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Assembleia Geral aprova renovação 
de direitos e reajuste salarial

Campanha Salarial

A Assembleia Geral da Campanha 
Salarial aprovou mais seis acordos com 
reajuste dos salários e renovação de di-
reitos. São 2.172 trabalhadores, de 104 
fábricas, beneficiados pelos acordos.

A assembleia ocorreu no sábado (3), 
na subsede da zona sul. Trabalhadores 
de 16 fábricas participaram. Todos os 
procedimentos de prevenção à covid-
19 foram cumpridos.

Os acordos preveem reposição da 
inflação (2,94%) e renovação das con-
venções coletivas por um ano.  

Aviso de greve
Mas a luta continua. Ainda tem gru-

pos patronais que querem retirar direitos 
e aplicar menos do que a inflação aos  
salários. É o caso, por exemplo, dos seto-
res de autopeças e eletroeletrônicos. 

Para as fábricas desses setores, estão 
sendo protocolados aviso de greve. 

“Tivemos nossas conquistas em al-
guns setores, mas a luta tem de continu-
ar onde não houve acordo. Não aceita-
remos perda de direitos” afirma o diretor 
do Sindicato André Luiz Gonçalves, o 
Alemão. Assembleia Geral aprova acordos com renovação de direitos e reajuste salarial

Metalúrgicos da Ericsson conquistam 
maior reajuste até agora

Os trabalhadores da Ericsson, na 
zona leste, deram exemplo de luta e 
mostraram que com mobilização é 
possível garantir a vitória na Campa-
nha Salarial.

Os companheiros conquistaram 
o maior reajuste da categoria, 5%. 
Também conseguiram abono sala-
rial de R$ 2.800 e a renovação de 
todas as cláusulas sociais do acordo 
coletivo até 2022.

A aprovação aconteceu em as-
sembeia, dia 1.  Mas não foi uma vi-
tória fácil. Eles recusaram a proposta 
inicial da fábrica e, dia 25, entraram 
em estado de greve. Parabéns aos 
companheiros! Trabalhadores da Ericsson em assembleia da Campanha Salarial

Roosevelt Cássio

Rodrigo Correia

O Sindicato vai realizar 
uma nova Assembleia Geral 
da Campanha Salarial, neste 
sábado (10), às 9h, na subse-
de da zona sul.

Desta vez, será principal-
mente para trabalhadores 
de fábricas representadas 
pela Assecre e pelo Siniem 

(estamparia). 
O Sindicato tem realizado 

assembleias nas fábricas dos 
grupos que ainda não fecharam 
acordo. Na terça (6), foi a vez da 
Ardagh, do setor de estamparia. 

Na assembleia de sábado, 
serão adotados todos os proce-
dimentos de prevenção à covid. 

Dia 10 tem nova assembleia 

Metalúrgico da MSA morre de covid-19. Exigimos medidas de prevenção!
Vítima de covid-19, o metalúrgico Jairo de Azevedo, de 54 anos, morreu no dia 3. O companheiro trabalhava 

na MSA, fábrica da zona sul de São José que acumulou nove casos da doença entre os funcionários nas últimas 
duas semanas. No dia 5, o Sindicato realizou uma manifestação exigindo a implementação do protocolo para 

prevenção contra o coronavírus na fábrica. A MSA tem produzido normalmente, apesar dos riscos. 

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

DELTA
Eleição: 7/10

SUNTECH
Eleição: 8/10

FORMING
Eleição: 13/10

HALDEX
Inscrição: até 13/10
Eleição: 19/10

MIRAGE
Inscrição: até 14/10
Eleição: 19/10

RETROVEX
Inscrição: até 16/10
Eleição: 23/10

grupos patronais com acordos aprovados
Simefre (materiais 
ferroviários). Principal 
fábrica: MWL 

Sicetel (trefilação e laminação). 
Principais fábricas: Gerdau e 
Armco

Sinafer (artefatos de ferros 
e ferramentas). Principal 
fábrica: AS Tools

Siescomet (esquadrias e 
construções metálicas).  
Principal fábrica:  Açoport

Sifesp (fundição).  
Principal fábrica: Winoa

Siamfesp (artefatos de 
metais não ferrosos). 
Principal fábrica: Duratex

Governo quer 
salário mínimo sem 
aumento real
A previsão de reajuste do 
salário mínimo projetado 
pelo governo para 2021 é de 
2,1%, praticamente o mesmo 
patamar da inflação prevista 
para este ano (2,05%).  Na 
prática, pode-se dizer que 
não haverá aumento real. Já 
para o ano que vem, segundo 
o Dieese, a inflaçao anual 
deve chegar a 3,5%. Ou seja, 
o salário seria rapidamente 
corroído pelos preços altos. 

Campanha sorteia 
prêmios a novos 
sócios do Sindicato
O metalúrgico que se 
tornar sócio do Sindicato 
entre outubro e dezembro 
concorrerá a prêmios. Serão 
sorteados, a cada mês, um 
tablet e um fim de semana na 
Colônia de Férias. Também 
será sorteado um kit churrasco 
a cada dez novos sócios feitos 
por fábrica. Além de contribuir 
para luta em defesa dos 
direitos, você poderá faturar 
um desses prêmios. 

RápidAS



Com luta e na Justiça, Sindicato consegue 
anular demissão em massa na JC Hitachi

Em defesa do emprego

Trabalhadores da JC Hitachi 
saíram vitoriosos

Assembleia dos trabalhadores da MWL, que estão há duas semanas em greve

Numa grande vitória de toda a categoria, 
a demissão em massa feita pela JC Hitachi 
em setembro foi anulada. A determinação 
da Justiça do Trabalho foi em resposta a uma 
ação movida pelo Sindicato.  

Em sua decisão, em caráter liminar, a juiza 
citou a dispensa coletiva como inconstitucio-
nal. A empresa havia demitido mais de 40 
trabalhadores no dia 17 de setembro, sem ao 
menos negociar com o Sindicato ou recorrer a 
outras alternativas que evitassem os cortes.

A juíza também proibiu a JC Hitachi de 
promover novas demissões coletivas até que 
o processo seja concluído.

A empresa já foi intimada a fazer a reinte-
gração de todos, mas até o fechamento desta 
edição eles ainda não haviam retornado para 
a fábrica. 

“Esta foi uma importante vitória de toda a 
categoria metalúrgica, não apenas dos traba-
lhadores da JC Hitachi. O Sindicato está numa 
ampla campanha em defesa dos empregos, 
lutando nas fábricas e nos tribunais. A decisão 
judicial deixa clara a inconstitucionalidade de 
dispensas coletivas, prática que tem ocorrido 
em diversas empresas de todo o país. Vamos 
usar este caso como exemplo em todas as 
nossas lutas contra demissões”, afirma o 
presidente do Sindicato e trabalhador da JC 
Hitachi, Weller Gonçalves.  

Roosevelt Cássio

Roosevelt Cássio

Exigimos estabilidade para todos

defesa dos empregos na MWL 
entra em semana decisiva

demissões na Embraer 
vão a julgamento

O cancelamento das demissões não foi apenas 
resultado de uma decisão judicial. Foi também fru-
to da brava luta travada pelos trabalhadores, des-
de que souberam da perda de seus empregos. 

Junto com o Sindicato, os companheiros re-
alizaram mobilizações. Diariamente, um grupo 

A luta dos metalúrgicos da MWL contra 
o fechamento da fábrica em Caçapava e 
em defesa dos empregos está numa sema-
na decisiva. A ordem de despejo contra a 
empresa pode sair a partir de sábado (10). 

Na última sexta-feira (2), a MWL aca-
tou a sugestão do Ministério Público do 
Trabalho e apresentou uma proposta de 
pagamento da dívida de R$ 11 milhões 
que detém com a Mafersa por alugueis em 

A audiência de conciliação realizada, dia 29, entre Embraer e 
os sindicatos de São José e Araraquara terminou sem acordo. 

A empresa não aceitou as propostas de cancelamento das 
demissões e abertura de layoff apresentadas na audiência ante-
rior pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.

Com a resposta negativa da Embraer, a desembargadora do 
TRT deferiu liminar que garante aos demitidos a extensão do 
vale-alimentação e do plano de saúde até junho de 2021. Agora 
o caso vai para julgamento, em data ainda não definida. 

Para o Sindicato, a decisão é insuficiente, uma vez que não  
anulou as 2.500 demissões anunciadas em setembro (1.600 
por PDV e 900 diretamente).

Prefeito defende layoff
Em reunião com o Sindicato e uma comissão de demitidos 

da Embraer, no dia 30 de setembro, o prefeito Felicio Ramuth 
(PSDB) defendeu que a empresa adote o regime de layoff como 
forma de reverter os cortes. 

O prefeito se comprometeu a enviar uma carta à Embraer, 
com seu posicionamento. 

Menos de uma semana antes da reunião, no dia 25, o Sin-
dicato realizou uma manifestação em frente à Prefeitura para 
chamar a atenção de Felicio sobre a necessidade de exigir o 
cancelamento das demissões. 

Também foram cobradas medidas do governador João Dória 
(PSDB) e do presidente Jair Bolsonaro. Nenhum deles se mani-
festou contra as demissões. 

atraso. O grupo quer pagar R$ 3,5 milhões, 
em 24 vezes. A Mafersa ainda não disse se 
aceita.  

Os metalúrgicos da MWL estão em 
greve há duas semanas. “O Sindicato e os 
trabalhadores vão permanecer na luta até 
o final. Estamos falando do sustento de 237 
pais e mães de família, por isso todo esforço 
é necessário”, afirma o vice-presidente do 
Sindicato, Renato Almeida.

2Jornal do Metalúrgico 3

demitido com estabilidade deve mover ação contra Embraer
O Sindicato orienta os demitidos da Embraer que tenham pendências legais a entrarem com ações individuais na 
Justiça contra a empresa. Os companheiros serão assistidos pelo departamento Jurídico do Sindicato. Aqueles que 
possuem estabilidade no emprego (doença ocupacional B-91 ou B-94, pré-aposentadoria e pós-mandato de Cipa) 
devem seguir as instruções que estão no site do Sindicato (acesse pelo QR Code ao lado). 

permanecia em frente à fábrica para pressionar a 
empresa. A luta deu resultado e vai continuar.

Agora, nossa exigência é que a empresa garan-
ta estabilidade no emprego para todos. Estamos 
em plena pandemia e não podemos admitir que 
trabalhadores sejam colocados na rua. 
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Antidemocrática, propaganda 
eleitoral começa nesta sexta

É fato! O direito do povo co-
nhecer todos os candidatos nas  
eleições municipais deste ano será 
desrespeitado.  

Pelo menos 10 partidos não po-
derão usar o horário eleitoral gratui-
to na rádio e televisão, que começa 
na sexta-feira (9). 

Essa espécie de censura ocorre 
porque, em 2017, a reforma po-
lítica impôs uma série de barreiras 
antidemocráticas. 

Atualmente, só têm acesso à 
propaganda gratuita as legendas 
que tiveram 1,5% do total de votos 
válidos na disputa pelas vagas na 
Câmara dos Deputados, em 2018.

Até mesmo a cota de 10% do 
tempo total da propaganda, que 
era distribuída igualitariamente en-
tre todos os partidos, foi cancelada 
pela nova lei. 

“Essa situação prejudica muito a 
disputa democrática. Infelizmente, a 
mudança favoreceu os velhos par-
tidos, que há anos governam sem 
fazer nada para o povo”, afirma o 
diretor do Sindicato José Dantas 
Sobrinho. 

DITO BRONCA
dito@sindmetalsjc.org.br

Com novas 
regras, 
propaganda 
eleitoral gerou 
mais desigualdade 
entre os 
candidatos

Eleições 2020

Colônia de Férias é reaberta 
com medidas de segurança

Lazer

A Colônia de Férias do 
Sindicato será reaberta, a 
partir do dia 17. Para garantir 
a proteção aos hóspedes, 
serão adotadas todas as 
medidas de prevenção à 
covid-19. As reservas já 
podem ser feitas, a partir 
desta quarta-feira (7). 

Na chegada à Colônia, 
todos passarão pela medição 
de temperatura corporal. 
Também é obrigatório o uso 
de máscara. 

Por enquanto, estarão 
fechadas as piscinas, sauna, 

nA tv: debAtes restringem pArticipAção 
de cAndidAtos às prefeiturAs

Baseando-se nas mesmas 
regras antidemocráticas, os 
primeiros debates exibidos pela 
TV Band, no dia 1º, também 
excluíram alguns candidatos a 
prefeitos pelo país. 

Em São José, a candidata 
Raquel de Paula (PSTU) não 
foi convidada pela emissora, 

mesmo após o partido ajuizar 
uma liminar na Justiça Eleitoral.

O mesmo ocorreu na ci-
dade de São Paulo. Vera Lúcia 
(PSTU) não foi convidada a 
debater.

O Sindicato defende que 
todos os candidatos devem ter 
direito a participar dos debates.  

brinquedoteca e salão de jogos. 
Haverá restrições para o 

uso da churrasqueira, que 
só poderá ser reservada por 
hóspedes de uma mesma 
família ou apartamento por 
período. Já o restaurante e 
lanchonete estarão abertos, 
mas também dentro das 
normas de higienização e 
segurança que os
ambientes exigem. 

Neste período, a Colônia 
vai operar com metade da 
capacidade (20 aptos)

Dias 7 e 8 serão exclusivos 
para aqueles que tiveram suas 
estadias canceladas em razão 
da covid-19. Para os outros 
interessados, o atendimento para 
reserva começa na sexta-feira (9).

As reservas só poderão ser 
feitas pessoalmente.

Horário: das 8h às 17h
Locais:
Sede – Rua Maurício 
Diamante, 65, Centro, São José. 
Subsede zona sul – Rua Monte 
Azul, 924, Chácaras Reunidas.

Técnico de mesa
Na Ball, tem um técnico 

de segurança que se acha. 
Humilha os trabalhadores e 
nem sequer pisa na área de 
produção. Ele não assume a 
responsabilidade por nada. 
Acorda mané, estamos de 

olho em você! 

Coice
A supervisora da qualidade 

“S” da Movent trata os 
trabalhadores na base do 

coice. Não tem um pingo de 
educação e respeito. Ela só 
sabe tratar bem o pessoal 

da sua panelinha. Abre seu 
olho, porque sua batata 

está assando! 
 

Dieta forçada
A Eaton só sabe cobrar, 

mas não dá uma refeição 
decente aos trabalhadores. 

O pessoal do 3º turno 
está sofrendo um bocado 
com a refeição servida na 
fábrica. Muitas vezes não 
tem mistura e falta até o 

arroz. Isso é um desrespeito 
com o trabalhador. Pode 

melhorar, já! 
 

Algoz
Os ataques da Embraer 

contra os trabalhadores não 
param. Após demitir 2.500 

funcionários, a empresa 
quer retirar direitos da 

Convenção Coletiva. Fique 
sabendo que não iremos 
aceitar. Chega de abusos! 

 
Sem holerite

Depois que a GM passou a 
disponibilizar os holerites 
apenas na forma virtual, 

todo mês é a mesma 
coisa. O trabalhador 

não consegue acessar 
o aplicativo porque não 

funciona, além de sempre 
aparecer descontos 

indevidos. 
Exigimos uma solução!

reservas


