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defenda seus direitos. fique sócio do sindicato!

sou sócio

22 Jornal do Metalúrgico

Metalúrgicos já podem retirar Caderno de Resoluções do 12º Congresso
O Caderno de Resoluções do 12º Congresso dos Metalúrgicos já está disponível. O material traz
todas as decisões aprovadas pelos delegados e que serão fundamentais para organizar a categoria na
luta em defesa dos direitos. Os interessados em adquirir o caderno devem procurar a
Secretaria de Organização de Base do Sindicato.

RÁPIDAS
Trabalhadores da GM
terão vacina contra
febre amarela
Os trabalhadores da GM
receberão vacina contra febre
amarela, dentro da fábrica,
nesta quarta (7) e quinta-feira
(8). A vacinação será feita a
pedido da Cipa e do Sindicato
e faz parte da campanha da
rede pública de saúde.
“Fizemos o pedido de vacinação para preservar a saúde dos
trabalhadores, que ralam o dia
todo e mal têm tempo de ir
aos postinhos para se vacinar”,
afirma o diretor do Sindicato
Valmir Mariano da Silva.

Trabalhador,
denuncie casos
de assédio
O Sindicato está fazendo um
levantamento das empresas
que praticam assédio moral
contra os trabalhadores. Se
você já sofreu com pressão ou
situações humilhantes e constrangedoras no exercício de sua
função, denuncie ao Sindicato
pelo e-mail
dito@sindmetalsjc.org.br ou
na sessão Dito Bronca do site
sindmetalsjc.org.br. O sigilo é
garantido. O assédio moral é
crime e pode levar o trabalhador ao adoecimento. Denuncie!

Construtora mantém
trabalhadores em
situação precária
Operários da construtora
Recon foram encontrados
trabalhando em condições
extremamente precárias, na
obra de um condomínio, em São
Sebastião. Um vídeo, realizado
pelo sindicato da categoria,
mostra os trabalhadores sem
registro em carteira, vivendo em
ambientes suscetíveis a doenças,
eletrocussão, alagamento, além
de pragas urbanas, como ratos
e baratas. Os alojamentos da
obra encontram-se irregulares,
com risco de contaminação da
comida e explosão de botijões
de gás. A denúncia já foi
encaminhada ao Ministério do
Trabalho.

Reestatização, já!

Boeing quer 90% do controle da
aviação comercial da Embraer
A Boeing já está abrindo o jogo.
Em proposta apresentada semana
passada ao governo, a fabricante
de aviões norte-americana afirmou
que quer controlar entre 80% e
90% da empresa a ser criada para
receber a área de aviação comercial
da Embraer.
As informações foram divulgadas
nessa terça-feira (6), pelo jornal Valor Econômico.
Para a Embraer, restaria apenas
o setor de Defesa, que representa
16,6% da sua receita.
Se for concluída, a transação não
trará nada de positivo para o Brasil.
A proposta inviabiliza a própria
existência do setor de Defesa da Embraer e pode reduzir os segmentos
da aviação comercial e executiva a
um mero departamento da Boeing.
Ainda segundo o jornal Valor, os
americanos consideram imprescindível ter o controle da empresa de
aviação comercial que será criada,
reportando-se diretamente a Chicago, sede da Boeing.
Resumindo: ao ser comprada, a
Embraer atenderá somente à ordem
e aos interesses dos americanos.
“A Boeing é uma gigante que
irá engolir a Embraer no momento
em que a negociação for concluída.
É preciso barrar esse processo, em
defesa do emprego e da soberania
nacional”, afirma o vice-presidente
do Sindicato, Herbert Claros.

Gigante norte-americana está de olho no controle da Embraer

Contra aumento do convênio médico,
o caminho é a mobilização
Mais uma vez, a Embraer quer
retirar direitos dos trabalhadores.
Semana passada, a Justiça deu
decisão favorável à empresa, no
processo referente ao aumento na
cobrança do convênio médico.
Todos os trabalhadores da Embraer se lembram bem do abuso
cometido em 2014. Na época,
a empresa tentou aumentar de
forma abusiva o convênio.

O Sindicato entrou na Justiça
e conseguiu uma liminar para
barrar o aumento. Agora, o
Tribunal Regional do Trabalho
(TRT), de Campinas, deu ganho
à Embraer.
O Sindicato vai usar todos os
meios na Justiça para impedir
esse abuso. Porém, se a empresa
insistir, o caminho será o da mobilização.

Gestã0 2018 - 2021

Eleição do Sindicato terá urnas fixas e
itinerantes para que todos possam votar
Para garantir que todos os metalúrgicos associados possam participar da
eleição sindical, serão disponibilizadas
urnas nas fábricas, sede e subsedes.
A eleição acontece nos dias 27 e
28 e vai definir quem comandará o
Sindicato pelos próximos três anos.
Haverá urnas fixas e itinerantes,
todas acompanhadas de mesários e
fiscais indicados pelas duas chapas.
As fixas ficarão na sede e subsedes
e em fábricas maiores. Já as itinerantes
percorrerão as empresas menores.
O roteiro completo com as fábricas
e horários será divulgado na próxima
edição do Jornal do Metalúrgico.
Fique atento ao roteiro e participe
da eleição.

Na sede do Sindicato, organização das urnas usadas na eleição de 2015
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Trabalhadores da MWL terão assembleia
O Sindicato convoca os trabalhadores e ex-trabalhadores da MWL, de Caçapava, para assembleias sobre o
processo dos adicionais de insalubridade e periculosidade. Os encontros serão na subsede de Caçapava (Av.
Cel. Alcântara, nº 500, Centro), em dois dias: na quarta-feira (7), a atividade terá início às 17h; já na quintafeira (8), o encontro começa às 9h.

RÁPIDAS

Sábado de Carnaval

Bloco Acorda Peão leva à avenida
críticas à reforma da Previdência
O bloco Acorda Peão desfila pelas
ruas do centro de São José dos Campos,
neste sábado (10) de Carnaval, com
muito samba, irreverência e críticas aos
governos.
A concentração começa às 9h, na Rua
Francisco Paes, 316, com saída às 10h.
O bloco completa 20 anos e vai levar
à avenida o samba-enredo “Reforma e
corrupção”, com críticas aos ataques
do governo Temer à aposentadoria do
trabalhador.
O Judiciário, que dá regalias a políticos e empresários corruptos, também
entrou no samba.
E tem mais: a possível venda da
Embraer para a Boeing é outro alvo do
bloco, que exibirá um carro alegórico
sobre o tema.
A bateria já está afinada e vai fazer os
foliões caírem no samba. Este ano, o pessoal do Acadêmicos do Satélite, em conjunto
com as percussionistas do Sô Fia da Vida,
serão os reponsáveis pela animação.
Camisetas à venda
As camisetas do bloco já podem
ser compradas na sede e subsedes do
Sindicato, por R$ 15.
“Convidamos todos os metalúrgicos
e familiares a pularem Carnaval com o
Acorda Peão e a protestarem com humor
e irreverência contra esse governo corrupto”, convida o diretor do Sindicato
Lauro Claudino Nunes.

Desfile Sábado,
dia 10, às 10h
Rua Francisco Paes, 316,
seguindo pela
Rua 15 de Novembro

Convênio com
faculdade oferece
desconto a sócios
Flávio Pereira

Alegorias de 2017 fizeram crítica política com muita irreverência

Reforma e corrupção
Autor: Renato Bento Luiz

Vinte anos se passaram
e o Acorda Peão veio para ficar.
Com tantos problemas,
também vai denunciar.
Em São José sem licitação,
vamos tirar o resíduo da
corrupção.
As empreiteiras e os patrões
vivem de gato, alimentando os
governosque só têm rato.
Presidente, deputado, senador
está comprado, o Supremo no
sistema tá dominado.
BIS
Se prepara vamos nos mobilizar,
reforma da Previdência não
vamos deixar passar.
Que sujeira, é só corrupção,
a Embraer entra na negociação.
Americano quer o controle e
muito mais, paga as ações
com dinheiro da Petrobras.

Ladrão rico é brincadeira,
passa o Carnaval em casa,
de tornozeleira.
Ladrão pobre tem jeito não,
não tem Supremo,
morre na rebelião.
É Carnaval, preste atenção,
2018 tem eleição.
BIS
Preparar Greve Geral é a saída,
Reforma da Previdência
vai piorar a nossa vida.

Bloco se formou em 2017 e faz críticas à opressão

Trabalhadores da
Pirâmide conquistam
PLR 2018
Os metalúrgicos da empresa
Pirâmide, na zona sul,
começaram o ano com um
motivo a mais para comemorar.
Depois de colocarem pressão
sobre a diretoria da fábrica, eles
conquistaram o acordo da PLR
de 2018. Com a mobilização, foi
possivel conseguir um aumento
de 100% no valor do benefício
em relação à quantia paga
no ano passado. A primeira
parcela será paga em julho. Já a
segunda, em fevereiro de 2019.
É isso aí, companheiros!

Aproxime seu celular e acione a
câmera fotográfica para ouvir o
samba-enredo

“Sô fia da vida” faz samba contra a homofobia
Este ano, o samba do
bloco Sô Fia da Vida é
uma celebração ao amor
e crítica à homofobia.
“Eu quero a cura do
preconceito. Samba comigo, eu sou perfeito. O corpo é meu, ama o que quer,
sou fia da vida, negro, gay,
mulher”, diz um trecho do
samba.
O bloco sai na sexta-

O Sindicato assinou um
convênio com a Universidade
Positivo, que oferece 70%
de desconto nos cursos de
graduação e pós-graduação à
distância. São 20 cursos para o
ano letivo de 2018, com polo
em São José dos Campos. Os
interessados na graduação
devem se inscrever até o dia 19
de fevereiro. Com o desconto,
os valores das mensalidades
variam entre R$ 125 e R$130.
Para a pós-graduação, as
inscrições devem ser feitas até
5 de março, com mensalidades
que variam entre R$ 62 e R$
89. Mais informações pelo
email maurici.damasceno@
inec-brasil.com ou pelos
telefones 12-99605-3001
(WhatsApp) e 98294-5566.

feira (9). Após o desfile,
a festa continua com o
grupo Djembê.
No sábado, a bateria
do bloco, formada principalmente por mulheres,
vai acompanhar o Acorda
Peão.

DESFILE SEXTA (9)
Saída às 19h, da Rua
Francisco Paes, 316.

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

DOVALE
Eleição: 16/2
EATON
Inscrição: até 8/2
Eleição: 14/2
GERDAU
Inscrição: até 8/2
Eleição: 14/2
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Direito à aposentadoria

Contra vontade popular, Temer insiste
em votar reforma da Previdência
Apesar da grande rejeição popular à reforma da Previdência, o
presidente Michel Temer insiste na
proposta para acabar com a aposentadoria dos trabalhadores.
Em mensagem enviada ao Congresso Nacional, segunda-feira (5),
Temer avisa que “chegou a hora de
tomar uma decisão”.
A princípio, o governo desejava votar a nova lei no dia 20, mas
Temer ainda não tem os 308 votos
necessários para aprovação.
É hora de jogar peso nas mobilizações para barrar de vez o fim do
direito à aposentadoria.
Em nossa região, é preciso pressionar os deputados Eduardo Cury
(PSDB), Pollyana Gama (PPS) e Márcio Alvino (PR) a se posicionarem
contra a reforma da Previdência.
Eles já ficaram contra os trabalhadores ao votarem a favor da
reforma trabalhista. Como se não
bastasse, posicionaram-se a favor
dos ataques à aposentadoria.
Vamos à luta
No dia 19, as centrais sindicais

DITO BRONCA
dito@sindmetalsjc.org.br
Só para panelinha
O gerente de produção da
J.C. Hitachi só dá aumento
para os amiguinhos. Tem
parceiro dele com dois
meses de fábrica e que
já ganha o mesmo de
quem está lá há oito anos.
Queremos Plano de Cargos
e Salários, já!
Dia Nacional de Lutas contra as reformas de Temer realizado em novembro de 2017

realizarão um Dia Nacional de Luta
contra a reforma da Previdência.
A CSP-Conlutas defende a necessidade de uma nova Greve Geral para derrotar de vez esse ataque
preparado pelo governo Temer.
“Se a reforma da Previdência for
à votação, nós iremos parar este país

mais uma vez, assim como ocorreu
na Greve Geral de 28 de abril. O
momento é de colocar toda pressão
para acabar com qualquer chance
de aprovação dessa famigerada reforma da Previdência”, afirma o secretário-geral do Sindicato, Renato
Almeida.

Descaso

Moeda de troca de Temer, Ministério
do Trabalho segue sem titular
Usado pelo presidente Michel
Temer (MDB) como moeda de troca para conseguir aprovar a reforma
da Previdência, o Ministério do Trabalho está sem um titular desde o
final do ano passado.
A deputada Cristiane Brasil
(PTB), nomeada por Temer como
futura ministra, vem se revelando
um nome nada confiável (veja quadro ao lado).
A posse de Cristiane foi suspensa
duas vezes pela Justiça, por ter sido
condenada num processo trabalhista. Ela também é acusada de ameaçar servidores. Mesmo assim, o presidente Temer insiste na indicação.
A negociação para o cargo foi
feita diretamente com o pai da deputada, o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB e condenado no mensalão.
“No governo Temer, o Ministério
do Trabalho não tem qualquer compromisso com a classe trabalhadora.
Só existe mesmo para oferecer cargos e garantir a continuidade dessa
política suja que só favorece os patrões”, afirma o diretor do Sindicato
Emerson de Lima, o Binho.

Excesso de hora extra
Ninguém aguenta mais a
cobrança por hora extra
na Qualidade da Aviação
Comercial da Embraer.
Exigem trabalho no fim de
semana, mas pagar extra
que é bom, nada. Vou
denunciar essa farra!
Criadouro de dengue
Uma fiscalização de
Combate à Endemias
encontrou dois focos de
dengue na GM: nas áreas
S-10 e Injetora de Plástico.
Esses locais precisam ser
limpos com urgência, antes
que algum trabalhador
fique doente.
Finge de cego
O chão de fábrica da
Aernnova virou terra de
ninguém. Os trabalhadores
estão sofrendo humilhação
e até ameaça física
por parte de alguns
supervisores. O R.H. finge
que não vê. A casa vai cair!

A ministra nomeada por Temer, Cristiane Brasil, grava vídeo em iate

Quem é Cristiane Brasil
- Em 2012, foi acusada de receber
R$ 200 mil como caixa dois para
se eleger vereadora.
- Em 2016, foi condenada por empregar um motorista sem carteira assinada, com jornada de 15h
por dia. Em 2017, enfrentou outro
processo trabalhista.

- Num vídeo recente, aparece
num iate criticando trabalhadores que entram na justiça para
reivindicar seus direitos.
- Um aúdio mostra Cristiane
ameaçando servidores para que
conseguissem votos para ela,
na eleição de 2014.

Perseguição
Depois da greve dos
trabalhadores para garantir
o pagamento do salário,
a Dober está pegando
pesado no assédio. O
patrão chega ao cúmulo
de seguir o trabalhador até
o banheiro, só pra fazer
pressão. Se não parar com
a perseguição, vai
ter mais luta!
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