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ELEIÇÃO DO SINDICATO

DIA 26

ASSEMBLEIA

VAI ESCOLHER COMISSÃO ELEITORAL
Vai começar o processo eleitoral
que definirá a futura diretoria
do Sindicato. Todos os metalúrgicos
associados estão convocados para
a assembleia que escolherá os
membros da Comissão Eleitoral.
Será dia 26, às 17h30, na
sede do Sindicato. Participe! Pág. 3
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Décimo terceiro dos metalúrgicos injeta R$ 145 milhões na economia

O décimo terceiro salário dos metalúrgicos vai injetar R$ 145 milhões na economia de São José dos
Campos, Jacareí, Caçapava, Santa Branca e Igaratá. O cálculo foi feito pelo Ilaese (Instituto Latinoamericano
de Estudos Socioeconômicos). É bom que fique claro: os patrões têm até o dia 30 de novembro para pagar a
primeira parcela do 13º. Se houver atraso, denuncie ao Sindicato.

Calendário

Já está na hora de discutir a
compensação de dias ponte

Advogado Wassef é
acusado de racismo
O advogado Frederick Wassef,
ex-defensor da família Bolsonaro,
está sendo acusado de injúria racial
por chamar uma trabalhadora de
‘macaca’, em uma pizzaria, em
Brasília. Segundo a vítima, Wassef
teria se dirigido ao balcão para
reclamar da pizza e, em seguida,
iniciou as ofensas contra ela. Esse
é mais um episódio que revela o
preconceito presente em nossa
sociedade. É preciso que haja
punição e que a justiça prevaleça
para que o racismo seja exterminado.

Nossa luta é contra o
machismo e o racismo

Com a proximidade do Dia
da Consciência Negra, nesta
sexta-feira (20), é essencial falar
das mulheres que mais sofrem
com o racismo, o machismo e a
desigualdade social.
Hoje não queremos falar de
números, mas de pessoas, de
mulheres negras que enfrentam
trabalhos precários, ônibus lotados,
pobreza, falta de apoio do estado,
violência doméstica, desigualdade
no mercado de trabalho, assédio
moral e sexual e tantas outras
injustiças.
A essas companheiras, todo
nosso apoio e solidariedade. A luta
contra o racismo e o machismo
deve ser uma só!

Exigimos respeito às
pessoas LGBTQI+

A adoção de um projeto de
profissionalização de pessoas
LGBTQI+pelo Ministério da Mulher
gerou reclamações de apoiadores
do governo Bolsonaro. Para justificar
a medida, a ministra Damares Alves
disse que foi obrigada por uma
emenda parlamentar. Traduzindo:
o benefício só foi implementado
por obrigação, não por consciência
dos problemas enfrentados por
essa população. Ressalte-se que
mais importante do que cursos,
é o governo tratar LGBTQI+com
respeito e igualdade de direitos.

É hora das empresas apresentarem suas propostas de compensação de dias ponte para feriados.
O Sindicato faz um alerta para
os metalúrgicos: não deixem que
os patrões decidam sozinhos como
será o esquema de folga na fábrica.
O calendário tem que ser discutido
com o Sindicato e aprovado pelos
trabalhadores.
Nada de lista!
Todo ano tem empresa que tenta
impor os planos de compensação,
sem nem mesmo ouvir os funcionários.
A chefia simplesmente passa uma
lista, recolhendo a assinatura para
aprovação do calendário de folgas
entre o Natal e o Ano-Novo.
Se isto estiver acontecendo na fábrica em que você trabalha, procure
o Sindicato e denuncie.
“Nesta época do ano, os trabalhadores já estão cansados e precisam de um tempo para passear com
a família e repor as energias para o

Roosevelt Cássio

Trabalhadores da Prolind, em assembleia sobre compensação, no início do ano

próximo
de olho
arrancar
o último

período. O Sindicato fica
nos patrões que tentam
o couro da peãozada até
minuto. O plano de com-

pensação tem que ser negociado e
aprovado em assembleia, sem pressão da chefia”, afirma o diretor do
Sindicato José Dantas Sobrinho.

Como denunciar
Se sua empresa está querendo impor o
calendário, denuncie ao Sindicato. Fale
com um dirigente sindical ou ligue para:

Sede: 3946-5315
Zona Sul: 3931-7320
Jacareí: 3953-5191
Caçapava: 3653-3566

Natal e Réveillon

Inscrições para sorteio da
Colônia de Férias terminam dia 27
O período de inscrições para os
sorteios de reservas da Colônia de
Férias no Natal e Ano-Novo termina no dia 27.
A inscrição tem de ser feita pessoalmente pelo sócio, na sede ou
subsedes do Sindicato.
Os sorteios serão no dia 28, em
dois horários: às 9h, para Natal, e às
10h, para o Ano-Novo. Quem não
comparecer estará automaticamente excluído da participação.
Os metalúrgicos contemplados
terão direito a reservar um dos 40
apartamentos da Colônia de Férias,
mediante pagamento das diárias.
O valor poderá ser parcelado em
até oito vezes sem juros no cartão de
crédito.
Todos os pacotes incluem café da
manhã e almoço.
A Colônia fica em Caraguatatuba, pertinho da praia, e possui duas
piscinas, playground, restaurante,
lanchonete e sauna.
Todos os apartamentos têm TV
e banheiro privativo.

Pacotes (4 diárias)

Valores dos pacotes

Natal: de 24 a 28/12
Ano-Novo: de 31/12 a 4/1

Sócios e dependentes: R$ 452
por pessoa
Criança de 6 a 12 anos: R$ 226
Criança de 0 a 5 anos: não paga

Sorteios
Dia 28, na sede do Sindicato
(Rua Maurício Diamante, 65,
Centro).
Horários: Natal, às 9h, e
Ano-Novo, às 10h.

Convidados:
R$ 606 por pessoa
Crianças convidadas de
6 a 12 anos: R$ 303
Crianças convidadas de
0 a 5 anos: não pagam

Festival dos Metalúrgicos será virtual e sorteará 130 prêmios
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Anote aí! O Festival dos Metalúrgicos de final de ano já tem data marcada. Será no dia 12 de dezembro, a
partir das 18h. Por causa da pandemia, novamente a festa será virtual, com transmissão ao vivo nas redes
sociais do Sindicato. Ao todo serão sorteados 130 prêmios, incluindo dois carros Onix zero Km e quatro
motos. Fique ligado no site do Sindicato (www.sindmetalsjc.org.br) para mais informações.

RÁPIDAS

Diretoria 2021 - 2024

Assembleia vai eleger comissão
que estará à frente de eleição

Trabalhadoras da
Blue Tech exigem
acordo coletivo
Tanda Melo

Os metalúrgicos têm um importante compromisso no dia 26,
quando será escolhida a comissão
que irá conduzir a eleição sindical
em 2021.
A assembleia irá ocorrer na sede
do Sindicato, às 17h30, em local
aberto. Todos os associados estão
convidados.
Composta por três membros, o
papel da comissão é garantir a lisura e transparência da eleição da diretoria que comandará o Sindicato
no período de 2021 a 2024.
Democracia operária
A nova diretoria será a responsável por decidir os rumos do Sindicato no próximo período.
A independência da entidade e
seu viés de luta contra os ataques
dos patrões e do governo estarão
nas mãos dos trabalhadores.
Por isso, é muito importante que
os metalúrgicos fiquem atentos aos
candidatos que irão disputar o controle do Sindicato.
“É de grande importância a participação de todos os sócios metalúrgicos nesta assembleia do dia
26. Eles irão escolher quem organizará o pleito. A luta por empregos
e direitos depende de cada voto”,
afirma o presidente do Sindicato,
Weller Gonçalves.

Votação para a Comissão Eleitoral realizada em 2017

Fique por dentro e participe!
Quando: quinta-feira (26), às 17h30
Onde: Sede do Sindicato, na Rua
Maurício Diamante, 65, Centro

Quem pode participar:
Para participar e votar, é preciso ser
sindicalizado e apresentar carteirinha de
sócio, crachá da fábrica ou RG.

Medidas de prevenção:

A assembleia será em lugar aberto.
Obrigatório uso de máscara e álcool em gel.

Fábrica de injustiças

Documentário mostra drama vivido por
trabalhadores da Embraer
Um documentário produzido pelo Departamento de Comunicação do
Sindicato vai trazer à tona
o drama de pessoas que
perderam o emprego na
demissão em massa anunciada em setembro pela
Embraer.
O vídeo “Embraer, fábrica de injustiças” será
lançado nas redes sociais,
no dia 19, às 18h.
Em pouco mais de 20
minutos de produção, são
expostos casos de assédio moral, desrespeito aos
direitos trabalhistas e o
descarte de funcionários

que ficaram com a saúde
comprometida em razão
das péssimas condições de
trabalho.
O dossiê também revela
casos de trabalhadores que
foram ilegalmente pressionados pela Embraer para
aderirem ao PDV encerrado
no dia 2 de setembro.
“O Sindicato quer mostrar para a sociedade as
injustiças cometidas pela
Embraer contra seus trabalhadores. Uma empresa
que recebe milhões dos cofres públicos não pode agir
assim”, afirma o diretor do
Sindicato Herbert Claros.

Roosevelt Cássio

As trabalhadoras da Blue Tech
aprovaram, em assembleia no
dia 13, a proposta de acordo
da Campanha Salarial, com
reajuste de 2,94% (inflação)
e renovação de direitos por
dois anos. Mas a luta não
acabou! É preciso pressionar
a direção da fábrica a assinar
o acordo coletivo, o que não
acontece desde 2018. A
assinatura é fundamental para
garantir direitos históricos
às trabalhadoras, como a
estabilidade para lesionados.
A direção da fábrica já se
comprometeu a assinar o
acordo nesta semana. Se isso
não acontecer, teremos que
ir para cima da empresa e
garantir de vez essa conquista.

Mais de 13 milhões
de brasileiros vivem
na extrema pobreza
Segundo estudos do IBGE,
13,7 milhões de brasileiros
estão na extrema pobreza.
Isso significa que ao menos
6,5% da população do país
vive com menos de R$ 151
por mês. Os dados foram
colhidos no ano de 2019
e mostrou estabilidade em
relação ao ano anterior. No
entanto, os índices de extrema
pobreza têm aumentado
desde 2014, quando 4,5%
dos brasileiros eram afetados.
A região do país mais atingida
é o Nordeste, com 13,7%. Na
lista de 43 países do Banco
Mundial, o Brasil possui a
21ª maior taxa de pobreza.
Argentina, Paraguai, Tailândia
e Irã possuem indicadores
melhores que os brasileiros.

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
Inscrição: até 27/11
Eleição: 4/12
Trabalhadores da Embraer
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Eleições 2020

Regras eleitorais mantêm velhas
políticas nas Câmaras Municipais
Mesmo com novos vereadores
ocupando as Câmaras Municipais,
a velha política deve permanecer
ditando as regras.
Isto acontece em razão do chamado quociente eleitoral, cálculo
que define quais partidos terão representatividade nas Câmaras.
O quociente é o número de votos que um partido precisa para
conquistar uma vaga de vereador.
Candidatos bem votados, mas
de legendas pequenas, podem ficar
de fora se o quociente partidário
não for atingido.
Na prática, essa fórmula beneficia velhos partidos e dificulta a renovação.
Em São José, por exemplo, dos
11 partidos que já ocupavam as cadeiras, só dois saíram.
E não é só: nem todas as legendas tiveram acesso às propagandas
eleitorais na TV e à maioria dos debates.
“Essa regra não respeita a vontade do povo. Os velhos partidos se
perpetuam nas Câmaras, sem atender às necessidades da população”,
afirma o diretor do Sindicato José
Dantas Sobrinho.

DITO BRONCA
dito@sindmetalsjc.org.br

Plenário da Câmara de São José dos Campos

Vamos redobrar a cobrança
a Felicio e Izaias
As eleições também mantiveram velhos nomes nas Prefeituras de São José e Jacareí. Os
prefeitos Felicio Ramuth e Izaías
Santana, ambos do PSDB, foram
reeleitos no primeiro turno.
Nos dois casos, os trabalhadores terão muito o que cobrar.
No primeiro mandato, Felicio

e Izaías mantiveram distância
da classe trabalhadora. Em nenhum momento, tomaram medidas de proteção ao emprego.
Até fugiram do debate promovido pelo Sindicato.
Nesse novo período, é preciso redobrar a cobrança aos
prefeitos.

Dia da Consciência Negra

Desigualdade entre brancos e
negros é realidade cruel no Brasil
O Dia da Consciência Negra (20
de novembro) é uma data importante para denunciar a desigualdade entre negros e brancos no Brasil.
Após 133 anos do fim da escravidão, o racismo ainda impõe condições de vida muito piores à população negra.
As eleições do dia 15 foram prova desta realidade. Apesar de serem
56% dos brasileiros, apenas 32%
dos prefeitos eleitos são negros.
O pleito deste ano marcou a
estreia da nova regra eleitoral que
obriga os partidos a distribuirem
igualmente a verba eleitoral para
candidatos negros e brancos.
Desemprego
O racismo e a falta da representatividade na política são sentidos
em todos os âmbitos da sociedade.
Os negros são os que mais sofrem com o desemprego, por exemplo. Em 2019, a taxa de desocupação entre negros foi de 13%; já
entre os brancos, 9%.

Chega de migalhas
Os trabalhadores da Gerdau
estão há mais de um ano
sem vale-alimentação.
Num momento em que os
preços dos alimentos estão
disparando, a empresa
continua a negar esse
benefício. Gerdau, é melhor
deixar de mesquinharia e
atender nossa reivindicação.
Entra e sai
A rotatividade na Suntech
está absurda. A empresa
contrata o trabalhador e
o dispensa em menos de
três meses. As demissões
acontecem com a produção
a todo vapor, gerando
estresse e insegurança
naqueles que permanecem
na fábrica. Isso é um
desrespeito e não vamos
tolerar.
Sem parar
A Forming cancelou as
folgas do fim de ano
sem negociação. Os
trabalhadores pensaram
que teriam um momento
de descanso e lazer junto
à família, mas empresa fez
essa sacanagem. Estamos
produzindo como nunca e
exigimos nossa folga!
Salários defasados
Na Embraer, os
trabalhadores não tiveram
aumento real e a empresa
se recusa a discutir o
Plano de Cargos e Salários.
O único reajuste foi o
aumento do convênio
médico, que, por sinal, não
para de subir. Enquanto
isso, o salário só encolhe.

Negros são os que mais sofrem com a extrema pobreza no país

Pobreza e moradia
Entre os brasileiros que vivem na
extrema pobreza, 3,4% são brancos. O índice passa para 14,7% entre negros e pardos.
O cenário reflete-se também
na moradia. No país, mais de 31
milhões vivem em habitações precarizadas. Nestas condições, 13,5
milhões são brancos.

“O cenário atual remete a 300
anos de escravidão no Brasil. Até
hoje, não há reparação. O capitalismo agrava ainda mais o cenário,
relegando aos negros as piores condições de trabalho. A única saída é
a luta. O Dia da Consciência Negra
nos ajuda a somarmos forças”, afirma o diretor do Sindicato Valmir
Mariano.

Equiparação, já!
Há tempos que a GM
não reajusta os salários
do pessoal. Nas áreas da
manutenção, mecânica e
elétrica, os trabalhadores
estão há mais de 10 anos
sem receber um aumento.
Isso é um absurdo. Exigimos
reajuste com urgência!
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