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Sindicato fecha
acordos com
aumento real e
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Nas campanhas de PLR e Salarial, a
estabilidade está entre as prioridades
da categoria. Em tempos de pandemia,
conseguir barrar demissões é uma
grande vitória. Aqui na região, já
temos três fábricas com
estabilidade no emprego
garantida em acordos: Caoa
Chery, TI Automotive e Blue
Tech. Este é o caminho!
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Desta vez a grande festa da categoria será
virtual, mas a animação e os sorteios de
prêmios permanecem. Será dia 29, pelas
redes sociais do Sindicato. Fique ligado!
transmissão ao vivo

/sindmetalsjc
Pág. 4

22 Jornal do Metalúrgico

Campanha de sindicalização começa nesta semana

Em meio às campanhas de PLR e Salarial, é fundamental que os trabalhadores estejam organizados para
a luta. Por isso, vamos intensificar a campanha de sindicalização. Além de contar com diversos benefícios,
quem se tornar sócio poderá participar dos sorteios de prêmios do Festival do Metalúrgico, no dia 29. A
sindicalização também pode ser feita pelo site sindmetasjc.org.br.

Empregos

Trabalhadores da GM decidem
sobre PDV e layoff em assembleia

A menina de 10 anos que
engravidou após ser violentada pelo tio sofreu não apenas
durante as várias vezes em que
foi estuprada. Também foi alvo
de duras agressões verbais (presenciais e virtuais) organizadas
por grupos ultraconservadores.
Essas pessoas não estavam protestando contra o estuprador,
mas contra o direito da menina
interromper a gravidez. Esta é
uma decisão que só cabe a ela,
que foi abusada durante quatro
anos. Aborto é uma questão
de saúde pública e enquanto
não for legalizado continuará
matando milhares de mulheres
que têm de recorrer a clínicas
clandestinas. Quem tem que
pagar pelo crime é o estuprador, não a vítima.

Pandemia aumenta
desemprego e violência
A pandemia está sendo mais
cruel com as mulheres do que
com os homens. Segundo o IBGE,
dos 13 milhões de desempregados no Brasil, 51% são mulheres.
Não é dificil constatar o porquê.
Com as escolas e creches fechadas, as trabalhadoras têm dificuldade em encontrar um lugar
para deixar seus filhos. A falta
ao trabalho é quase inevitável.
Neste cenário, as empresas usam
o coronavírus como desculpa e
preferem demitir as mulheres.
Mas os problemas não terminam
aí. Desempregadas e mais tempo
em casa, as mulheres passam a
sofrer mais com a violência doméstica. Um mês depois do início
do isolamento social, os casos de
violência doméstica deram um
salto de 40%. Por isso, é preciso
lutar com toda força pela estabilidade no emprego. Este é um
dos pontos da Campanha Salarial
2020 dos metalúrgicos.

que o Sindicato defendeu estabilidade no emprego.
O PDV prevê salários adicionais, extensão do convênio médico e um carro Onix Joy Black.
A GM também quer estender
o layoff, que terminaria em 12
de setembro, por mais dois meses. O acordo prevê 100% do
salário líquido.
Se após esse período o mercado automotivo não reagir, haveria a prorrogação do layoff por

mais cinco meses. Neste caso, a
GM arcaria com a íntegra do salário líquido.
“O Sindicato continua na luta
em defesa dos empregos. Esta é
a bandeira que levamos para as
mesas de negociação, especialmente neste momento de pandemia”, afirma o vice-presidente
do Sindicato, Renato Almeida.

Roosevelt Cássio

Punir o estuprador,
não a vítima

Os metalúrgicos da GM têm
um importante compromisso
na próxima semana. Será votada em assembleia virtual as
propostas da montadora para
abertura de PDV e prorrogação
do layoff.
A votação será feita pelo site
do Sindicato, a partir das 8h de
segunda-feira (24) até as 16h
de terça (25).
O plano foi apresentado no
dia 12, após negociações em

Trabalhadores da
GM participarão de
assembleia virtual

Queremos estabilidade!

Em crise gerada por negócio com
Boeing, Embraer quer novo PDV
A Embraer planeja abrir mais
um PDV (Programa de Demissão
Voluntária). É o terceiro em apenas
dois meses.
O assunto está sendo discutido
com todos os sindicatos que representam trabalhadores da fábrica
(como engenheiros, por exemplo).
Nosso Sindicato reivindicou, na
mesa, a estabilidade no emprego
para todos que permanecerem na
fábrica.
A Embraer tenta justificar o PDV
colocando a culpa na pandemia,
mas não aceitamos essa história.
Estudos mostram que as dificuldades financeiras da Embraer foram
provocadas pelo acordo fracassado
com a Boeing.
As perdas geradas pelo processo de venda chegaram a R$ 1,2 bilhão. Já as geradas pela pandemia

ficaram em R$ 83,7 milhões.
“Agora a direção da Embraer
quer que os trabalhadores paguem
pelos erros cometidos por seus executivos e membros do Conselho de

Administração. Chega de jogar a
conta da má gestão nas costas dos
trabalhadores”, afirma o diretor do
Sindicato Herbert Claros.
Roosevelt Cássio

Entrada de trabalhadores na fábrica da Embraer, na Av. Faria Lima
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Mais um trabalhador da Embraer morre vítima de covid-19
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O metalúrgico Elias Salomão morreu, dia 10, vítima da covid-19. Ele trabalhava na engenharia de interior, na
Embraer da unidade Faria Lima. Salomão é o segundo trabalhador da empresa que morreu após ser infectado
pelo novo coronavírus. Inúmeros casos já foram detectados na fábrica, que se recusa a divulgar os números
exatos para Sindicato. Elias deixa esposa e dois filhos. Toda a nossa solidariedade aos amigos e familiares.

RÁPIDAS

Vamos à luta

Campanha Salarial começa
com conquista de estabilidade
Os metalúrgicos deram a arrancada na Campanha Salarial. As
assembleias estão acontecendo nas
fábricas e o Sindicato já foi para a
mesa de negociações discutir a pauta da categoria com os patrões.
Logo de cara, já foram fechados
acordos em duas fábricas, Caoa
Chery e TI Automotive. Nas duas,
foram conquistados aumento salarial e estabilidade no emprego.
A estabilidade também foi garantida no acordo de PLR das companheiras da Blue Tech.
Mas ainda tem muita luta pela
frente. O Sindicato está organizando
diversas assembleias para discutir a
situação de cada fábrica e preparar
os trabalhadores para enfrentar os
patrões que não atenderem às reivindicações da categoria.

Trabalhadores
dos Correios
entram em greve
Luciano Teruo

Trabalhadores da Caoa Chery aprovaram acordo que garante reajuste e estabilidade

Elgin
Os trabalhadores da Elgin, na
zona leste, aprovaram 4% de reajuste salarial, abono de R$ 2 mil e
7,5% no vale-alimentação.

Metalúrgicos em
defesa do emprego
Em tempos de pandemia, a luta por estabilidade no emprego é tão ou mais importante do
que o reajuste salarial. Muitas empresas estão
se aproveitando do coronavírus como desculpa
para demitir trabalhadores. Esta é uma atitude
desumana, que tem de ser combatida.

Grupos patronais
As negociações já começaram
com os grupos patronais. A próxima
será dia 1º, com o setor de laminação
e trefilação (Wirex Cable e Wireflex).

A diretoria do Sindicato está
defendendo nas negociações com
todos os grupos patronais o direito à
estabilidade no emprego, renovação
de direitos e aumento real de salário.
Os patrões que vierem com intransigência terão resposta à altura”, afirma o diretor do Sindicato, Anderson
Xavier, o Costelinha

Participação nos lucros

Mobilizados, trabalhadores da Eaton
e Blue Tech aprovam acordo de PLR
A mobilização dos metalúrgicos
da Eaton, zona sul de São José dos
Campos, e Blue Tech, em Caçapava,
levou as empresas a avançarem em
suas propostas de PLR e fecharem
acordos.
Na Blue Tech, as trabalhadoras
conquistaram R$ 3.800 em duas
parcelas (agosto e janeiro) e estabilidade no emprego.
A conquista veio horas depois de
as companheiras entrarem em greve,
dia 11.
Eaton
Apesar de todas as tentativas da
Eaton para não pagar PLR este ano,
os metalúrgicos da fábrica se mobilizaram e conquistaram um valor que
pode chegar a R$ 4.200. A proposta

Mais de 100 mil trabalhadores
dos Correios de todo o país
entraram em greve. A decisão
foi tomada em assembleias
organizadas pelos sindicatos,
na segunda-feira (17), em
diferentes localidades. A
luta é pela manutenção
do Acordo Coletivo da
categoria, que tinha vigência
até 2021, mas foi revogado
pela empresa no início do
mês, em plena pandemia.
Ao todo, 70 cláusulas das 79
foram retiradas do acordo.
Os trabalhadores também se
mobilizam contra o projeto
de privatização dos Correios,
defendido pelo governo
Bolsonaro. Aos companheiros,
todo apoio dos metalúrgicos.

Sexta tem ato
em homenagem
a Trotsky
No dia 21 de agosto, faz 80
anos que o líder revolucionário
Leon Trotsky foi assassinado.
Para marcar essa data, um
ato virtual em sua memória
acontecerá nesta sexta-feira,
nas páginas oficiais do PSTU
nas redes sociais, a partir das
19h. Ativistas e militantes
participarão da homenagem
ao vivo, entre eles, o presidente
do Sindicato, Weller Gonçalves.
O objetivo do evento é
debater sobre a vida e o legado
de Trotsky. Acompanhe a
transmissão pelo @pstu16.

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:
WINOA
Inscrição: até 20/8
Eleição: 21/8
Trabalhadores da Eaton, em assembleia

foi aprovada em assembleias, na
quarta (12) e quinta-feira (13).
“Os companheiros da Eaton se
mantiveram firmes nesta luta, ao se
mobilizarem e elegerem uma Comissão de PLR afinada com o Sindicato.

Isso possibilitou essa importante
conquista. Agora vamos começar
uma batalha na Campanha Salarial,
por aumento real, estabilidade e renovação de direitos”, avalia o diretor
do Sindicato José Dantas Sobrinho.

PARKER FILTROS
Inscrição: até 28/8
Eleição: 2/9
HITACHI
Inscrição: de 26/8 a 9/9
Eleição: 15/9
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Virtual

Festival dos Metalúrgicos sorteia
120 prêmios em transmissão ao vivo
A maior festa da categoria está
de volta! O 56º Festival dos Metalúrgicos será transmitido ao vivo
pelas redes sociais do Sindicato (Facebook, You Tube e Instagram).
Anote na agenda: a festa virtual
acontece no sábado (29), das 18h às
21h, e vai contar com show ao vivo
e sorteio de 120 prêmios, incluindo
um carro zero Km e duas motos
novinhas.
Participam da premiação metalúrgicos sócios do Sindicato que
aprovaram o desconto de 1% na
PLR (Participação nos Lucros e Resultados.
Já os associados de empresas que
não fecharam acordo de PLR com o
Sindicato podem pagar uma taxa de
R$ 20 e concorrer aos prêmios.
“A direção do Sindicato preparou
essa festa com muito carinho e nós
queremos a participação de todos”,
afirma o presidente do Sindicato,
Weller Gonçalves.

sócios Destas fábricas
participam dos sorteios
- 3C

- MIRAGE

- AISYS

- MVT

- ARMCO

- MWL

- AVIBRAS

- PANASONIC

- BALL BEVERAGE

- PARKER H. JACAREÍ

- BALL DO BRASIL

- PARKER H. SJC

- BLUE TECH

- PESOLA

- CAOA CHERY

- PFF

- CAPUA

- PIRAMIDE PRIME

- CETROFER

- PIRAMIDE USINAG.

- DELTA ELETR.

- PROLIND

- DOVALE

- PROQUALIT

- EATON

- REFORTEC

- ELGIN

- RETIN

- ERICSSON

- RETROVEX

- EURO AIR

- ROSENBERGER DOMEX

- FLEXIBUS

- SADEL

- FORMING

- SECTRON

- GM

- SONACA

- GERDAU

- SUN TECH

- HALDEX

- TECHAL

- HUBER

- TI BRASIL

- HUBNER

- TRICO

- J. MACEDO

- UAZA

- J.C. HITACHI

- USIMAZA

- KISCO

- LOMAVIR

- LATAS

- WINNSTAL

- LATECOERE

- WINOA

- MAGNAGHI
- METINJO

DITO BRONCA
dito@sindmetalsjc.org.br

show com tamires e
taina anima a live
A dupla Tamires e Taina vai animar o Festival dos Metalúrgicos
virtual com um show repleto de
sucessos.
Representantes da nova geração do sertanejo feito por mulheres, as artistas se destacam pela
harmonia entre as vozes.

Esta grande atração foi escolhida
pelo Sindicato para trazer diversão
a você, neste período em que é necessário ficar em casa para se proteger do novo coronavírus.
Então, prepare seus “comes e
bebes” e curta bastante ao lado da
família.

acompanhe pelas redes sociais
e concorra a mais prêmios
Quem estiver ligado na transmissão vai concorrer a mais prêmios
com os sorteios ao vivo que serão realizados pelo apresentador.
Serão dezenas de prêmios que vão sair somente para quem
acompanhar o Festival dos Metalúrgicos pelas redes sociais.

acesse:
/sindmetalsjc

confira os prêmios
1 Carro Onix Joy
1 Moto Honda CG Start
1 Moto Yamaha
Crosser
1 Smart TV 50’’
3 Smart TV 43’’
5 Smart TV 32’’
5 Celulares
6 Caixas de som
portáteis bluetooth
5 Caixas de som
4 Mini-systems
4 Micro-ondas 20
litros
2 Bicicletas aro 20

4 Bicicletas aro 26
masculinas
4 Bicicletas aro 26
femininas
2 Fornos elétricos
5 Máquinas de café
expresso
5 Lavadoras de alta
pressão
5 Aspiradores de pó
5 Panelas de
pressão elétricas
5 Fritadeiras sem
óleo
5 Multiprocessadores

5 Churrasqueiras
elétricas
5 Panelas de arroz
elétricas
5 Panelas elétricas
grill
5 Ventiladores 40cm
5 Pipoqueiras
elétricas
5 Sanduicheiras
4 Máquinas
panificadoras
3 Tablet
2 Xbox
3 Notebooks

Sem noção
O supervisor do front da
Ball não conhece nada
do processo de trabalho e
ainda tem a cara de pau de
sugerir a terceirização do
setor. O que ele esquece
é que a precarização do
trabalho poderá atingir
qualquer um, inclusive ele
mesmo. Abra seu olho.
PLR que é bom...
Depois de implementar a
MP 936, a Sonaca não se
manifestou sobre a PLR
deste ano. Se a direção
da empresa pensa que
ficará por isso mesmo, está
muito enganada. Exigimos
o pagamento dos nossos
direitos. Se preparem,
porque vai ter luta!
Cara de pau
A MWL quer manter
a redução dos salários
por mais um mês.
Não consultaram os
trabalhadores e nem o
Sindicato para tomar essa
decisão. Estão pensando
que podem fazer o que
bem entendem e que
iremos aceitar? Fiquem
sabendo: se a empresa
continuar com essa história,
o bicho vai pegar.
O velho assédio voltou
O supervisor da préequipagem do F 60 da
Embraer resolveu utilizar a
velha prática das faixas para
marcar os trabalhadores,
como se fossem animais.
Isso me fez lembrar um
outro supervisor, o ‘boneco
das faixas’. Será que ele
está de volta?
Falta de bom senso
Na GM, a nova gerência da
patrimonial parece não ter
o que fazer. O cara pede
para os guardas impedirem
os trabalhadores de usar
o estacionamento do
segundo turno, sendo que
90% do contingente da
fábrica estão no primeiro.
Parem de palhaçada e
liberem as vagas!
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