicato de 
luta?
Faz muita diferença. Com as sindicalizações, 
podemos oferecer, por exemplo, atendi-
mento jurídico, produzir jornais, manter 
uma frota de carros necessária para o 
trabalho dos diretores, pagar funcionários, 
enfim, ter uma estrutura completa para a 
luta em defesa dos direitos da categoria. 
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Dia 18
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No Dia de Lutas, vamos defender 
direitos e liberdades democráticas  

Dia 18 de março será a vez dos 
trabalhadores irem às ruas e se mobi-
lizarem nas fábricas contra o governo 
Bolsonaro.  

Organizado pelas centrais sin-
dicais, incluindo a CSP-Conlutas, o 
Dia Nacional de Lutas, Protestos e 
Paralisações promete mobilizar bra-
sileiros de norte a sul do país.

Vai ser um dia para denunciar a 
perda de direitos, o sucateamento 
do serviço público e a escalada au-
toritária de Bolsonaro, que incenti-
vou manifestações pelo fim do Con-
gresso Nacional e Supremo Tribunal 
Federal (STF).

Metalúrgicos na luta
Em nossa região, o Sindicato rea-

lizará assembleias nas fábricas para 
dialogar com o metalúrgico sobre 
a importância da luta por direitos 
e em defesa das liberdades demo-
cráticas. 

“Nós queremos realizar um gran-
de dia de luta em todo o Brasil.  Que 
este seja o primeiro passo na cons-
trução de uma Greve Geral. É preci-
so derrotar os ataques de Bolsonaro, 
já”, afirma o  diretor do Sindicato 
José Dantas Sobrinho. 

Trabalhadores protestam contra ataques de Bolsonaro, em 2019

Manifestação na Praça da Igreja Matriz, em São José dos Campos

GREVE GERAL DA EDUCAÇÃO
Professores e servidores 
públicos da Educação 
também vão à luta no dia 18, 
com uma Greve Geral 
do setor.
Esses trabalhadores sofrem 
com o congelamento e 

DITO BRONCA
dito@sindmetalsjc.org.br

parcelamento de salários e a 
precarização do trabalho.  
A paralisação também vai 
denunciar a militarização das 
escolas públicas e o projeto de 
lei que quer levar censura para 
dentro das salas de aula.

8 de Março

Manifestações contra a violência 
marcam Dia Internacional da Mulher

Manifestações no Brasil e no ex-
terior marcaram o Dia Internacional 
de Luta da Mulher (8). O combate à 
violência provocada pelo machismo 
esteve no centro dos protestos.

Em nossa região, as atividades 
começaram dia 2, com assembleias 
nas fábricas para discutir o machis-
mo no local de trabalho. 

Na sexta (6), um ato no centro 
de São José dos Campos reuniu cer-
ca de 400 pessoas. 

No sábado (7),  o 4º Encontro 
das Mulheres Metalúrgicas, orga-
nizado pelo Sindicato,  abordou a 
falta de políticas públicas para as 
mulheres e suas famílias. 

Dia de lutas
Os protestos ganharam força, 

no domingo (8). No Brasil, houve 
atos em São Paulo, Rio de Janeiro e 
Brasília. O Sindicato organizou uma 
caravana para a Av. Paulista e se so-
mou a outras manifestantes. 

Pelo mundo
No Chile, mais de dois milhões 

de pessoas se reuniram em Santia-
go, contra o governo e em defesa 
dos direitos das mulheres.

Outros países também resgistra-
ram manifestações, como Argen-
tina, Colômbia, México, Espanha, 

França e Coreia do Sul.
“Vivemos um momento em que 

a luta da mulher está ganhando for-
ça em todo o mundo. Esta união e 
poder de organização, certamente, 
nos levarão à ampliação de conquis-
tas”, afirma a diretora do Sindicato 
Aline Bernardo. 

Bom de prato 
O supervisor “D”, do 
F30 da Yaborã, adora 

dar carteirada nos 
trabalhadores para 

pagarem lanchinhos a 
ele. Se tiver algum café e 
o Paquito não participar, 

é assédio na certa! 
Ninguém aguenta mais 

esse fome zero! 
 

Segurança sem noção  
O segurança do trabalho 

“M”, da Hitachi, 
é insuportável. O 

trabalhador prefere se 
arriscar com o EPI em 
mau estado do que ter 

de falar com o cara. Sem 
contar que ele se recusa a 

dar EPI novo. Se liga! 
 

Panelinha da Sonaca
Na Sonaca, o que impera 
é a lei do puxa-saquismo. 

Lá não tem Plano de 
Cargos e Salários e a única 
exigência para promoção  
é ser X9. É melhor parar 

com esse favoritismo. 
Tartaruga sozinha não 

sobe em árvore! 
 

Trabalhadoras invisíveis
A Latecore excluiu as 

trabalhadoras da limpeza 
e do restaurante da 

homenagem pelo Dia 
da Mulher. Uma total 
falta de respeito com 

pessoas que se dedicam a 
funções tão importantes 
para todos. Isto se chama 

discriminação 
e é inaceitável.

 
Sem critério

Os trabalhadores do 
manuseio da S10 da 

GM estão passando por 
situações de perseguição 
e assédio. Qualquer coisa 
é motivo para advertência 

e demissão. Vou dar 
um aviso: aqui ninguém 

está disposto a ficar 
enfrentando esse tipo de 

abuso! 

Roosevelt Cássio


