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Assassinato da vereadora Marielle completa um mês
O assassinato da vereadora carioca Marielle Franco vai completar um mês no sábado
(14) e, até agora, ninguém foi responsabilizado pelo crime. A CSP-Conlutas irá realizar
atos em todo o país, na sexta-feira (13) e no sábado (14), para pressionar as autoridades a
atuarem com firmeza no esclarecimento do caso e punição dos responsáveis.

RÁPIDAS
Trabalhadores da
Parker Hannifin
têm assembleia
O Sindicato convoca
trabalhadores e extrabalhadores da Parker
Hannifin para a assembleia que
vai discutir uma proposta de
acordo referente ao processo
sobre a diferença da multa de
40% do FGTS. O encontro
é nesta quarta-feira (11), às
10h e às 18h, na subsede de
Jacareí. Estão convocados
todos aqueles que atuaram
na empresa nos meses de
março de 1989 e abril de
1990 e sofreram retenção das
contas do FGTS em virtude dos
planos econômicos Collor I e
Verão. Serão beneficiados 671
trabalhadores.

Comissão
aprova licença
maternidade maior
A Comissão de Assuntos
Sociais (CAS) do Senado
aprovou, dia 4, o Projeto de
Lei 72/2017, que amplia o
período de licença-maternidade
de 120 para 180 dias para
todas as trabalhadoras, seja
do setor público ou privado. O
texto também permite ao pai
acompanhar a mãe do bebê
em consultas e exames durante
a gravidez. Como foi aprovada
em caráter terminativo, caso
não haja recurso, a pauta
seguirá direto para a Câmara
dos Deputados.

Ferroviários param
a França contra
reforma trabalhista
Os ferroviários da França
iniciaram uma greve em
todo país, no dia 3, contra
a reforma trabalhista do
setor público. A proposta
do governo de Emannuel
Macron prevê a retirada de
uma série de direitos e pode
levar à privatização do setor.
A greve é intermitente e
deve durar até junho, com
paralisação dos serviços dois
dias por semana. Segundo a
companhia estatal francesa
de trens, 77% dos serviços
estão parados. Todo apoio aos
trabalhadores franceses.

Reestatização, já!

Presidente da Embraer admite:
venda para Boeing não é vital
Contrariando discursos de setores
favoráveis à venda da Embraer, o
presidente da empresa, Paulo Cesar
de Souza e Silva, admitiu que uma
parceria com a Boeing não é vital para
o futuro da fabricante brasileira.
A declaração, publicada no dia 4
pela agência de notícias Reuters, deixa
claro que a venda atende exclusivamente aos interesses da própria Boeing. Já o
Brasil e a Embraer, só têm a perder.
Nas palavras de Souza e Silva, “a
Embraer está sólida, uma das poucas
empresas do Brasil com grau de investimento. A parceria com a Boeing não
é vital para a Embraer”. Mesmo assim,
segundo ele, as tratativas continuam.
A declaração joga por terra o argumento de setores da região de que a
venda para a Boeing é determinante
para a sobrevivência da Embraer.
“O Sindicato já vem alertando de

A Embraer é uma empresa sólida e não precisa da Boeing para sobreviver

que a Embraer não precisa ser vendida. Caso a entrega para a Boeing
se concretize, isso resultará em
perda da soberania nacional e de
milhares de empregos. O momento

é de pressionar o poder público e o
presidente Michel Temer para que
a venda total ou parcial não aconteça”, afirma o vice-presidente do
Sindicato, Herbert Claros.
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Por saúde e segurança

Sindicato participa de campanhas
contra acidentes de trabalho
O Sindicato participou de duas
importantes atividades por melhores
condições de trabalho.
A Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho
aconteceu na Câmara Municipal
de São José dos Campos, dia 4, e
foi organizada pelo Ministério do
Trabalho.
O presidente eleito do Sindicato,
Weller Gonçalves, integrou a mesa
de abertura e chamou a atenção para
o alto índice de acidentes no Vale do

Paraíba. “Os dados do Observatório
de Saúde e Segurança do Trabalho
são alarmantes. Somente entre 2012
e 2017, foram registradas 261 mortes
de trabalhadores na RMVale”, afirma
Weller Gonçalves.
Abril Verde
Weller, que é membro da Secretaria de Saúde do Sindicato, também
participou do lançamento da Campanha Abril Verde, em Brasília, dia 5.
A iniciativa do Ministério Público

do Trabalho aposta na divulgação
de vídeos para conscientização por
melhores condições de trabalho.
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MORTES

POR ACIDENTE
DE TRABALHO
NA RMVALE

(entre 2012 e 2017)

Fonte: Observatório de Saúde e
Segurança do Trabalho

Formação

Dias 26 e 27 tem Curso de Cipa. Inscreva-se!

Curso de Cipa realizado em 2017

O Sindicato realizará, nos
dias 26 e 27, seu tradicional
Curso de Cipa. A atividade vai
preparar cipeiros para a luta por
melhores condições de trabalho
no dia a dia das fábricas.
As inscrições começam na
quinta-feira (12) e seguem até
o dia 23. Podem participar
cipeiros em exercício (titulares
e suplentes) ou na carência do
mandato.
“Convidamos todos os cipeiros para a atividade. Na hora

de defender os direitos dos
trabalhadores, é importante
conhecer bem as normas e
leis para poder enfrentar os
patrões”, afirma o diretor do
Sindicato Vinícius Faria.

Inscrições
Secretaria de Organização
de Base do Sindicato
Período: de 12 a 23 de abril
Tel.: 3946-5311 ou
99158-9058
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Festa de posse do Sindicato já tem data: 19 de maio
A nova diretoria do Sindicato toma posse no dia 19 de maio. Todos os metalúrgicos associados
estão convidados para a grande festa da categoria. Em breve, o Jornal do Metalúrgico vai divulgar
informações sobre o local do evento e a retirada dos convites. Desde já, deixe o dia 19 reservado
para comemorar, junto com a família, a continuidade do perfil de luta do Sindicato.

RÁPIDAS

Acordo de R$ 2,5 bilhões

Prefeito recebe reivindicações do
Sindicato por investimentos da GM
A campanha por investimentos e
empregos na GM avançou mais um
passo, na sexta-feira (6).
Dirigentes do Sindicato reuniramse com o prefeito de São José dos
Campos, Felicio Ramuth (PSDB),
para reivindicar, entre outros pontos, a incorporação da Prefeitura na
campanha.
Em resposta, Felicio afirmou que
irá se esforçar para atender as reivindicações.
A pauta também inclui a convocação de audiência pública e intermediação do prefeito para buscar
um encontro do Sindicato com o
governador Márcio França (PSB).
Em acordo assinado em 2013, a
GM se comprometeu a investir R$
2,5 bilhões na fábrica e abrir 2.500
postos de trabalho.
“A GM tem uma dívida com a
cidade e com os trabalhadores. A
participação do poder público nesta
campanha para cobrar a empresa é

Cláudio Vieira/PMSJC

O prefeito Felicio e secretários municipais recebem dirigentes do Sindicato

fundamental. Neste sentido, o encontro com o prefeito foi bastante
positivo”, afirma o secretário-geral
do Sindicato, Renato Almeida.
O Sindicato também já se reuniu
com os prefeitos de Jacareí, Caçapa-

va e Taubaté para levar a discussão
a toda região. Em outubro do ano
passado, aconteceu o primeiro encontro com Felicio.
A luta em defesa do emprego
tem de ser de todos!

Categoria organizada

Participe das assembleias para exigir
PLR maior e sem metas abusivas
Com os trabalhadores endividados até o pescoço, é preciso pressionar os patrões para garantir uma PLR
maior que a do ano passado.
Para conquistar as reivindicações,
a categoria tem de participar das
assembleias, eleger comissões de
trabalhadores e ir pra cima!
O Sindicato já começou a realizar
assembleias nas fábricas.
Zona Leste
Na JC Hitachi, os metalúrgicos
entraram em estado de greve, na
terça-feira (10), contra a proposta
patronal de R$ 5 mil.
A Ericsson está testando os trabalhadores. A empresa quer impor
metas globais (considerando todas
as fábricas do grupo), o que só vai
piorar a situação do trabalhador. A
próxima reunião será dia 17.

Metalúrgicos da JC Hitachi, em assembleia na Campanha de PLR do ano passado

Na Heatcraft, a Comissão de PLR
será eleita na sexta-feira (13). Dia 3
de maio, tem negociação.
Zona Sul
A semana está sendo de assembleias nas Chácaras Reunidas. Os

Gerdau, exigimos a reintegração
do dirigente sindical Guri!

trabalhadores reivindicam abertura
de negociação.
“A organização dos metalúrgicos
e a eleição de comissões farão toda
diferença no valor final da PLR”,
afirma o diretor do Sindicato José
Dantas Sobrinho.

Encontro do MML
será dias 21 e 22.
Participe!
O 2º Encontro do Movimento
Mulheres em Luta acontecerá
dias 21 e 22, com o tema
“Construindo um caminho de
resistência e luta das mulheres
trabalhadoras contra a opressão
e a exploração”. O evento
será na sede do Sindicato dos
Metroviários, em São Paulo.
Trabalhadoras e ativistas da
nossa região que desejarem
participar devem retirar a ficha
de inscrição na Secretaria de
Organização de Base (sede do
Sindicato) ou com diretoras
sindicais até o dia 13.

Faça sua reserva
para 1º de maio na
Colônia de Férias
Os sócios que pretendem
aproveitar o feriado de 1º de
maio na Colônia de Férias do
Sindicato já podem fazer suas
reservas. Logo depois, o espaço
entrará em recesso. Entre os
dias 2 de maio e 2 de julho,
a Colônia ficará fechada para
que sejam realizados serviços
de reparo nos apartamentos e
áreas de lazer. A reserva tem de
ser feita pessoalmente, na sede
ou subsedes do Sindicato. São
40 apartamentos com direito a
café da manhã e uma refeição
por dia. Consulte no nosso site
os valores das diárias.

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

CHERY
Eleição: dia 12/4
MAGNAGHI
Eleição: dia 12/4
HUBNER
Eleição: dia 15/4
PROLIND
Eleição: 16/4
GM
Eleição: 18/4
EMBRAER EGM
Eleição: 23 e 24/4
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Corrupção

Ex-presidente Lula é preso por
condenação em caso do triplex
O ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) se entregou à Polícia Federal e foi preso na noite de sábado
(7), após ficar dois dias na sede do
sindicato dos metalúrgicos do ABC,
em São Bernardo do Campo (SP).
Lula estava no prédio desde quintafeira (5), quando o juiz Sérgio Moro
expediu o mandado de prisão.
Horas antes, na madrugada da
mesma quinta, o STF (Supremo Tribunal Federal) rejeitou, por 6 votos
a 5, o pedido de habeas corpus preventivo em favor do petista.
Lula foi condenado a 12 anos
e um mês de prisão, em segunda
instância, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex
no Guarujá (SP). O apartamento e
sua reforma seriam uma retribuição
da construtora OAS ao ex-presiden-

DITO BRONCA

Ex-presidente
Luiz Inácio Lula
da Silva está
preso desde
sábado (7)

dito@sindmetalsjc.org.br
Saudades de mandar
O ex-supervisor do F-30,
W.B, da Embraer, agora
desempenha outra função,
mas continua assediando
e maltratando o pessoal.
Ninguém aguenta mais
sua grosseria. Mude seus
modos!

te, por conta de favorecimentos em
contratos com a Petrobras.
Reunidos em frente ao sindicato
do ABC, o PT e partidos aliados
repetiram diversas vezes que o expresidente seria um “preso político”.

Ocorre que isso não é verdade! Lula
acabou sendo levado à cadeia pelo
seu envolvimento em corrupção, da
mesma forma que outros políticos,
como Eduardo Cunha, Sérgio Cabral,
Antônio Palloci e Delúbio Soares.

Lula paga o preço de suas próprias escolhas
Manuel Pereira

Sindicato e CSP-Conlutas protestam contra a corrupção do governo Lula, em 2005

A prisão de Lula não deixa de ser
um fato a se lamentar, até porque ele
foi uma destacada liderança dos trabalhadores nas décadas de 70 e 80.
Mas não há como negar: Lula
está pagando o preço de suas próprias escolhas.
No poder, o ex-presidente se aliou

aos banqueiros e grandes empresários e se uniu a notórios corruptos,
como José Sarney, Michel Temer,
Eduardo Cunha, Renan Calheiros e
Roberto Jefferson.
Para se ter uma ideia, os bancos
lucraram 8 vezes mais no governo
Lula do que no de FHC. Os patrões

também “nunca ganharam tanto”,
segundo as palavras do próprio expresidente, repetidas em diversas
oportunidades.
Lula destinou algumas “migalhas”
para os mais pobres, mas governou
para o andar de cima.
Em 2003, aprovou uma reforma
da Previdência que atacou direitos
históricos dos servidores públicos.
E o pior: o apoio dos parlamentares
a esse ataque foi comprado com
dinheiro do Mensalão.
Sem defesa
A classe trabalhadora não tem
se mostrado disposta a defender
Lula, como gostariam as lideranças
do PT. Esse “descolamento” indica
que os trabalhadores não confiam
na inocência do ex-presidente e não
estão dispostos a colocar a sua luta a
reboque de um projeto eleitoral.

Queremos cadeia para todos os corruptos!
É óbvio que a prisão de Lula não
acaba com a corrupção e a impunidade que reinam em nosso país.
Michel Temer, Geraldo Alckmin,
Aécio Neves e tantos outros continuam livres e soltos. Os caciques do
atual governo e os tucanos permane-

cem ilesos das ações da Justiça (que,
sabemos, tem um lado: o dos ricos
e poderosos).
“Sempre defendemos a prisão
e o confisco dos bens de todos os
corruptos, independentemente do
partido. Se os processos envolvendo

o atual governo e os tucanos não
estão caminhando, é preciso que os
trabalhadores tomem as ruas para
exigir a condenação de todos os
corruptos e corruptores”, afirmou
o presidente eleito do Sindicato,
Weller Gonçalves.

Lesão é culpa da empresa
A Gerdau contratou a
Envergo para maquiar
as situações de risco que
lesionam o peão. Com
isso, muitos lesionados
estão tendo o auxílioacidente negado pelo
INSS. Gerdau, arque com a
sua responsabilidade!
Se achando chefe
Na área CSMD, da GM,
tem um cara que pensa que
é chefe. Já saiu de layoff e
agora fica pegando no pé
do pessoal e humilhando os
trabalhadores da Verzani.
Baixa a bola, nem chefe
tem esse direito. Tô de olho!
Precisa respeitar
Os chineses da MWL
estão pensando que aqui
é a China. Não informam
as férias do trabalhador
com antecedência nem
pagam como manda a lei.
Vamos cobrar na Justiça
que os dias parados sejam
licença remunerada. Vê se
aprende!
Que nojo!
Para reduzir custos, a
Embraer está regulando a
refeição servida na EDE.
A comida ainda vem
acompanhada de cabelo e
até saco plástico. Higiene é
o mínimo, né?
É muita farsa
Mais uma vez, a Deca
quer enganar o peão no
cálculo da PLR. A empresa
anunciou um resultado de
metas no ano passado e
agora voltou atrás, dizendo
que foi menos. Essa PLR é
rebaixada, injusta e uma
farsa. Não aceitamos!

Órgão informativo do Sindicato dos Metalúrgicos de S. J. Campos, Caçapava, Jacareí, Santa Branca e Igaratá - Rua Maurício Diamante, 65, São José dos Campos - CEP 12.209-570. Telefone (12) 3946.5333 - Fax: 3922.4775 site: www.sindmetalsjc.org.br - e-mail: comunicacao@sindmetalsjc.org.br. Responsabilidade: Diretoria do Sindicato. Edição: Rodrigo Correia. Redação: Lucas Martins, Manuela Moraes e Shirley Rodrigues. Editoração eletrônica:
Bruno César Galvão. Ilustração: Bruno César Galvao. Fotolito e Impressão: Unisind. Tel.: (11) 99907-9771

24

