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Roosevelt Cássio

Colônia de Férias: reservas na sede serão feitas com senhas
Devido à grande procura por reservas da Colônia de Férias nesta época do ano, o Sindicato está
realizando atendimento por meio de senhas (40 por dia). O horário é das 8h às 17h, na sede provisória
(Rua Coronel Moraes, 143, Centro). Nas subsedes, não é necessario ter senha. Mas atenção: com o
recesso de final de ano, o atendimento termina às 12h do dia 22 e só volta em 8 de janeiro.

Festa da categoria

Festival dos Metalúrgicos de fim
de ano será dia 17. Participe!
Tanda Melo

Denunciar a violência

Trabalhadoras de São José dos
Campos foram para a rua no
Dia Internacional de Combate
à Violência contra a Mulher,
celebrado no dia 25 de novembro. Elas protestaram contra as
agressões do machismo e a PEC
181, que quer proibir o aborto
em caso de estupro.
Para se ter uma dimensão do
ataque que a PEC representa,
apenas na região do Vale, os
casos de estupro aumentaram
86% no primeiros oito meses
deste ano.
Com a PEC, o governo quer
calar as mulheres, justamente no
momento em que elas estão se
sentindo mais fortalecidas para
denunciar os estupradores. Não
vamos permitir!

Debate de gênero

O projeto de lei que visa proibir o debate de gênero nas escolas de São José dos Campos,
proposto pelo vereador Valdir
Alvarenga (Solidariedade), é
outro ataque às mulheres e
LGBTs.
No país em que uma mulher
é assassinada a cada duas horas
e um LGBT é morto a cada dia,
debater gênero nas escolas é
fundamental para ensinar as
crianças a não serem machistas
e a respeitarem as diferenças.
Basta de discriminação!

Sun Tech de luta

Os patrões da Sun Tech bem
que tentaram tirar as trabalhadoras da luta, mas não conseguiram.
Na última semana, elas provaram
que não têm medo das ameaças
do patrão e elegeram a companheira Luciene para a Cipa.
Esta vitória contra os desmandos da empresa acontece quase
dois anos após a reabertura da
fábrica, que havia fechado e demitido as trabalhadoras em uma
tentativa de fraude.
É isso aí, mulherada. Unidas
somos mais fortes!

O Festival é momento de confraternização entre os metalúrgicos e familiares

Está chegando a hora dos trabalhadores se divertirem com a família
no 51º Festival dos Metalúrgicos.
A edição de final de ano acontece
no dia 17, a partir das 10h, no Clube
de Campo Luso Brasileiro.
Este vai ser um “Super Festival”.

Serão sorteados 150 prêmios, incluindo dois carros 0 km: um Onix
Joy, no sorteio geral, e um Chery
New QQ, no bingo.
Na lista de premiação, ainda
estão quatro motos Honda CG Fan
125cc. Não dá pra perder!

Música e Papai Noel
Diversão é o que não vai faltar na
comemoração que marca o fim de
um ano de muita luta.
No palco principal, a banda Fattus vai agitar a galera com um repertório cheio de grandes sucessos.
Já na tenda externa, o público vai
ouvir o melhor do sertanejo, com
a dupla Jean Costa e Danilo, além
de sambar com o grupo Brilho no
Olhar.
É claro que não poderia faltar o
tradicional Papai Noel, distribuindo
saquinhos-surpresa e conversando
com a criançada.
“Depois dos metalúrgicos mostrarem toda sua força contra os
ataques do governo e dos patrões,
nada mais justo do que uma confraternização para reunir os amigos e
a família. Queremos encerrar o ano
com um grande festival”, afirma o
secretário-geral do Sindicato, Renato Almeida.

Economia

13º Salário dos metalúrgicos injeta
R$ 217 milhões na região
Os metalúrgicos da nossa região
vão receber R$ 217,5 milhões de
13º salário até o final de 2017.
Esse dinheiro entra no bolso dos
trabalhadores ao longo do ano, mas
60% são pagos entre novembro e
dezembro.
O estudo, realizado pelo Dieese,
considera os 35,3 mil metalúrgicos
da base do Sindicato (São José dos
Campos, Caçapava, Santa Branca
e Igaratá).
Do total, aproximadamente
75% serão recebidos pelos trabalhadores da Embraer (53,8%)
e setor automotivo (20,4%), que
inclui GM e Chery.
O valor recebido pelos metalúrgicos representa 13,6% em relação
à soma de todas as outras categorias da Região Metropolitana do
Vale do Paraíba.
“A nossa categoria é muito importante para a economia de região.
Nossa luta diária por melhores
salários reflete em diversos setores,
por isso, é necessário seguirmos o
caminho das mobilizações”, afirma
o presidente do Sindicato, Antônio
Ferreira de Barros, o Macapá.

O comércio é fortemente beneficiado com o 13º dos trabalhadores

Fique ligado! Segunda parcela

deve ser paga até dia 20
É importante que o trabalhador fique de olho para receber
corretamente o 13º salário.
Os patrões têm até o dia 20
para pagar a segunda parcela
do benefício.
A legislação trabalhista garante o pagamento obrigatório

do 13º a todos os trabalhadores contratados pela CLT.
A empresa que não cumprir
o prazo estipulado deverá pagar uma multa.
Se em sua fábrica o patrão
tentar passar a perna nos trabalhadores, denuncie!
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Trabalhadores da Avibras mantêm luta em defesa do emprego
Numa grande assembleia, nesta sexta-feira (1º), os trabalhadores da Avibras deixaram um aviso bem claro
para a empresa: aqui, a mobilização em defesa do emprego é permanente. A estabilidade conquistada
durante a Campanha Salarial terminou em novembro, mas a luta por emprego continua. Os trabalhadores
também votaram contra as reformas do governo Temer e a lei da terceirização.

RÁPIDAS

Gestão 2018 - 2021

Em assembleia cheia, metalúrgicos
elegem Comissão Eleitoral
Os metalúrgicos elegeram, nesta quinta-feira (30), a comissão que
irá conduzir o processo eleitoral da
diretoria do Sindicato para o período de 2018 a 2021.
Num salão lotado, a categoria
elegeu a Equipe 1 com 86% dos
votos. A Equipe 2 obteve 14%.
A Comissão Eleitoral terá a responsabilidade de elaborar o regimento e conduzir todo o processo
de forma transparente e democrática, fazendo valer a vontade da categoria.
Na abertura da votação, o presidente do Sindicato, Antônio Ferreira de Barros, o Macapá, ressaltou a
importância do trabalho da Comissão Eleitoral para garantir que seja
cumprida a democracia operária e
empossar a futura diretoria.
Antes dos trabalhadores votarem, dois representantes de cada
equipe puderam apresentar suas
propostas e defender os caminhos
a serem seguidos pelo Sindicato no
próximo período.
A Equipe 1 foi defendida pelo
secretário-geral do Sindicato, Renato Almeida, e pelo diretor Weller
Gonçalves.
A Equipe 2 foi defendida pelos

Tanda Melo

Metalúrgicos lotaram o salão do Sindicato para participar da assembleia

diretores do Sindicato José Eduardo
Gabriel e Eder de Andrade.
“Esta foi uma assembleia democrática, com espaço para diferentes
ideias e propostas. Agora, é começar
a organizar o processo eleitoral de
forma que tudo corra dentro do que
está determinado no Estatuto da categoria”, afirma Adilson dos Santos,
membro da Comissão Eleitoral.
Na assembleia, compareceram
437 metalúrgicos. Destes, 376 votaram na Equipe 1 e 61 na Equipe 2.

OS VOTOS
Equipe 1
376 votos

86%

Equipe 2
61 votos

14%

Conheça a Comissão Eleitoral

Coordenador: Ezequiel Ferreira
Lima Filho, carteiro aposentado

Raquel de Paula, trabalhadora
dos Correios

Adilson dos Santos, metalúrgico
aposentado da Philips

Eleição da diretoria será em fevereiro
A Comissão Eleitoral já definiu o regimento e o
calendário eleitoral do Sindicato. A votação que escolherá a diretoria será em 27 e 28 de fevereiro.
O regimento foi construído obedecendo rigidamente o estatuto da entidade, de forma a garantir a
lisura do pleito. O documento ficará disponível na
secretaria e no site do Sindicato para consulta.
A comissão ficará sob coordenação de Ezequiel
Lima Filho, escolhido pelo próprio grupo.

CALENDÁRIO
De 6 a 8 de dezembro:
inscrição das chapas
Dias 27 e 28 de
fevereiro: eleição

Locais de votação:
urnas itinerantes nas
fábricas (roteiro a ser
definido pela comissão)
e urnas fixas na sede e
subsedes do Sindicato

Na Ardagh, protesto
defende direitos
de terceirizados
Os metalúrgicos da Ardagh,
em Jacareí, cruzaram os braços
por uma hora, na quarta-feira
(29), em defesa dos direitos e
emprego dos companheiros
terceirizados da empresa
Embrase. Os vigilantes estão
com seus salários e direitos
atrasados e serão demitidos
nos próximos dias, já que a
Embrase será substituída. Os
metalúrgicos reivindicam que
a Ardagh assuma a dívida
com os vigilantes e garanta a
contratação de todos. “Esse
desrespeito com os direitos
dos trabalhadores é um retrato
típico da terceirização”, afirma
o diretor do Sindicato João da
Silva.

Trabalhadores
da Wirex fazem
paralisação
Os metalúrgicos da Wirex
Cable, em Santa Branca,
pararam por três horas, nessa
quinta-feira (30), para exigir
a regularização dos salários e
benefícios que estão atrasados.
Essas irregularidades são
constantes na fábrica e já
levaram a outras mobilizações.
A Wirex Cable está com FGTS e
INSS em atraso, além do salário
de novembro. Se a empresa
não apresentar uma proposta
para acertar tudo o que deve
aos trabalahdores, as máquinas
vão parar de novo! Está avisado.
Aqui não vamos aceitar mais
esse calote.

A Cipa é um instrumento
importante para a nossa
organização. Eleja quem
está comprometido com
a luta dos trabalhadores:

ARDAGH
Inscrição: até 5/12
Eleição: 13 e 14/12
PANASONIC
Inscrição: até 11/12
Eleição: 15/12
MWL
Inscrição: até 15/12
Eleição: 21/12
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Traição

CUT recua da Greve Nacional contra
reforma. É preciso manter luta!
Tanda Melo

Justamente no momento em que
cresce a mobilização dos trabalhadores em torno da Greve Nacional contra a reforma da Previdência, CUT e
outras centrais sindicais recuaram,
nesta sexta-feira (1º), do chamado
à luta contra a retirada de direitos.
A CSP-Conlutas não foi consultada sobre essa decisão e defende
que o cancelamento da greve é prejudicial aos trabalhadores.
O Sindicato vai manter a mobilização programada e estará nas fábricas da região, nesta terça-feira (5).
Barganha
Sem o total de votos necessários
para aprovar a reforma, o governo
Temer vai empurrar a votação para
a segunda semana de dezembro.
A barganha em busca de votos
segue forte. De olho nas próximas
eleições, os deputados estão co-

DITO BRONCA
dito@sindmetalsjc.org.br

A CSP-Conlutas defende a mobilização dos trabalhadores para derrubar a reforma

brando um alto preço para votar a
favor da reforma.
O recuo das centrais sindicais
neste momento decisivo só fortalece o governo.
“Não podemos deixar que Temer

e os corruptos do Congresso acabem
com nosso direito de aposentadoria.
Não podemos cair na manobra do
governo. Se a reforma for à votação,
o Brasil vai parar”, afirma o diretor do
Sindicato Weller Pereira Gonçalves.

MENTIRAS SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Visa combater
privilégios: a reforma
vai atacar justamente
aqueles que mais
precisam da
Previdência.

Previdência está
quebrada: a CPI da
Previdência já provou
que as contas da
Seguridade Social
são superavitárias.

Sem a reforma, haverá
nova crise econômica:
esta é mais uma chantagem
dos empresários e
banqueiros, que vão
lucrar com a reforma.

Campanha Salarial

Justiça propõe aumento real para
metalúrgicos do setor aeronáutico
O Tribunal Regional do Trabalho
(TRT) propôs que os metalúrgicos
do setor aeronáutico de São José
dos Campos e Botucatu tenham um
reajuste salarial de 3,25%.
A audiência aconteceu no dia 28,
a pedido dos sindicatos de metalúrgicos das duas cidades. Uma nova
discussão acontecerá dia 12.
A proposta do TRT representa
1,73% de reposição da inflação
(retroativo a 1º de setembro), mais
1,5% de aumento real a ser aplicado
em data ainda não definida.
O Tribunal também propôs a
renovação de todos os direitos previstos na Convenção Coletiva.
Intransigência
Muito antes da audiência, a Embraer havia decretado o reajuste
salarial de apenas 1,73%.
Esse índice já foi rejeitado pelos
trabalhadores da Embraer e de todo
setor aeronáutico.

Abusando
O supervisor da área de
embalagem da Prolind
está abusando. Em
época de fechamento,
ele pressiona o pessoal a
fazer hora extra e ainda
quer que abra mão
de fazer uma hora de
almoço. Isso é irregular.
Pode parar!
Desrespeito
Metade das catracas
de acesso à GM está
quebrada, o que vem
provocando longas filas
para acessar a fábrica.
Em dia de chuva, o
problema aumenta ainda
mais. O trabalhador não
merece esse tratamento,
não é dona GM?
Sem noção
O supervisor do 1º T
do F-66 da Embraer é
mesmo um sem noção.
Disse que a meta agora
é cortar custos e que
se dane a qualidade.
É absurdo que um
supervisor de fabricação
de aviões diga isso!
Chega de assédio
O pessoal do estoque da
Elteck não aguenta mais
o supervisor R. O cara só
sabe fazer assédio moral e
pressão por hora extra.
Se continuar assim, o
bicho vai pegar para
o seu lado!

Audiência de conciliação no TRT discute reajuste salarial dos trabalhadores

NA ZONA SUL, CAMPANHA ENTRA NA RETA FINAL
Na zona sul, trabalhadores de 30
fábricas vinculadas à Assecre aprovaram a proposta de reajuste salarial e
renovação das cláusulas sociais que
garantem direitos. As assembleias
aconteceram ao longo da última
semana.
A proposta aprovada garante que
em fábricas como Forming, Haldex,

Techal e Fameccânica a reforma trabalhista não poderá ser aplicada e os
trabalhadores terão reajuste salarial
de 3%.
Em outras fábricas da zona sul, os
trabalhadores aprovaram reajustes
que vão de 4% (MSA) a 6% (Utec).
Mais assembleias estão programadas
para esta semana. Participe.

Risco de lesão e acidente
Na Gerdau, os
operadores das áreas
de Trefila de arames,
Soldas e Logística estão
sofrendo com o acúmulo
e desvio de função. Tem
gente operando quatro
máquinas diferentes e no
3º T, até empilhadeiras.
Isso ainda vai acabar mal!
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