Ano 37 - nº 1317
www.sindmetalsjc.org.br
30 de novembro a
7 de dezembro 2020

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

Metalúrgicos
dão início a
processo
de eleição
do Sindicato
Comissão que
garantirá
transparência e
lisura do processo
foi escolhida por
unanimidade, em
assembleia dos
metalúrgicos
associados
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Roosevelt Cássio

Calendários de compensação são definidos em assembleias

O Sindicato está realizando assembleias em diversas fábricas da região para discussão e votação do calendário
de compensação para Natal, Ano-Novo e dias ponte. Trabalhadores da Caoa Chery (foto), Embraer, Movent, JC
Hitachi e Gerdau já aprovaram as compensações. Caso sua empresa ainda não tenha negociado com Sindicato,
fique atento. As reposições só podem começar após assinatura do acordo.

RÁPIDAS
Na Cal Leve, exigimos
melhores condições
de trabalho
Os trabalhadores da Cal Leve, na
zona sul de São José dos Campos,
estão na luta por melhores
condições de trabalho. O principal
problema enfrentado é a falta de
segurança. Muitos dos EPI são
velhos e ineficazes. Recentemente,
um operário se acidentou durante
o manuseio de uma peça e
fraturou o pé. A fábrica não
possui nem brigada de incêndio
e Cipa. O Sindicato está em
negociação com a Cal Leve para
exigir medidas que regularizem a
situação.

GM abre Programa de
Demissão Voluntária
para lesionados
Em assembleia realizada dia
23, os trabalhadores da GM
aprovaram o Programa de
Demissão Voluntária (PDV)
para lesionados. Aqueles que
aderirem poderão receber até
36 salários base e três anos de
convênio médico pagos pela
empresa. “O Sindicato luta
pela manutenção dos postos de
trabalho e é contrário a qualquer
tipo de demissão. Mas aqui
prevalece o respeito à decisão
do trabalhador”, afirma o vicepresidente do Sindicato, Renato
Almeida.

CSP-Conlutas

Metalúrgicos terão cartilha que
indica saída para crise sanitária
O desemprego, redução de salários e auxílio emergencial insuficiente são alguns dos problemas
enfrentados pelos trabalhadores
durante a pandemia.
Mas não precisava ser dessa maneira. A CSP-Conlutas desenvolveu
propostas que garantiriam uma
vida mais digna à classe trabalhadora neste período.
Os pontos estão detalhados na
cartilha “Brasil - Programa dos trabalhadores para enfrentar a crise
sanitária e econômica”.
Em nossa região, o material será
distribuído em breve pelo Sindicato.
Também serão colocados outdoors em São José dos Campos para
chamar a atenção da população e
mostrar que é possível amenizar as
consequências da pandemia.
“O desemprego e a fome poderiam ter sido evitados pelo governo
Bolsonaro. Nosso programa aponta
um caminho que não exige tanto
sacrifício do povo”, afirma o diretor
do Sindicato Alex da Silva Gomes,
o Cabelo.

Famílias lotam as agências da Caixa, em busca de auxílio emergencial

Um pouco do que poderia ser feito
Auxílio emergencial de dois
salários mínimos;
Quarentena de 30 dias;
Estabilidade no emprego;
Redução da jornada sem
redução de salário;
Programa emergencial de obras

12
Dezembro

Trabalhadores da
Parker conquistam
3% de reajuste
Metalúrgicos da Parker Filtros, em
São José dos Campos, e da Parker
Hannifin, em Jacareí, terão um
reajuste salarial de 3% retroativo
a 1 de setembro e a renovação
de todos os direitos do acordo
coletivo. A aprovação da proposta
aconteceu em assembleias. Na
Parker Filtros, os trabalhadores
votaram de maneira virtual, pelo
site do Sindicato, no dia 23. Já
na Parker Hannifin, a votação
ocorreu de forma presencial,
no dia 27, respeitando todas as
medidas de prevenção contra
a covid-19. Os trabalhadores
das duas fábricas também terão
acréscimo de R$ 20 no valealimentação e estabilidade no
emprego até 31 de dezembro.

e empregos públicos;
Congelamento dos preços
de alimentos, combustíveis e
gás de cozinha;
Isenção de tarifas públicas e de
alugueis para desempregados;
Suspensão de despejos.

a partir das

18h

Atração musical

Banda São Paulo Show

Sorteio de
130 prêmios
sendo 2 carros Onix
e quatro motos
Transmissão ao vivo pelas
redes sociais do Sindicato
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Maradona fez do futebol uma atuação política
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Ícone do futebol mundial, Diego Armando Maradona faleceu na quarta-feira (25), após uma parada
cardiorrespiratória. Ele se destacou como um dos melhores jogadores na história e usou dessa
notoriedade para se posicionar politicamente a favor de causas sociais e contra o imperialismo norteamericano. Deixou um legado dentro e fora de campo.

RÁPIDAS

Diretoria 2021 - 2024

Por unanimidade, metalúrgicos
escolhem Comissão Eleitoral
Os metalúrgicos escolheram por
unanimidade, em assembleia geral
na quinta-feira (26), a comissão que
vai conduzir o processo eleitoral do
Sindicato.
Em 2021, acontece a eleição da
diretoria que estará à frente da entidade até 2024.
Apenas um grupo inscreveu-se
para a eleição e contou com o voto
de todos os metalúrgicos presentes.
Os trabalhadores também autorizaram a comissão a elaborar o regimento eleitoral.
A assembleia aconteceu na sede
do Sindicato, com adoção dos procedimentos de prevenção à covid19. Compareceram 246 metalúrgicos associados, de 30 fábricas.
Transparência e democracia
A comissão tem o papel de elaborar o regimento e conduzir todo
o processo de forma transparente e
democrática, como já é tradição na
entidade. Dessa forma, garante-se
o respeito à vontade da categoria.
O vice-presidente do Sindicato,
Renato Almeida, e a diretora Aline
Bernardo dos Santos fizeram defesa
da candidatura do grupo inscrito e
ressaltaram a necessidade de se dar
continuidade às lutas em defesa da
classe trabalhadora, especialmente
neste momento de pandemia.

Demissões são
canceladas após
greve na Cambará
Cris Cunha

O presidente Weller conduziu a assembleia

Conheça os integrantes
A Comissão Eleitoral tem três
meses de trabalho pela frente.
O grupo é formado por Adilson
dos Santos (dirigente da Admap), que ficará na coordenação, Altino de Melo Prazeres Júnior (Sindicato dos Metroviários

Altino Prazeres,
metroviário

de São Paulo) e Wilson Ribeiro
(Movimento Nacional de Oposição Bancária).
“Nossa comissão vai defender
a democracia. O que vai prevalecer é a decisão dos trabalhadores
nas urnas”, disse Altino.

Adilson dos Santos,
metalúrgico aposentado

Wilson Ribeiro,
bancário

Processo eleitoral do Sindicato já tem
calendário e regimento definidos
Cris Cunha

Inscrição de
chapas:
1 a 4 de
dezembro,
das 9h às 17h

Cadastro de
trabalhadores
para
assembleia
que elegeu a
comissão

A Comissão Eleitoral já definiu o regimento e o calendário da eleição do Sindicato.
Os metalúrgicos irão às urnas nos dias
25 e 26 de fevereiro para escolher a diretoria que estará à frente da entidade entre
2021 e 2024.
A primeira reunião da comissão aconteceu
na quinta-feira (26), logo após a assembleia
geral. O regimento eleitoral foi atualizado,

DATAS

seguindo o modelo usado historicamente
em todos os pleitos do Sindicato.
O período de inscrição de chapas será de
1 a 4 de dezembro. O regimento, ata e edital estão disponíveis no site do Sindicato.
O edital também foi publicado no sábado (28), nos jornais O Vale e Folha de S.
Paulo, e ficará afixado na sede e subsedes
do Sindicato.

Eleição:
25 e 26 de
fevereiro
Posse da
diretoria:
23 de maio

Após quatro dias em greve,
os metalúrgicos da Cambará,
em Caçapava, conseguiram
reajuste salarial de 2,94%
e o cancelamento de três
demissões que haviam sido
feitas em represália a uma
paralisação anterior. A greve
começou na segunda-feira
(23), em protesto contra
as demissões e à proposta
da Cambará em parcelar o
reajuste salarial em três vezes.
A greve terminou dia 26, com
as reivindicações atendidas.
Ainda estão em negociação
entre empresa e Sindicato
melhorias na refeição, retirada
das câmeras instaladas na
produção e a implementação
de Cipa na fábrica.

Metalúrgicos da GM
poderão receber até
R$ 13 mil de PLR
Os trabalhadores da GM
poderão receber até R$
13.226 de PLR. Em abril,
os metalúrgicos da fábrica
receberam a antecipação
da primeira parcela, no
valor de R$ 7.500. Agora,
se alcançadas as metas em
100%, a segunda parte do
benefício poderá chegar
a cerca de R$ 6 mil, que
serão pagos em janeiro.
Para o cálculo da PLR, são
considerados volume de
produção e qualidade. A
proposta foi negociada entre o
Sindicato e a GM e aprovada
pelos trabalhadores, em
assembleia, dia 23.

A Cipa é um instrumento
importante para a nossa
organização. Fique ligado no
calendário e eleja quem está
comprometido com a luta
dos trabalhadores:
RETIN
Eleição: 4/12
USIMAZA
Inscrição: até 11/12
Eleição: 15/1
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Covid-19

Em meio à nova onda, Bolsonaro
reforça seu desprezo pela vida
O Brasil ultrapassou a terrível
marca de 170 mil mortes por covid-19. Embora tenhamos a sexta
maior população do mundo, somos
o segundo país com mais óbitos
provocados pela doença.
Estamos vendo a chegada de
uma segunda onda de contágios,
que tem levado a um aumento expressivo no número de mortes em
todo o país.
Enquanto isso, o presidente Jair
Bolsonaro mantém sua postura de
desprezo à vida, que inclui falas
absurdas, o mau exemplo de não
usar máscara e provocar aglomerações e, o mais grave, a completa
falta de um plano nacional para
controle do coronavírus.
É uma irresponsabilidade criminosa. O Brasil ainda não tem um
plano de vacinação e está atrás de
muitas nações que já preparam seus
cronogramas de imunização.
Se isso não bastasse, quase 7
milhões de testes para detecção
da covid, que custaram R$ 290 milhões, estão entulhados num galpão
em Guarulhos, prestes a perderem
a validade e serem jogados no lixo.
Ao mesmo tempo, os estoques do
governo estão lotados de cloroquina, medicamento que simplesmente não tem eficácia contra o vírus.

DITO BRONCA
dito@sindmetalsjc.org.br

Bolsonaro é a principal causa para o alto número de mortes por covid no Brasil

Presidente não para de mentir
No poder, o presidente e sua
equipe usam a mentira como instrumento valioso para fazer política.
Foi isso o que ocorreu mais uma vez
na semana passada, numa transmissão conduzida pelo presidente
na internet.
Bolsonaro afirmou que não há
gravações em que ele tenha chamado de “gripezinha” a covid. Mentira
descarada! Em março, ele usou o
termo pelo menos duas vezes: uma
durante uma entrevista e outra em

um pronunciamento oficial em rede
de rádio e TV. Aproxime o celular
do QR Code abaixo e confira como
Bolsonaro é mentiroso:

Crime no Carrefour

Assassinato de João Alberto é prova
do racismo impregnado no país
Também deixou claro que o racismo é um mal da sociedade capitalista e desmascara o mito da democracia.

Beto Freitas é mais um negro vítima do racismo

O assassinato de João Alberto
Silveira Freitas, na véspera do Dia
da Consciência Negra, não poderia
ser mais revoltante e revelador do
racismo existente em nosso país.
Beto morreu após ser violentamente espancado por dois segu-

ranças, sob olhares passivos de
outras pessoas, numa loja do Carrefour, em Porto Alegre (RS).
A morte brutal desse cidadão
negro levou a uma onda de protestos contra o racismo em várias partes do país.

Abolição sem reparações
A discriminação se revela de diversas formas, como a violência, os
salários menores e a falta de acesso
à saúde e educação.
Após 300 anos de escravidão,
a abolição foi feita sem reparações
ao povo negro, que foi simplesmente empurrado para as periferias.
Eles são oito de cada 10 mortos
pela polícia. Em 15 anos (2005 a
2019), o número de negros nas prisões aumentou 14%, enquanto a
de brancos caiu 19%.
Neste ano de pandemia e crise
econômica, também são os negros
as principais vítimas da covid-19 e
do desemprego.

Regime militar
Na fábrica Imagem, o
gerente L tem carta branca
para infernizar a vida do
peão. O cara não dá um
minuto de paz e faz uma
baita pressão psicológica
nos trabalhadores. Já teve
casos de pessoas que
pediram demissão por
causa dele. A tirania não
tem fim. Exigimos que a
empresa tome uma atitude!
Paparazzi
O monitor MP do 107/2
da Embraer fica escondido
tirando foto do pessoal na
hora do café para entregar
ao supervisor. O curioso
é que ele já sofreu uma
crise de estresse por conta
da pressão que agora está
causando nos outros. Pode
parar com isso, seu sacana!
Estamos de olho em você.
Tá se achando
O líder de produção J da
Movent pensa que é dono
da fábrica. Trata bem só
quem é da sua panelinha,
enquanto para os outros
o chicote estrala. Ele
realmente acha que está
acima dos demais.
Toma vergonha
nessa sua cara!
De mal a pior
Na S10 da GM, o manuseio
está sem controle. Falta
mão de obra, o ritmo
de trabalho está insano
e a liderança não sabe
dialogar e nem se preocupa
com as dificuldades dos
trabalhadores. Ninguém
consegue trabalhar assim.
Isso precisa mudar!
Supervisor do assédio
O supervisor da turma
D da Ball quer impedir o
trabalho da Cipa na base do
assédio. Fica intimidando
os trabalhadores para que
não falem com o cipeiro da
área. Fique sabendo que
isso é assédio moral e não
iremos deixar passar batido.
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