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Vítima de covid-19, morre ex-dirigente da Admap Vagner Petri
Um dos fundadores da Admap (Associação Democrática dos Aposentados do Vale do Paraíba), Vagner
Petri morreu neste domingo (9). Ele foi mais uma vítima da covid-19. Petri foi diretor da Admap por
vários mandatos e vice-presidente, em 1999. Mesmo aposentado, continuava lutando junto com os
metalúrgicos. Toda nossa solidariedade e sentimentos à família do companheiro. Vagner, presente!

RÁPIDAS
Demissões na Renault
são anuladas após
15 dias de greve

Votação virtual

Em assembleia, metalúrgicos
aprovam novo estatuto do Sindicato

A Justiça determinou que a
Renault anule as 747 demissões
feitas na fábrica de São José
dos Pinhais (PR). A decisão
foi publicada na quarta-feira
(5), após 15 dias de greve dos
metalúrgicos da montadora.
As demissões aconteceram
em 21 de julho, depois que
os trabalhadores rejeitaram o
Plano de Demissão Voluntária
(PDV) apresentado pela Renault.
Desde o início da paralisação,
os metalúrgicos da nossa região
demonstraram apoio à luta dos
companheiros do Paraná.

Os metalúrgicos aprovaram as mudanças propostas pela
diretoria do Sindicato para adequar o estatuto da entidade ao
novo Código Civil.
A votação ocorreu de maneira virtual, nos dias 5, 6 e 7, e
contou com a participação de 428 associados.
Foram 315 (73,6%) votos favoráveis e 66 (15,42%) contrários às propostas de mudança nas regras que estabelecem
a atuação do Sindicato. Houve 47 (10,98%) abstenções. As
alterações passam a valer automaticamente.
Ao todo, foram três adequações incorporadas ao estatuto.
A diretoria agradece a todos que participaram da votação.

O que foi incorporado:
O ingresso ou desligamento de sócio (art. 7º)
ocorrerá por meio de
formulário fornecido pelo
Sindicato ou requerimento simples devidamente
assinado.

Condutores de São
José protestam
contra atraso salarial
Motoristas e cobradores das
empresas de transporte coletivo
Maringá e Joseense, em São
José dos Campos, paralisaram
as frotas, na segunda-feira
(10). Segundo o Sindicato dos
Condutores, a mobilização foi
devido ao atraso nos salários,
que deveriam ter sido pagos na
sexta-feira (7). Em assembleias,
os trabalhadores aprovaram
estado de greve. As empresas
têm até 72 horas para pagar
os condutores. Eles também
protestam contra a insegurança
em relação aos riscos de
contágio pelo coronavírus nos
ônibus.

CSP-Conlutas lança
manifesto contra volta
às aulas na pandemia

Em caso de dissolução
do Sindicato (art. 63), o patrimônio da entidade será
destinado à central sindical
na qual estiver filiado no
momento da dissolução.

Participação nos lucros

Trabalhadores de mais cinco fábricas
da região fecham acordo de PLR
Os metalúrgicos continuam
fechando acordos de PLR. Semana
passada, foram aprovados mais
cinco na região.
Na Caoa Chery, em Jacareí, os
trabalhadores conquistaram R$
6.400 a serem pagos em duas parcelas (outubro e fevereiro).
Lá, os companheiros também
finalizaram a Campanha Salarial,
com aumento no piso, reajuste do
vale-alimentação e estabilidade no
emprego até o fim do ano.
Na Avibras, a PLR aprovada será
calculada sobre 3,5% do resultado
operacional da empresa. O pagamento será feito em abril.
Depois de entrarem em estado
de greve, os trabalhadores da Rosenberger Domex, em Caçapava, receberão R$ 2 mil, em duas parcelas.
Nas fábricas em que a PLR ainda
não foi aprovada pela categoria, a
luta continua!

As conquistas
Chery: PLR de R$ 6.400, 3,7% de
reajuste no piso, INPC para as demais
faixas, estabilidade no emprego
até 31 de dezembro, 25% no valealimentação, ampliação das cláusulas
sociais, auxiliares de produção que
recebem o piso passarão para operador
de máquinas e terão reajuste de 41%.

Avibras: PLR calculada
sobre 3,5% do lucro
operacional.
Aisys: R$ 2.200
Domex: R$ 2 mil
Retrovex: R$ 1 mil

Luciano Teruo

A CSP-Conlutas lançou um
manifesto contra o retorno às
aulas no período de pandemia.
Em diversos estados, professores
estão entrando em greve como
forma de protestar contra essa
política de retorno considerada
genocida pela comunidade
escolar. Para assinar o manifesto
basta acessar o site cspconlutas.
org.br. “O objetivo da volta às
aulas é unicamente para que
os pais voltem integralmente
ao trabalho”, diz um trecho do
documento.

Qualquer penalidade
(art. 11) ao associado que
aja em desrespeito ao
estatuto, com má conduta
ou contra o patrimônio do

Sindicato, só será aplicada
após Assembleia Geral Extraordinária. A deliberação
deverá observar o quórum
de dois terços dos presentes com o voto concorde.

Trabalhadores da Chery aprovam acordo de PLR e Campanha Salarial

Roosevelt Cássio
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Curso sobre reestatização da Embraer será nesta quinta
O curso “A reestatização da Embraer é viável”, organizado pelo Sindicato, acontecerá nesta quintafeira (13), a partir das 17h30. A formação será gratuita e online, pela plataforma Google Meet. A aula
terá a duração de duas horas e qualquer pessoa pode participar. Para se inscrever é preciso entrar em
contato pelo telefone (12) 3946-5315, até esta terça-feira (11).

RÁPIDAS
Trabalhadores da
Prolind elegem
delegado sindical

29

agosto

das 18h às 21h
Show com

Sorteio de
120 prêmios
incluindo um
carro, duas motos
e Prêmios
instantâneos
Transmissão ao vivo pelas
redes sociais do Sindicato
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Os trabalhadores da Prolind,
zona leste de São José
dos Campos, elegeram o
companheiro Allan Guilherme
Quirino para atuar como
delegado sindical. A votação
ocorreu em assembleia, na
sexta-feira (7), que também
elegeu Arthur Cesário dos
Santos como suplente. Allan
tem histórico de luta e está
em seu segundo mandato
como cipeiro. Ele sempre se
posicionou contra a retirada de
direitos e preza pela saúde dos
trabalhadores. Como membro
da Comissão de PLR, não se
intimidou diante da pressão
patronal. Parabéns, Allan!

Quatro cipeiros
apoiados pelo
Sindicato são
eleitos
Os metalúrgicos estão firmes
na luta em defesa da saúde
e por melhores condições
de trabalho. Na última
semana, a categoria elegeu
quatro cipeiros apoiados
pelo Sindicato. Foram eleitos:
Jennifer (Rosenberger Domex),
Lucas (Ball) e Allan e Paraná
(ambos da Prolind). Esses
ativistas assumem a Cipa
justamente num momento em
que a classe trabalhadora está
sendo submetida diariamente
a situações de risco, em virtude
da propagação do coronavírus.
Por isso, é muito importante
que todos os metalúrgicos
ajudem os cipeiros a detectar
irregularidades nas fábricas e
denunciar esse tipo de situação
à Cipa e ao Sindicato.

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

PARKER FILTROS
Inscrição: até 28/8
Eleição: 2/9
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Pandemia

Bolsonaro levou Brasil a perder
100 mil vidas para a covid-19
Após cinco meses de menosprezo aos efeitos da covid-19, a conta
chegou para Jair Bolsonaro.
Sob sua responsabilidade, o Brasil já perdeu mais de 100 mil vidas
para a pandemia (101.136, até o
fechamento desta edição).
A marca simboliza o fracasso do
governo no combate ao novo coronavírus e alerta: é necessário arrancar Bolsonaro da presidência o
quanto antes.
Segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), atualmente o país lidera o ranking mundial de mortes diárias.
Foram mais de mil óbitos todos
os dias, nos últimos dois meses. É
como se três aviões de grande porte caíssem diariamente no Brasil.
Os números da tragédia são re-

DITO BRONCA
dito@sindmetalsjc.org.br

Manifestação na Praia de Copacabana, em memória aos 100 mil mortos

flexo de uma série de erros cometidos por Bolsonaro (veja o quadro),
que até agora permanece insensível. Sobre a triste marca alcançada,
o presidente afirmou, na sexta-feira
(7), que é preciso “tocar a vida”.
Mais uma amostra de desprezo

pelo sofrimento da população.
“Bolsonaro age como um genocida e deve ser impedido de continuar
seu massacre. Temos de intensificar
a campanha pelo Fora Bolsonaro”,
afirma o diretor do Sindicato Alex
da Silva Gomes, o Cabelo.

Por que o presidente
é culpado?

o que fizeram os
outros países?

Mau exemplo: Bolsonaro causou aglomerações,
não usou máscara, fez piada com a doença e
influenciou milhões de brasileiros a se expor ao
vírus. Defende o tratamento com cloroquina, mesmo sem comprovação científica.

Isolamento Social: sem vacina ou remédio,
esta é a única forma de conter o contágio.
Argentina e Portugal, que realizaram o
lockdown, reduziram as mortes drasticamente.

Má gestão: nunca houve um plano nacional para
combater o vírus. Além disso, Bolsonaro é responsável pelo Ministério da Saúde estar há mais de 2
meses sem ministro titular.
Descaso: a falta de política social sacrificou os
mais pobres, que tiveram de sair de casa para trabalhar e se expor aos riscos de contaminação.

Testagem em massa: nações como Nova Zelândia e Coreia do Sul testaram sua população
para rastrear o vírus. Assim, evitaram-se novos
surtos e reduziu-se o contágio.
Políticas sociais: em Portugal, o governo paga
o equivalente a R$ 2.400, durante seis meses,
para as famílias. Na Alemanha, foram disponibilizados R$ 28 mil para serem usados ao longo
de três meses pelos autônomos.

Dia de Luto e Luta exige Fora Bolsonaro
Contra a política genocida de
Jair Bolsonaro, trabalhadores de
todo o país protestaram na sextafeira (7).
O Dia Nacional de Luto e Luta
contou com mobilizações dos metalúrgicos em nove fábricas da região.
Na atividade, o Sindicato expôs aos
trabalhadores a importância da
campanha pelo Fora Bolsonaro.
Também foi realizado um ato,
em frente à Prefeitura de São José
dos Campos, denunciando a irresponsabilidade de Felicio Ramuth
(PSDB).
O prefeito insiste em relaxar a
quarentena, mesmo neste grave
momento da crise na cidade.

Roosevelt Cássio

Protesto
em frente à
Prefeitura
de São José

No Brasil
As manifestações também ocorreram nas capitais de 11 estados e
no Distrito Federal. Em todas, foi
respeitado o distanciamento social.
A principal mobilização ocorreu na

Praça da Sé, em São Paulo.
“Os trabalhadores precisam entrar em campo nesta luta. Juntos
derrotaremos Bolsonaro e seu projeto genocida”, afirma o diretor do
Sindicato José Dantas Sobrinho.

Abandono total
Depois que a Movent
comprou um setor da
Prolind, os trabalhadores
estão sendo tratados com
descaso. O convênio médico
vem com erro no desconto e
os companheiros não sabem
nem a quem recorrer. Passou
da hora da Movent respeitar
os trabalhadores. Se liga!
Aglomeração a bordo
Para não aumentar os gastos
com o fretado, a Retin
disponibilizou apenas duas
vans para o transporte do
pessoal. Os trabalhadores
ficam aglomerados, com
risco de contaminação, e às
vezes não conseguem nem
embarcar. Isso é um desleixo
com a vida do trabalhador.
Pode mudar isso, já!
Cadê a transparência?
As três plantas da Embraer
já somam 34 casos
confirmados de covid19, mas a fábrica não
divulga a área das pessoas
contaminadas. Por isso, os
trabalhadores que atestarem
positivo para coronavírus
ou trabalhem com alguém
que foi contagiado devem
comunicar ao Sindicato.
Juntos, exigiremos medidas
em defesa de nossas vidas.
Sem sentido
A GM está fazendo
modificações na linha da
transmissão e da S10.
Enquanto a empresa
fecha postos de trabalho,
os operadores estão
sobrecarregados. Falta mão
de obra na fábrica em pleno
layoff. Isso é um absurdo
e não vamos aceitar.
Alibabá da Gerdau
A Gerdau é uma piada. Para
comemorar o lucro recorde
da empresa, a direção
distribui esfirras para os
trabalhadores. Nós queremos
aumento real e benefícios
melhores, não migalhas.
Isso é desaforo.
Exigimos respeito!
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