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RÁPIDAS

Ex-dirigente sindical, 
Benedito Domingos  
morre aos 87 anos
O ex-diretor do Sindicato 
Benedito Domingos, 87 anos, 
faleceu na quinta-feira (13).  
Ele fez parte do Sindicato nas 
décadas de 1950 e 1970 e, 
depois de se aposentar, integrou 
a diretoria da Admap (2001 
a 2007). Neste momento de 
despedida, expressamos toda a 
nossa solidariedade aos familiares 
e amigos do companheiro. 
Benedito foi sepultado no 
cemitério de Santana.  
 

Fim da homologação 
nos Sindicatos  
gera golpes 
Após a reforma trabalhista ter 
tirado a obrigatoriedade da 
homologação nos sindicatos, 
trabalhadores estão sendo 
lesados na hora da demissão. Tem 
empresa por aí fazendo com que 
o demitido assine a quitação das 
verbas rescisórias, sem ter pago 
o valor de fato.  É preciso ficar 
atento. Em caso de demissão, 
o metalúrgico pode procurar 
os departamentos Jurídico ou 
de Homologação do Sindicato 
para esclarecer dúvidas e evitar 
qualquer tipo de golpe por parte 
das empresas. As verbas rescisórias 
são direito do trabalhador e têm 
de ser pagas na íntegra!  

 
Trabalhadoras da 
Sun Tech exigem 
renovação de direitos 
 
As trabalhadoras da Sun Tech, 
na zona leste de São José 
dos Campos, fizeram uma 
assembleia, na sexta-feira (14), 
para pressionar a empresa a 
assinar a renovação dos direitos. 
Até agora a Sun Tech não 
assinou o acordo coletivo da 
Campanha Salarial 2019. É muito 
abuso! Se continuar com esse 
autoritarismo e intransigência, vai 
ter mobilização das trabalhadoras. 
Já na zona sul, quatro fábricas 
finalizaram as negociações 
da Campanha Salarial neste 
ano: APS, Euro Air, Rodolfer e 
Ronaldo Marques. Em todas elas, 
houve aumento real de salário e 
renovação de direitos.

Acorda Peão vai mostrar os venenos 
do governo Bolsonaro

Neste sábado

Famílias da ocupação Coração Valente fazem passeata por moradia
Os moradores da ocupação Coração Valente, em Jacareí, realizaram um ato por moradia digna, nesta 

sexta-feira (14). Cerca de 150 famílias participaram da manifestação, que durou mais de duas horas 
e percorreu as ruas centrais da cidade. A Prefeitura se comprometeu a entrar em contato com as 

lideranças do movimento até segunda-feira (17).
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Desfile do bloco Acorda Peão 
de 2019, em São José

Tanda Mello

Roosevelt Cássio

NA SEXTA TEM O BLOCO SÔ FIA DA VIDA
Anote aí: nesta sexta-feira (21), o bloco Sô Fia Da Vida sai às ruas de
São José dos Campos, protestando contra o machismo e a homofobia.
Formado principalmente por mulheres, o bloco terá os reforços 
do Coral Libercanto e da bateria Vai Malandra.
A concentração será às 18h, na Rua Francisco Paes. 

Faltando menos de uma semana para 
o início do Carnaval, já dá pra sentir o 
clima da folia se aproximando. E o Acorda 
Peão está com tudo pronto pra colocar o 
bloco na rua, no sábado (22). 

O samba-enredo vai abordar o 
primeiro ano do governo Bolsonaro, 
mostrando alguns dos venenos usados 
contra o povo e o meio ambiente. 

Ao ritmo do samba “Governo Bolso-
naro: um ano passou e a vida piorou“, 
iremos protestar, mas com muita irreve-
rência. Afinal, é Carnaval! 

O bloco percorrerá as ruas centrais 
da cidade. A concentração será na Rua 
Francisco Paes, 316, Centro, a partir 
das 9h.

Para os foliões que desejarem adqui-
rir as camisetas do Acorda Peão, elas já 
podem ser compradas na sede e subse-
des do Sindicato, por  R$10. 

“Todos os trabalhadores estão mais do 
que convidados a se juntarem ao bloco. 
Vamos às ruas mostrar que a luta se faz 
também no Carnaval”, afirma o diretor 
do Sindicato Lauro Claudino Nunes.

 
Ensaios
Desde o início da semana, já dá pra 

ir entrando no ritmo. Os ensaios do 
Acorda Peão acontecem entre os dias 
17 e 20, sempre às 19h, também na Rua 
Francisco Paes.

Chame os amigos e a família e venha 
fazer parte desta festa!

GOVERNO BOLSONARO:
UM ANO PASSOU E A VIDA PIOROU

Autor: Renato Bento Luiz

Ó meu Brasil
No Chile tudo aconteceu
Acorda Peão, que o 
gigante adormeceu.

O gigante adormeceu
Está passando mal
Roubaram todo seu direito 
Não foi neste Carnaval 
O bloco Acorda Peão 
já avisou
Isso faz mal 
Suco de laranja podre 
daquele laranjal. 

Bozo não é palhaço nem 
tão pouco animal
Mas espalha veneno 
Mais que a cobra coral
Racismo, machismo, 
homofobia 
É veneno que se espalha
Mata e se contagia.

Aplicativo pra lá 
Aplicativo pra cá 
Carteira verde e amarela 

Aproxime a câmera
do celular e ouça o 

samba-enredo

O Bozo quer implementar
Se quer direito não 
pode trabalhar 
Se quer trabalho, direito 
tem que acabar. 

Trump quer guerra 
Sem pensar no amanhã 
Sem lembrar no seu passado 
Que perdeu pro Vietnã.

Galvão no Inpe só quis alertar 
Apague o fogo da Amazônia 
O mundo tem que respirar.



Roosevelt Cássio

Trabalhadores da Hitachi em assembleia que aprovou a PLR, em 2019
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A atuação do Departamento Jurídico do Sindicato assegurou a reintegração do metalúrgico Flávio Avelino 
da Silva na empresa Holld Meyer, dia 10. Ele havia sido demitido, em 2017, mesmo sendo lesionado. A 
Convenção Coletiva da categoria garante estabilidade no emprego para trabalhadores vítimas de acidentes 
ou portadores de doenças ocupacionais. 

Trabalhador da Holld Meyer é reintegrado

Campanha de PLR 2020 começa 
na Ball, Gerdau e JC Hitachi

Participação nos Lucros

Em defesa do emprego

A Campanha de PLR 2020 já 
começou para os metalúrgicos da JC 
Hitachi, Gerdau e Ball. 

Em assembleia realizada dia 11, 
os trabalhadores da JC Hitachi apro-
varam a pauta de reivindicações, que 
prevê o valor de R$ 8.800. 

Também ficou acertado que não 
será negociado o reajuste salarial em 
conjunto com a PLR.

Os metalúrgicos vão ainda à luta 
pelo fim do desvio de função e para 
antecipar o pagamento da PLR para 
o mês de abril.

Igual para todos
Em reunião com o Sindicato, a 

direção da Gerdau tentou empurrar 
um acordo de dois anos, em que as 
metas são aplicadas sobre o salário.

Isso significa que quem ganha 
mais receberá PLR maior. O Sindi-
cato defende o benefício igual para 
todos.

Luta contra a exploração
Na JC Hitachi, Gerdau e Ball os 

metalúrgicos têm um inimigo em 
comum: as metas. 

Estabelecidas pelos patrões, sem 
o controle dos trabalhadores, as me-
tas servem para explorar ainda mais 

RÁPIDAS

Com greve, Dober 
acerta salários 
atrasados

Após os trabalhadores 
entrarem em greve, no dia 7, a 
direção da Dober, em Igaratá, 
regularizou o pagamento 
do adiantamento salarial de 
janeiro. Apesar dessa vitória, 
a luta não terminou. A Dober 
ainda deve o pagamento de 
fevereiro, que deveria ter sido 
feito dia 5. Se o dinheiro não 
sair, haverá nova paralisação.

Campanha quer 
reduzir salários 
de políticos

O PSTU em São José 
dos Campos lançou uma 
campanha para coletar 
assinaturas junto à população, 
com o objetivo de reduzir os 
salários dos vereadores e do 
prefeito da cidade. O abaixo-
assinado encontra-se em 
frente à Praça Afonso Pena, 
centro de São José, de terça a 
sábado, das 9h às 14h. Para 
assinar é necessário ter o título 
de eleitor. O partido espera 
recolher 6 mil assinaturas para 
dar entrada em uma ação de 
iniciativa popular. 

Trabalhadores na assembleia que suspendeu a greve

Roosevelt Cássio

A greve na Elgin foi suspensa, dia 
10, mas os trabalhadores continuam 
na luta contra demissões.  

Após a empresa anunciar o corte 
de 33 funcionários, os metalúrgicos 
paralisaram 100% da produção, no 
dia 7.  

A mobilização levou a Elgin a am-
pliar os benefícios para os demitidos, 
incluindo três meses de convênio 
médico e vale-alimentação. 

Negociações
Nesta terça-feira (18), haverá uma 

reunião entre o Sindicato e a direção 
da Elgin para discutir a situação das 
demissões e os reais planos da em-
presa em São José. 

Desde que comprou a fábrica (an-
tiga Heatcraft), a Elgin vem fazendo 
cortes e agindo com assédio. Mas 

Greve na Elgin é suspensa e 
negociação está marcada para terça

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

Sonaca
Eleição: 20/2

Pesola
Eleição: 20/2

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

Ericsson
Inscrição: até 25/2
Eleição: 2/3

Rockwell
Inscrição: de 21/2 a 6/3
Eleição: 11/3

essa história tem que acabar. 
“As negociações com a Elgin ainda 

estão ocorrendo. O Sindicato trabalha 
para reverter esse processo de demis-
sões, mas só a luta do trabalhador 

pode mudar essa realidade. A greve 
foi um primeiro passo na luta em 
defesa do emprego”, afirma o diretor 
do Sindicato Marcos Lopes Oliveira, 
o Marquinhos. 

os companheiros.
Na Ball, a direção chegou ao ab-

surdo de incluir os gastos com ener-
gia elétrica e material de pintura nas 
metas. Não é à toa que a proposta foi 
recusada pelos trabalhadores.

Início de negociações
Na TI Automotive, o Sindica-

to enviou, semana passada, uma 
notificação para que a direção da 

empresa agende as negociações. Nos 
próximos dias, mais fábricas serão 
procuradas. 

“Estamos começando mais uma 
campanha de PLR e o recado para as 
empresas já foi dado: se os patrões 
vierem com manobras para aumento 
da exploração, terão de enfrentar a 
mobilização dos metalúrgicos”, afirma 
o presidente do Sindicato, Weller 
Gonçalves.



INAUGURAÇÃO DA NOVA 
SEDE DO SINDICATO

Maior, mais moderna e melhor 
estruturada para atender 
os metalúrgicos com todo 
conforto e praticidade.

A cerimônia será às 18h, 
Rua Maurício Diamante, 65, 
Centro. 
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Democracia operária
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Entrega de teses para o 13º 
Congresso começa dia 2 de março

O Sindicato começa a receber, no dia 
2 de março, as teses para o 13º Con-
gresso dos Metalúrgicos.

 A tese é o conjunto de ideias e políti-
cas para serem discutidas e votadas pe-
los delegados, definindo a organização 
do Sindicato. 

A própria diretoria vai apresentar a 
sua tese, mas todo delegado do Con-
gresso também pode enviar.

É essa participação que faz do even-
to um espaço democrático e aberto a 
discussões e diferenças.

As teses devem abordar temas de con-
junturas nacional e internacional, propos-
tas de luta e políticas específicas.  

Os textos devem ser enviados entre 
os dias 2 de março e 3 de abril para: 
13congresso@sindmetalsjc.org.br.

O 13º Congresso vai acontecer nos 
dias 24, 25 e 26 de abril. A abertura será 
na sede do Sindicato,  em São José,  e os 
demais dias serão na Colônia de Férias.

Para participar, o metalúrgico sindi-
calizado tem de ser eleito delegado, em 
assembleia organizada pelo Sindicato. 

O tema central das discussões será 
“Organizar os trabalhadores contra os 
ataques de Bolsonaro - Fortalecer o tra-
balho de base com democracia operá-
ria”.

DITO BRONCA
dito@sindmetalsjc.org.br

Delegados do 12º Congresso votam resoluções

fique por dentro

ESPERAMOS VOCÊ, DIA 13 DE MARÇO, PARA A 

13º Congresso dos Metalúrgicos
Dias 24, 25 e 26 de abril.
Local: abertura na sede, em São José, e os 
demais dias na Colônia de Férias, em Caraguatatuba.
Período de entrega de teses: 2 de março a 3 de abril.
Como enviar a tese: pelo e-mail 13congresso@sindmetalsjc.org.br.
Quem pode enviar: delegados.
Periodo de eleição de delegados: 9 de março a 9 de abril.

13º CongResso
Dos MetAlúRgiCos

Tudo errado 
O trabalho na Huber 

Suhner está cada vez mais 
precário. Como se não 

bastassem os assédios e 
a pressão para fazer hora 
extra, a empresa não quer 
fornecer EPI e se recusa a 
abrir CAT. Um abuso atrás 

do outro. Não vamos 
tolerar.  Exigimos respeito!

 
Sem noção 

A Mirage é uma piada. 
Em vez de resolver os 
atrasos no pagamento 
do convênio médico 
e depositar o FGTS, 
ela resolveu proibir 

os companheiros de 
estacionarem dentro 
da empresa. É sério 

que não tem nada mais 
importante para resolver?  

 
Não tem respeito

Olha só que absurdo:
a Sun Tech simplesmente 

não pagou a segunda 
parcela da PLR para as 

trabalhadoras demitidas. 
Quando as companheiras 

reclamaram, a empresa 
mandou que procurassem 

seus direitos. Quero ver 
como vai ficar essa marra 

depois que o processo 
chegar.  

A Deus dará
O peão que trabalha no 
carregamento da Prolind 
não tem segurança. Faz 

anos que a empresa 
não providencia o EPI 

adequado para a função, 
mesmo estando previsto 

na ata da Cipa. Vai 
esperar acontecer uma 
tragédia para arrumar 

isso, Prolind?   

Envie sua bronca
O Dito Bronca é a voz 
do trabalhador. Chefe 

sacana, supervisor 
grosseiro e líder folgado? 
Denuncie agora mesmo. 

Envie sua bronca pelo site 
sindmetalsjc.org.br


