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Pandemia de covid-19 faz disparar desigualdade pelo mundo
A pandemia do novo coronavírus escancarou a desigualdade gerada pelo sistema capitalista, em todo o 

mundo. A previsão é de que o ano de 2020 termine com 115 milhões de pessoas vivendo na extrema 
pobreza. No mesmo período, a estimativa é que a fortuna da parcela mais rica da população 

cresça acima dos 30%. Os números são do Banco Mundial e do banco suíço UBS.

22 Jornal do Metalúrgico2

Sindicato defende MWL sob 
controle dos trabalhadores 

Em defesa dos empregos

Na luta pela manutenção dos 
postos de trabalho na MWL, o 
Sindicato enviou uma carta à di-
reção da Mafersa para comunicar 
o interesse dos trabalhadores em 
assumir a produção da fábrica, 
caso o despejo seja consumado. 

A Mafersa é a requerente da 
ordem de despejo que pode ser 
entregue a qualquer momento à 
MWL. 

O motivo da ação na Justiça 
é o não pagamento do aluguel 
pelo grupo chinês que administra 
a fábrica. 

Impacto
A MWL emprega 237 funcio-

nários e seu fechamento traria 
impacto social e econômico para 
Caçapava. A saída defendida pelo 
Sindicato é o controle da fábrica 
pelos trabalhadores.

“Somos capazes de dar conti-
nuidade às atividades da fábrica 
e, mais do que isso, podemos de-
volver seu papel de destaque na 
economia regional. Trabalhadores 
já cuidaram desse patrimônio em 
anos anteriores e podemos fazê-lo 
outra vez. Estamos prontos para 
assumir essa importante tarefa”, 
afirma o documento.

O Sindicato e uma comissão 
de trabalhadores pediram o agen-
damento de uma reunião com os 
representantes da Mafersa. 

Roosevelt Cássio

Trabalhador da MWL 
durante a ocupação 
da fábrica no dia 13 
de outubro

Assédio moral é crime. Denuncie!
Seus direitos

O assédio moral ainda é reali-
dade nas fábricas de nossa região. 
Para se defender dessa prática cri-
minosa, o metalúrgico deve denun-
ciar qualquer caso ao Sindicato. 

Além de desrespeitar a lei tra-
balhista, o assédio moral, em suas 
diversas formas, é um dos princi-
pais responsáveis pelo adoecimen-
to físico e psicológico dos trabalha-
dores.

Na Gerdau, na zona sul de São 
José dos Campos, os funcionários 
têm sido assediados até mesmo 
pelos médicos da empresa. 

O Departamento Médico tem 
o péssimo hábito de questionar as 
queixas dos trabalhadores e, ainda 
por cima, expõe os lesionados para 

a direção da fábrica. O resultado 
é a demissão do trabalhador.

Caçapava
Principais alvos do assédio, 

as mulheres trabalhadoras 
também encaminharam 
denúncias ao Sindicato. 

Em Caçapava, episó-
dios de discriminação e 
humilhação têm sido co-
muns, em especial contra 
lesionadas. Também têm 
patrão constrangendo 
metalúrgicas que preci-
sam se ausentar, mesmo 
com justificativas. 

“Nenhum trabalhador 
deve suportar o assédio. 

Licença-maternidade
em dose dupla
Um casal de mulheres do Ceará 
conseguiu na Justiça o direito à 
dupla licença-maternidade. As 
duas mães poderão se afastar por 
120 dias após o nascimento dos 
gêmeos. A juíza que concedeu 
o direito citou em sua decisão 
que, mesmo apenas uma das 
mulheres ser a gestante, ambas 
são mães biológicas dos bebês. 
Essa  conquista marca a luta por 
igualdade, tanto pelos direitos 
dos casais homoafetivos quanto 
por licenças-maternidade e pa-
ternidade com períodos iguais. 
 
Um estupro a
cada oito minutos

O Brasil registrou em 2019 
um estupro a cada oito minutos. 
Foram registradas 66.123 
denúncias. A maioria das vítimas 
é do sexo feminino e tem entre 10 
a 13 anos de idade. Em 84,1% 
dos casos, o estuprador era 
familiar ou alguém de confiança 
das vítimas. A violência sexual, 
em especial contra meninas, é 
algo que precisa ser erradicado. 
Ninguém deve ter seu corpo 
violado. Essa é uma luta de todos 
nós. Não à cultura do estupro!

A Impunidade
que mata
Carlos Samuel Freitas Costa, 

o homem que foi  f i lmado 
desferindo socos em uma mulher, 
em Ilhéus (BA), já havia sido 
denunciado pelo menos oito 
vezes por violência contra mulher. 
Uma das denúncias foi feita pela 
própria mãe de Carlos. Esse fato 
expõe uma triste realidade do 
nosso país. Mesmo com leis que 
preveem a punição de agressores 
e assassinos, a impunidade ainda 
existe. A sensação de injustiça 
é grande e, por isso mesmo, 
devemos continuar denunciando 
todo o tipo de violência contra 
mulheres e exigir que os agressores 
fiquem presos.

Em uma situação similar à vivida 
pela MWL, a fábrica do ramo ali-
mentício  Wow, em Caçapava, foi 
despejada no dia 13. 
O  motivo é o atraso no pagamen-
to de alugueis pela administração 
que tocava a empresa. 

Com ordem de 
despejo, WoW 
feCha as portas

Os funcionários da Wow vive-
ram o drama de encontrar a fá-
brica interditada, sem ao menos 
poderem pegar seus pertences 
pessoais. 
Toda nossa solidariedade aos 
companheiros! 

Denuncie este crime ao Sindicato. 
Nós tomaremos todas as medidas 
para acabar com esse ataque”, afir-
ma a diretora do Sindicato Aline 
Bernardo.



Treze mil metalúrgicos já 
têm reajuste e direitos garantidos

Trabalhadores de mais três fábricas 
aprovam PLR: Parker, Trico e Delta

Assembleias

Os trabalhadores de três fábricas 
da região aprovaram, em assembleia, 
a proposta de PLR 2020. São metalúr-
gicos da Parker Hannifin e Trico, em 
Jacareí, e Delta, na zona leste de São 
José dos Campos.

Na Parker Hannifin, a assembleia 
aconteceu dia 13, com a conquista 

Os metalúrgicos já estão chegan-
do à reta final da Campanha Salarial.
Ao todo, já são cerca de 13 mil 
metalúrgicos com 66 acordos e sete 
Convenções Coletivas assinadas. 

Somente na Assembleia Geral do 
dia 10, foram aprovados 45 acordos 
de fábricas representadas pela Asse-
cre e seis do setor de estamparia. 

O reajuste aprovado na assem-
bleia foi de 2,94% e renovação de 
todos os direitos por um ano.

Estamparia  
As principais fábricas de estamparia 

são Ball, Ardagh e M.S.A, que já aplica-
ram o reajuste retroativo  a setembro. 
Aquelas que ainda não aplicaram 
devem negociar com o Sindicato.

Setores aero e autopeças
Mas tem grupos patronais que 

continuam inflexíveis. Os setores 
aeronáutico e de autopeças querem 
mexer na cláusula que garante esta-
bilidade para acidentados. Esse tipo 
de acordo o Sindicato não assina!

“A categoria lutou muito para 

preservar as cláusulas sociais que os 
patrões sempre querem destruir. Os 
acordos fechados foram vitoriosos, 
graças à pressão que fizemos em cima 
dos patrões”, afirma o diretor do Sin-
dicato José Dantas Sobrinho.

A Assembleia Geral autorizou o 
Sindicato a assinar outros acordos e 
convenções que garantam a reposi-
ção da inflação e todos os direitos.

Roosevelt Cássio

Roosevelt Cássio

A Cipa é um instrumento 
importante para a nossa 
organização. Fique ligado no 
calendário e eleja quem está 
comprometido com a luta 
dos trabalhadores: 
 
RETROVEX
Eleição: 23/10 

MSA
Inscrição: até 5/11
Eleição: 6/11

USIMOREN
Eleição: 28/10

LATECOERE
Inscrição: 20/10 A 3/11 

ELGIN 
Inscrição: 26/10 A 9/11
Eleição: 13/11

Campanha Salarial

CSP-Conlutas lança 
programa para 
enfrentar crise 
A CSP-Conlutas elaborou 
uma série de propostas 
de enfrentamento da crise 
econômica e sanitária de 
nosso país. O programa foi 
lançado no sábado (17), com 
transmissão pelo Facebook. 
Entre as bandeiras levantas 
pela CSP-Conlutas estão a 
defesa da estabilidade no 
emprego, redução da jornada 
sem corte salarial, direito à 
moradia, quarentena geral 
e pela vida de todos os 
brasileiros. Confira o programa 
no site cspconlutas.org.br.  

 
A cada dez mortos 
pela polícia, 
oito são negros  
Pesquisa produzida pelo 
Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública (FBSP) revela que em 
2019 a polícia matou mais 
pessoas negras do que brancas. 
A cada dez mortos pela polícia, 
oito eram negros. Do total 
de vítimas decorrentes de 
intervenção policial no Brasil 
(6.357), 79,1% eram negros, 
sendo que a maioria é formada 
por jovens entre 15 e 29 anos. 
O FBSP também constatou 
aumento da violência policial 
em 2,9% em comparação a 
2018. Os números não deixam 
dúvidas o quanto o racismo 
ainda faz vítimas no Brasil. 

RÁPIDAS
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Demitidos da Embraer fazem carreata em defesa dos empregos
Os trabalhadores demitidos da Embraer irão realizar, dia 23, uma carreata entre o Parque da Cidade e 
a matriz da empresa, na Av. Faria Lima. A saída está marcada para as 13h. Os companheiros querem 
chamar a atenção da população para o drama do desemprego e para a necessidade urgente da Embraer 
reverter as 2.500 demissões anunciadas em setembro. A eles, todo nosso apoio!

Outras fábricas
Na Avibras, os trabalhadores 

conquistaram 3% de reajuste, R$ 
1.500 de abono, estabilidade por 
30 dias e renovação dos direitos por 
dois anos.

Na Retin e Retrovex, os trabalha-
dores conseguiram 4% de reajuste e 
renovação das cláusulas sociais por 
um ano.

Sonaca e MSa eStão 
de provocação!

Os trabalhadores da Sonaca, na zona sul, rejei-
taram, dia 14, a proposta patronal de PLR, de R$ 
1.500. A reivindicação é de R$ 2.500. 

Na assembleia, os trabalhadores também 
rejeitaram a proposta da Fiesp, que ofereceu 
2,95% de reajuste para o setor aero, sem reno-
vação das cláusulas sociais.

Na MSA, a empresa não quer pagar PLR, 
apesar de estar com a produção a todo vapor. 
Isso não vai ficar assim!Trabalhadores da Sonaca em assembleia

Assembleia Geral aprovou acordos de fábricas representadas pela Assecre

que pode chegar a R$ 5.350, em duas 
parcelas. A primeira, de R$ 3.000, 
será paga em janeiro; o restante será 
quitado em julho de 2021. 

Já os trabalhadores da Trico, do 
setor de autopeças, garantiram uma 
PLR de R$ 1.800. 

Na Delta, o valor aprovado é de 

R$ 1350. A empresa possui cerca de 
250 trabalhadores e produz compo-
nentes eletrônicos. “Mesmo em um 
cenário de crise econômica como a 
que estamos vivendo, os trabalhadores 
estão garantindo sua parte nos lucros 
das empresas”, afirma a diretora do 
Sindicato Luciene da Silva.
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Sindicato organiza debates com 
candidatos de São José e Jacareí

O Sindicato vai promover, na 
primeira semana de novembro, 
debates com os candidatos à Pre-
feitura de São José dos Campos e 
Jacareí.

Esta será uma oportunidade de 
conhecer as propostas de todos os 
partidos, já que a propaganda elei-
toral no rádio e TV não é aberta a 
todos os candidatos. 

O primeiro debate será dia 3 de 
novembro, às 19h, com os candi-
datos de Jacareí. 

No dia 5, no mesmo horário, será 
a vez de São José dos Campos.

Os dois serão transmitidos pe-
las redes sociais do Sindicato (Fa-
cebook, Instagram e Youtube). 

DITO BRONCA
dito@sindmetalsjc.org.br

Eleições 2020

Trabalhadores podem enviar perguntas 

Por conta das regras sanitárias 
impostas pela Covid-19, os deba-
tes não terão público presencial.

“Fizemos questão de convidar 
os candidatos de todos os partidos 
para que os trabalhadores possam, 
com base nisso, comparar e deci-

Anote!

Os trabalhadores poderão partici-
par ativamente do debate, enviando 
perguntas aos candidatos. Para que 
tudo dê certo, é importante que al-
gumas regras sejam observadas. 
   A pergunta deve ser gravada em 
vídeo, que pode ser feito com o 

CONVIDADOS:

São JoSé doS CampoS JaCarEí

/sindmetalsjc

Dia 3 - Jacareí
Dia 5 - São José
Horário: 19h
TranSMiSSãO aO vivO

Raquel de Paula 
(PSTU)

Renata Paiva
(PSD)

WagneR BalieiRo 
(PT)

agliBeRto
Chagas (Novo)

dR. CuRy 
(PSB)

FeliCio Ramuth 
(PSDB)

andeRson 
senna (PSL)

luiz CaRlos 
(PTC)

nikoluk 
(PL)

João BosCo
(PCdoB)

maRina sassi 
(PSOL)

PRoFª suzete 
(PSOL)

séRgio Coutinho 
(Patriota)

Will mendes 
(PV)

aRildo Batista 
(PTB) 

adilson dos 
santos (PSTU)

FeRnando 
CaPPelli (PSL)

maRCo auRélio 
(PT)

PRoF. Cláudio 
leonetti (PMB)

FeRnando da ÓtiCa 
(Republicanos)

izaias santana 
(PSDB)

mauRíCio 
haka (PRTB)

dir seu voto de forma consciente. 
É esse o formato que acreditamos 
ser o ideal. Esperamos que todos os 
candidatos aceitem o nosso convite, 
para que possamos ter um debate  
rico em ideias”, disse o presidente 
do Sindicato, Weller Gonçalves.

celular,  e deve ter no máximo 30 
segundos.

A pergunta não pode ser dirigi-
da a um candidato específico. Tem 
que servir para todos os candida-
tos. O mediador do debate vai sor-
tear na hora o nome do candidato 

que responderá a cada pergunta. 

O vídeo deve ser enviado até o 
dia 27 de outubro pelo Whatsapp 
(12) 99145-3971.

O vídeo deve vir com identificação 
(nome do trabalhador e fábrica).

Acabou o respeito
O supervisor gordurinha 
da Parker Filtros pensa 

que pode tratar os 
trabalhadores como bem 
entende. Nas reuniões, a 

grosseria rola solta. Ele acha 
que somos obrigados a 

aturar falta de educação.  
Se liga, com essa postura 

você que vai se lascar. 

Acabou a pandemia? 
Na MSA, é como se o 

coronavírus não existisse. 
A direção da empresa não 
respeita o distanciamento 
social e faz reuniões com 
os trabalhadores em uma 
sala minúscula. A empresa 

não liga se os trabalhadores 
estão expostos ao risco da 

contaminação. Para a MSA,  
o que importa é a produção 

e o lucro. 
 

Gerência machista
O gerente R do material 
composto da Embraer 
disse que não gosta de 

trabalhar com mulheres. 
O curioso é que desde 

que ele assumiu o posto, 
várias trabalhadoras 
foram demitidas e 

forçadas a aceitar o PDV. 
Coincidência? 
Acho que não.  

 
Delegada da Prolind

Na Prolind, a engenheira de 
segurança parece general. 
Pega no pé dos cipeiros, 
impedindo que tenham 
acesso a determinados 

locais da empresa. 
Enquanto isso, ela fecha 
os olhos para os riscos à 

segurança do trabalhador.   
 

Cadê o padrão, GM? 
Desde que a GM 

retomou o controle do 
setor de lubrificação, 

os trabalhadores estão 
passando um perrengue. 
Falta trava de segurança 
nas caçambas e mão de 

obra. Uma situação muito 
precária. Nem parece com 

os outros setores da fábrica. 
Pode melhorar isso, já!


