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Órgão Informativo do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, Caçapava, Jacareí, Santa Branca e Igaratá

Os metalúrgicos foram à luta e garantiram a renovação dos Acordos Coletivos. Com mobilizações e grandes
greves, a categoria impediu que os patrões rasgassem nossos direitos e antecipassem a reforma trabalhista.
Em todas as fábricas em que a Campanha Salarial já chegou ao fim, os direitos foram garantidos.
Mas a luta ainda não acabou. Nas fábricas em que os patrões insistem em não atender às
reivindicações dos metalúrgicos, a mobilização continua com toda força.
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É NESTA SEXTA-FEIRA!
Dia Nacional de Luta.
Inscreva-se para a caravana

O Dia Nacional de Luta em Defesa dos Nossos Direitos
vai mobilizar trabalhadores das mais diversas categorias.
Vamos para rua protestar contra as reformas do governo
Temer. Temos motivos de sobra para dizer não aos ataques
vindos de Brasília. O Sindicato vai enviar uma caravana
para São Paulo, onde acontecerá um ato unificado.
Participe!
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Estão abertas inscrições para sorteio de pacotes para Natal e Ano-Novo

Trabalhadores da GM voltam do layoff a partir de segunda-feira

Já estão abertas as inscrições para os sorteios dos pacotes de Natal e Ano-Novo na Colônia de Férias, em
Caraguatatuba. Para o Natal, o prazo é até o dia 17 de novembro. Para o Reveillón, até o dia 24. A inscrição deve
ser feita na sede ou subsedes do Sindicato. Os sorteios serão nos dias 18 (Natal) e 25 (Ano-Novo) , às 9h, na
sede. O sorteio dá direito a reserva de diárias, mediante pagamento.

Metalúrgicos da GM que estavam em layoff desde 5 de junho retornam ao trabalho a partir desta segunda-feira (6).
Dos 830 trabalhadores com contratos suspensos, 130 já haviam retornado à fábrica antes do fim do layoff. Aqueles
que não forem chamados pela GM permanecerão em licença remunerada, recebendo salários e benefícios. O
acordo do layoff garante estabilidade no emprego até fevereiro de 2018 em toda planta.

RÁPIDAS
Metalúrgicos
da Suel fazem
paralisação
Os trabalhadores da
metalúrgica Suel cruzaram
os braços dia 24, contra
o plano da empresa de
registrá-los como operários
da construção civil. Com
a manobra, a fábrica
esperava reduzir salários e
direitos dos trabalhadores.
Mas os companheiros
foram à luta para defender
seus direitos e continuar
representados pelo
Sindicato dos Metalúrgicos.

Trabalhadores
da Wirex Cable
entram em greve
Os metalúrgicos da
Wirex Cable, em Santa
Branca, entraram em
greve, na quarta-feira
(1º), em protesto contra
o atraso no pagamento
dos salários e benefícios.
Há mais de 30 dias, os
salários estão atrasados e
os benefícios, como cesta
básica e vale-alimentação,
são pagos de maneira
irregular, parcelados e
não respeitando as datas
fixadas. A greve continua
até que a empresa
regularize a situação. Na
Wirex, os trabalhadores são
de luta!

Bloco Sô fia
da vida realiza
apresentação
O bloco de Carnaval
“Sô fia da vida” realizará
uma apresentação no
domingo (12), na subsede
das Chácaras Reunidas
(Rua Monte Azul, 924),
às 14h. Formada em
2016, a bateria do grupo
é composta apenas
por mulheres e tem o
objetivo de trazer debates
importantes ao Carnaval,
como a homofobia. O
evento terá uma roda
de samba com outros
convidados, com venda de
cerveja e petiscos. Participe!

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

AVIBRAS
Eleição: 9/11
LATECOERE
Eleição: 10/11
HEATCRAFT
Inscrição: 8/11
Eleição: 13/11
BLUETECH
Inscrição: até 8/11
Eleição: 14/11
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Campanha Salarial 2017

Metalúrgicos mantêm direitos, repõem perdas e avançam
na luta contra reforma trab
balhista do governo Temer
Romerito Pontes

A Campanha Salarial chegou em sua reta
final. Depois de muita luta, a categoria conseguiu o que parecia mais difícil: renovar todos
os direitos previstos nos Acordos Coletivos.
Para se ter uma ideia, sem a assinatura dos
acordos, os metalúrgicos só ficariam com os
direitos determinados pela CLT. Perderíamos,
por exemplo, o adicional noturno de 35%, a
estabilidade de emprego para os lesionados,
auxílio-creche e centenas de outros direitos.
Reajuste salarial
Apesar das longas negociações e lutas
da categoria, os patrões jogaram duro em
relação aos salários. Não foi fácil, mas em
diversas fábricas conquistamos aumento real,
como na TI, Heatcraft, Avibras, Ericsson e
JC Hitachi.
Em outras fábricas, como GM e Chery, os
trabalhadores terão a reposição da inflação,
de 1,73%. Nas duas fábricas, os trabalhadores conseguiram manter a estabilidade no
emprego para lesionados, principal alvo das
montadoras.
“Esta Campanha Salarial aconteceu em
meio a severos ataques dos patrões e do governo. Tivemos que enfrentar os efeitos da
reforma trabalhista e garantimos, na luta, a
manutenção de direitos”, afirma o presidente
do Sindicato, Antônio Ferreira de Barros, o
Macapá.

As negociações entre o Sindicato
e o setor aeronáutico, representado
pela Fiesp (Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo), continuam
travadas.
Na reunião ocorrida dia 1º, não
houve qualquer avanço na proposta
patronal, por isso foi marcada uma nova

A mobilização dos metalúrgicos, como aconteceu na Parker Hannifin, levou a conquista de direitos em toda categoria

Trabalhadores enfrentam pa
atrões
com greves e mobilizações
Roosevelt Cássio

Trabalhadores da Chery ficaram em greve durante 32 dias

A intransigência patronal levou os metalúrgicos a entrarem em greve em sete fábricas
da região. Em todas elas, foi conquistada a
renovação de direitos.
A paralisação mais longa foi a dos companheiros da Chery, que durou 32 dias (de 28 de
setembro a 30 de outubro) e acabou com os
planos da empresa em terceirizar a produção
e demitir lesionados.
Na Parker Hannifin, os trabalhadores
realizaram a greve mais longa em 100 anos
de história do grupo empresarial em todo o
mundo. Foram 22 dias de paralisação (de 4 a
25 de outubro), com a conquista de 3,73%
de reajuste e 6% no piso salarial.

Também realizaram greves a Parker Filtros,
Gerdau, TI Automotive, Retrovex e Avibras.
Luta continua
Onde as negociações estão emperradas e
os patrões se recusam a atender as reivindicações da categoria, a luta continua! É o caso da
Eaton, Blue Tech, Sun Tech, Latecoere, MWL,
Sygma, Sobraer, Sopeçaero e Pesola.
Os metalúrgicos dessas três últimas já deram seu recado. No dia 25, houve paralisação
de duas horas. O Grupo Sonaca veio com
represália e demitiu dois trabalhadores, mas
esse abuso não vai adiantar. Os companheiros
continuam dispostos a ir pra cima!

Para destravar negociações do
setor aero, tem que ter mobilização

reunião para terça-feira (7).
Para que as propostas avancem, é
muito importante que os trabalhadores
da Embraer e das outras empresas do
setor aero se mobilizem. Vamos deixar
claro que estamos insatisfeitos com
nossos salários e já passou da hora de
termos aumento real.

“Os trabalhadores da Embraer
terão de se mobilizar. A empresa e o
setor aero vivem um ótimo momento
financeiro, enquanto nossos salários
vêm perdendo poder de compra. Vamos mudar essa história”, afirma o
vice-presidente do Sindicato, Herbert
Claros.

Ataques da reforma trabalhista
foram barrados em 35 fábricas
Antônio Garcia

Os metalúrgicos
da Parker Filtros
(acima) e TI
Automotive
(ao lado) se
mobilizaram
e garantiram
direitos e
aumento real

Além de renovar os Acordos Coletivos, os metalúrgicos de 35 fábricas conseguiram impedir a aplicação de graves
ataques da reforma trabalhista.
Nessas empresas, que inclui a Avibras, estão proibidos a terceirização da
produção, banco de horas, trabalho de
gestantes e lactantes em áreas insalubres
e trabalho intermitente.
Os trabalhadores também garantiram
a obrigatoriedade das homologações no
Sindicato. Essa medida é fundamental
para que o cálculo das verbas rescisórias
não tenha erro.
Mas a luta não acabou. A reforma
trabalhista entra em vigor dia 11 e para
barrar seus efeitos em todas as fábricas,
temos muita luta pela frente!

Com impasse, semana
vai esquentar nas
fábricas da Zona Sul
O Sindicato e a Assecre chegaram a
um impasse na última rodada de negociação, ocorrida dia 31.
Sem acordo, uma nova reunião foi
marcada para o dia 7. Até que a Assecre avance na proposta, o Sindicato
vai realizar assembleias e organizar os
trabalhadores.
A pauta de reivindicações inclui
reajuste de 7% para o piso e 4% para
salários superiores.
“Esta semana é o limite para a Assecre
apresentar uma nova proposta. Do contrário, vai ter mobilização”, afirma o diretor do Sindicato José Dantas Sobrinho.

Antônio Garcia

Os trabalhadores da Avibras conseguiram barrar ataques previstos na reforma trabalhista

ALGUNS DOS ACORDOS JÁ FECHADOS
GM - 1,73%
Chery - 1,73%
JC Hitachi - 7%
para quem recebe
até R$ 1.700; 4%
para até R$ 8.200
Metinjo - 5,23%

Prolind - 4,23% e 6%
no piso
TI Automotive - 4% e
abono de R$ 2.000
Ericsson - 4%, 7%
no piso e abono
de R$ 2.000

Heatcraft - 5% e
abono de R$ 1.000

Armco - 4% e R$
abono de R$ 1.000

Retrovex - 5%

Avibras - 3,73%, 7%
no piso e abono de
R$ 2.000

Retin - 5%

Parker Filtros - 3,73%
para quem recebe
até R$ 8.500 e 6%
no piso
Parker Hannifin - 3,73%
para quem recebe
até R$ 8.500 e 6%
no piso
Panasonic - 3,5% e 5%
no piso e abono de
R$ 750
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Dia Nacional de Luta

Nesta sexta-feira, trabalhadores se
mobilizarão em defesa dos direitos
Esta sexta-feira (10) é o
Dia Nacional de Luta em
Defesa de Nossos Direitos.
Trabalhadores de todo País
vão se mobilizar contra as
reformas da Previdência e
trabalhista.
Em nossa região, o Sindicato estará nas fábricas,
mobilizando os metalúrgicos.
Às 8h, uma caravana
com diversas categorias
parte rumo a São Paulo,
onde se unirá a outros trabalhadores em um ato na
Avenida Paulista.
O Dia Nacional de Luta
acontece na véspera da entrada em vigor da reforma
trabalhista.
Todo mundo junto
Manifestações, paralisações e greves devem ocorrer
em todo país.
Metalúrgicos que já con-

Tanda Melo

seguiram avanços contra a
implementação da reforma
trabalhista serão linha de
frente da mobilização.
Os eletricitários preparam uma greve nacional
no setor.
A data também deve ter
forte adesão dos servidores
públicos.

dito@sindmetalsjc.org.br
CT carrasco
O CT coxinha do 3ºT
da GM só sabe vigiar
o peão por trás das
colunas. Esse assédio
já foi denunciado para
o chefe e para o R.H.,
que não fizeram nada!
São todos cúmplices do
assédio.

Rumo à Greve Geral
O Dia Nacional de Luta
é mais um passo rumo a
uma nova Greve Geral que
pare o país contra o governo corrupto de Michel
Temer e seus ataques.
“Não aceitaremos que
governo e patrões rasguem
nossos direitos e imponham
o fim da aposentadoria.
Vamos unificar as lutas e
construir uma nova Greve
Geral”, afirma Luiz Carlos
Prates, o Mancha, dirigente
da CSP-Conlutas.

Dia 10, os trabalhadores vão tomar a Av. Paulista

POR QUE DEVEMOS PROTESTAR
REFORMA TRABALHISTA

TERCEIRIZAÇÃO

1. Acordos negociados

6. Maior risco de
acidentes de trabalho

entre patrões e sindicatos
poderão rebaixar direitos

2. Férias divididas
em até 3 vezes

participe da caravana para o ato
Inscrições pelos telefones:
99158-9058 (Weller), 982199524 (Celião) ou 3946-5311
(Secretaria de Organização
de Base).

8. Substituição de trabalhadores

3. Caminho livre para

diretos por terceirizados ou
pessoa jurídica, sem vínculo
com a empresa e sem direitos

4. Dificuldade de acesso

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

5. Fim do descanso de 15 mi-

para homens e 62 para mulheres se
aposentarem.

demissões em massa

Saída dos ônibus
Sexta-feira, dia 10, às 8h,
da sede do Sindicato (Rua
Maurício Diamante, 65,
centro, SJC)

7. Aumento da rotatividade

à Justiça do Trabalho

nutos antes das horas extras

9. Cria a idade mínima de 65 anos

10. Deixará milhares de brasileiros
sem acesso à aposentadoria.

Revoltante!

Embraer paga este ano a menor PLR desde 2009
A ganância da Embraer não
tem mesmo limite. A empresa
pagou, no dia 31, a menor
antecipação da PLR desde
2009.
Cada trabalhador recebeu
R$ 666 fixos mais 7,23% sobre o salário de junho.
Essa antecipação é a mais
baixa desde os R$ 235 pagos
aos trabalhadores há oito anos.
No total, foram antecipados
R$ 24,3 milhões, correspondentes a 40% da projeção de
lucros para este ano.
Lucro operacional
Como sempre, a PLR irrisória é resultado da base de
cálculo usada pela empresa,

que considera o lucro líquido
como referência.
Se usasse como base o lucro
operacional, como é reivindicado pelos trabalhadores, a
história seria bem diferente.
Este ano, o lucro operacional
da Embraer já soma R$ 212,5
milhões, o que daria uma antecipação de R$ 85 milhões em
PLR aos trabalhadores.
“Desta vez, a Embraer se
superou em termos de PLR
rebaixada. É por isso que precisamos fortalecer a luta para
exigir que a empresa negocie
a PLR com o Sindicato e mude
a fórmula de cálculo”, afirma o
vice-presidente do Sindicato,
Herbert Claros.

Roosevelt Cássio

Trabalhadores receberam antecipação da PLR no dia 31

PLR de 40% do
lucro líquido

R$ 24,3 milhões

PLR sobre o
Lucro operacional

R$ 85 milhões

Campanha de Sindicalização

Seja sócio do Sindicato e fortaleça a luta
contra a aplicação da reforma trabalhista
a
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E fortaleça a defesa dos direitos
Expediente

DITO BRONCA

O Sindicato está realizando a
Campanha de Sindicalização nas
fábricas da região.
Se você está preocupado em
preservar seus direitos diante da
reforma trabalhista, aproveite a
chance e faça sua sindicalização.
Um sindicato forte é o melhor escudo contra a aplicação da reforma.
Ter na fábrica o maior número de
sócios possível fortalece o Sindicato.
Este é o caminho para impedir que
o patrão pressione o trabalhador a
abrir mão de direitos por meio de
acordos individuais, como prevê a

reforma.
Seja sócio do Sindicato, fortaleça a luta em defesa dos direitos
e, de quebra, ainda tenha acesso à
Colônia de Férias, Departamento
Jurídico, descontos no comércio e
muito mais!

Calendário de
Sindicalização
RETIN - dias 6 e 7
ARMCO - dias 8 e 9
CHERY - dias 13 e 14

Pressão total
O supervisor da
fundição da Deca tá
pressionando demais
o pessoal. Esse clima
de cobrança vai acabar
provocando acidentes.
Depois não digam que
eu não avisei!
Precisa mudar
A coisa tá feia na
Mecânica Caçapava. É
muito assédio moral e
condições irregulares
que colocam em risco
a saúde e segurança do
pessoal. Vou fazer uma
visitinha aí pra acabar
com essa palhaçada.
Não temos medo
Na Latecoere, o Coxinha
e seus capachos Lex
Luthor e Codorna
deram para perseguir
os cipeiros combativos.
Não adianta intimidar,
nada vai calar quem é
de luta e está do lado
do trabalhador!
Miserê
A produção na
J.C. Hitachi está em
alta, mas o rango está
cada dia mais regulado.
Também faltam
funcionários na cozinha.
Pô, R.H., resolve logo
esse problema com a
Sodexo pra acabar com
essa miséria.
Puxa-saco da gerência
Pra fazer média com a
gerência, o supervisor
“Turminha da Mônica”,
da Junção e Selagem
da Embraer, fica
colocando o pessoal
sob pressão pra tirar
nota alta na pesquisa
de clima. Se não parar
com esse assédio, você
vai sair mal na foto. Tá
avisado!
Vamos arrancar na luta
A Magnaghi Friuli
gasta uma nota pra
embelezar a fábrica
e aparecer bem para
as visitas, mas para
o trabalhador, nada!
E olha que o pessoal
tá dando duro pra
garantir a alta da
produção. Desse jeito,
vai ter mobilização.
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