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Pela vida dos trabalhadores, estabilidade
no emprego, direitos e aumento real

22 Jornal do Metalúrgico

Trabalhadores dos Correios continuam em greve
A greve nacional dos trabalhadores dos Correios completou duas semanas, na segunda-feira (31).
Companheiros de diferentes regiões continuam mobilizados para barrar os ataques aos seus direitos e
contra o plano de privatização da empresa. Os trabalhadores também lutam por mais segurança durante
a pandemia. No Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, a greve também continua.

Nas redes sociais

Festival tem mais de 16 mil
acessos e sorteio de 130 prêmios

Uma mulher assassinada
a cada duas horas

O Atlas da Violência de 2020,
divulgado dia 27, mostrou que
uma mulher foi assassinada a cada
duas horas no Brasil, em 2018. A
situação é pior para as mulheres
negras que, segundo o estudo,
representam 68% das vítimas. O
feminicídio teve um aumento de
4% no país no mesmo ano. A luta
pelo fim da violência contra mulher
deve ser diária. Devemos cobrar
políticas públicas que garantam
nossa segurança e que a Justiça
puna os agressores.

O risco da volta às
aulas na pandemia
Mesmo sem ter controle sobre
as contaminações por covid-19,
os governos estaduais e federal
planejam a retomada das aulas,
sem garantia de segurança
aos alunos e trabalhadores da
área escolar. A preocupação
dos governantes não é com a
aprendizagem. O que eles querem
é que os pais tenham onde deixar
seus filhos para voltar logo ao
trabalho. Essa medida representa
um grande risco e certamente
levará ao aumento da propagação
do vírus no país. Pela vida de todos,
as aulas só devem voltar após a
pandemia.

Todas contra a
cultura do estupro
Um grupo feminista de Israel
criou o movimento ‘Mais de 30’,
que ajuda a identificar e punir
agressores sexuais naquele país. O
movimento foi criado após um caso
de estupro coletivo vir a público
no dia 20 de agosto. A vítima, de
16 anos, foi violentada por 30
homens em um hotel na cidade de
Eiliat. Manifestações ocorreram em
diversos locais do país em apoio à
adolescente. Uma greve, deflagrada
no dia 23, denunciou a violência
sexual sofrida pelas mulheres. A
cultura do estupro é fruto de um
machismo estrutural que tem de
ser combatido.

Roosevelt Cássio

O Festival dos Metalúrgicos ganhou
cara nova. Pela primeira vez, foi feito de
forma virtual, mas com o mesmo sucesso
conquistado nas 55 edições anteriores.
A festa foi transmitida ao vivo, no sábado (29) à noite, pelas redes sociais do
Sindicato. Foram mais de duas mil inscrições e 16 mil acessos.
A dupla Tamires e Taina comandou
a festa, levando o show sertanejo para
dentro das casas dos metalúrgicos.
É claro que não faltaram prêmios. Foram sorteados 130 produtos, entre eles duas motos e
um carro Onix Joy.
“Este é sempre um momento
muito aguardado pela categoria e,
por isso mesmo, a diretoria do Sindicato fez questão de realizar, ainda que de forma virtual”, afirma o
presidente Weller Gonçalves.

confira os ganhadores
DO SORTEIO GERAL
Carro Onix - Valter Willian Silva (Gerdau)
Moto Crosser - Paulo Roberto Fortes (GM)
Tablet - Dayane Chaves Santos (Hubner)
TV 32” Smart - Cristiano Farti (Delta)
Forno elétrico - Luis de Souza (Avibras)
Máquina de café - Haroldo Filho (GM)
Lavadora alta pressão - Antonio Pereira (Eaton)
Caixa de som - Ederson Rodrigues (MWL)
Aspirador de pó - Luis de Moura (GM)
Panela de pressão elét. - Ailton dos Santos (TI)
Fritadeira sem óleo - Raphael F. Faria (Elgin)
Multiprocessador - Wallyson dos Santos (GM)
Forno micro-ondas - Antonio Amaral (TI)
TV 32” Smart - Anderson de Paula (GM)
Grill - Michael Neres (Avibras)
Panela de arroz elétrica - Ailton Silva (Avibras)
Pipoqueira elétrica - Marcelio Felix Ribeiro (GM)
Caixa de som - Fabiana A. Bento (Ericsson)
Aspirador de pó - Daniel Costa (Winnstal)
Celular - Celso Frederico do Nascimento (GM)
Bicicleta - José Maria das Neves (Usimaza)
Forno elétrico - Anderson de Aquino (GM)
Máquina de café - Francisco de Oliveira (Parker)
Lavadora de alta pressão - João Pereira (Hitachi)
Churrasqueira elétrica - Denis Santos (GM)
Panela de pressão elét.- Luciano Rodrigues (Parker)
Fritadeira sem óleo - Adriano J. Leite (Ericsson)
Multiprocessador - Jeferson Andreatte (GM)
Grill - Maria da Glória Coelho (Techal)
Panela de arroz elét. - Viviane Lopes (Forming)
Ventilador - João Paulo de Souza (TI)
Pipoqueira elétrica - Rildo da Cunha (GM)
Bicicleta - Jonas Abreu dos Santos (GM)
Caixa de Som - Maria José Pereira (Haldex)
Mini system - Matheus Rodrigues (Sonaca)
Caixa de som - Everton Tomaz de Freitas (GM)
Celular - Julio Cesar Duarte Novaes (Chery)
Aspirador de pó - Thiago Almeida (GM)
Máquina de café - Carlos E. Maciel (Magnaghi)
Caixa de som - José Zito da Silva (Parker)
Pipoqueira elét. - Dalva Bertasso Lemes (TI)
Fritadeira sem óleo - Thiago Santos (Avibras)
Grill - Alexandro Ferreira Lima (Eaton)
Panela de arroz elét. - Jonathan Altelino (GM)

Acima, alguns dos 130
prêmios sorteados. Ao lado,
a dupla Tamires e Taina

Ventilador - João Batista dos Santos (GM)
Sanduicheira - Pedro Paulo de Oliveira (GM)
Panela de pressão elét.- Benedito Neto (GM)
Bicicleta - Alex Sander de Moraes Santos (GM)
Pipoqueira elét.- Gilberto José Cruz (Eaton)
TV 43” Smart - Ideraldo Luiz de Toledo (GM)
Caixa de Som - Fábio Augusto Cardoso (Eaton)
Notebook - Márcio Pereira Carneiro (Chery)
Xbox - Flávio Lúcio Ribeiro Almeida (Latecoere)
TV 32” Smart - Ezequiel Costa (Eaton)
Aspirador de pó - Carlos dos Santos (Avibras)
Panela de pressão elét.-Daniel Ferreira (Hitachi)
Multiprocessador - Nayara da Silva (Huber)
Bicicleta - Adriana Campos (Parker)
Grill - Maria Ivanilda Dias (Domex)
Panela de arroz elét.- Donizetti da Costa (GM)
Panificadora - Paulo Henrique Santos (GM)
Ventilador - Geraldo Kely De Souza (Forming)
Sanduicheira - Cremilson Ramos (Latecoere)
Bicicleta - Cintya Agostinho (Domex)
Mini system - Sebastião Marcelo Andrade (GM)
Caixa de som - Wesley Franca (Avibras)
Churrasqueira elét.- Felipe Frade (GM)
TV 32” Smart - Rodolfo de T. Santos (GM)
Celular - David de Oliveira Freitas (Armco)
Forno micro-ondas - José Monteiro (GM)
Máquina de café expresso - Stenio Rosa (GM)
Sanduicheira – Allan de Arantes Gomes (GM)
Aspirador de pó - Benedito Ribeiro Neto (GM)
Panela de pressão elét.- Luis Coelho (GM)
Fritadeira sem óleo - Rubens de Lima (Ericsson)
Lavadora a. pressão - Reginaldo Chinachi (GM)
Grill - Gilcesar da Hora de Freitas (Chery)
Panela de arroz elét.- Luiz Pires (Magnaghi)
Pipoqueira elét.- Sidney de Melo (Sonaca)
Ventilador - Marcelo Bitencourt (GM)
Sanduicheira - Paulo Sergio de Souza (Ericsson)
Mini system - Alex Braga Faria (GM)
Panificadora - Joel Faria (Gerdau)
Caixa de som - Valdenir do Nascimento (Avibras)
Churrasqueira elét.- Claudinei da Silva (GM)
Tablet - Luis Fernando Silva Santos (MWL)
Celular - Hugo Waldemar Damião (GM)
Forno micro-ondas - Jefferson Guerra (Parker)
Bicicleta - Rosangela de Souza (Domex)
Churrasqueira elétrica - Fabricio Velro (GM)
Multiprocessador - Ednaldo Gomes (Eaton)
Notebook - Roberto dos Santos Pinto (GM)

Sanduicheira - Adilson Silverio da Costa (GM)
Churrasqueira elét.- Simone de Matos (Winoa)
Lavadora de alta pressão - Adriana Reis (Ericsson)
Máquina de café - Carlos Xavier Lope (TI)
Bicicleta - Alisson Primon Teixeira (Eaton)
Panificadora - Sidnei da Silva (Ericsson)
Caixa de som - Adir Sobrinho (Avibras)
TV 43” Smart - Matheus Di Angelis (Avibras)

Sorteio entre
internautas
TV 50” Smart - Aristides de Melo (Parker)
Notebook - Everton Dias (Ericsson)
Tablet - Vanderson dos Santos Negrão (GM)
Bicicleta - Maria Célia Pereira (Forming)
Caixa de Som - Paulo César Coutinho (GM)
TV 43” Smart - Maria das Dores Rafael (Ericsson)
Panificadora - Maiara do Nascimento (Blue Tech)
Multiprocessador - José dos Santos Filho (TI)
Caixa de Som - Carlos Roberto Neves (TI)
Celular - Joyce Bianca Ferreira de Paula (Ericsson)
Lavadora de alta pressão - Daniel Melo (GM)
Forno micro-ondas - Jones da Silva (GM)
Ventilador - Roberto Soares (Hitachi)
Fritadeira sem óleo - Tania de Oliveira (GM)
Mini system - Rafael Anderson Risso (GM)
Bicicleta - Débora de Alvarenga (Blue Tech)
TV 32” Smart - Cintia Magalhães (Huber)
Bicicleta - Luis Fernando Galdino Ribeiro (GM)
Xbox - Francinete Maria da Silva (Sun Tech)

Concurso “Quantas bolinhas tem aqui?”

Moto Honda CG Start 160 - Alexandre de Almeida
(Elgin) e Ednei Siqueira (GM)

Sorteio de 10 barris de
cinco litros de cerveja

Jubson Mota Nunes (Ericsson)
Lidia Andreia Machado (TI)
Leonardo de Aquino Valentim (GM)
Leticia Pereira de Azevedo (Ericsson)
Rafael Souza das Neves (GM)
Michael Roberto da Silva Dias (GM)
Silvio Martins da Silva (GM)
Benedito Benigno Alves (Parker H.)
Sidnei de Paula (GM)
Edilson Venâncio de Souza (Eaton)
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Trabalhadores da Sonaca e Pesola exigem negociação por PLR
A demora do Grupo Sonaca e Pesola em agendar as negociações de PLR levou os trabalhadores a pressionarem
as empresas. Em assembleia, dia 25, os metalúrgicos reivindicaram que as fábricas agendem a primeira rodada
de negociação imediatamente. Caso contrário, vai ter mobilização. Os companheiros reivindicam uma PLR que
seja no mínimo igual a do ano passado, no valor de R$ 3.300.

RÁPIDAS

Campanha Salarial

Para avançar nas negociações,
vamos botar pressão nos patrões
O Sindicato já começou a negociar a Campanha Salarial com alguns
grupos patronais. Nas mesas, nossos
dirigentes estão deixando claro que
a categoria está pronta pra lutar em
defesa da estabilidade no emprego,
aumento real e direitos.
A situação hoje é a seguinte: os
setores aeronáutico, eletroeletrônicos e autopeças não estão dispostos
a negociar de verdade.
O setor de autopeças quer mexer
em cláusulas caras aos trabalhadores, como a que trata da estabilidade
para lesionados.
O grupo aeronáutico, comandado
pela Embraer, também quer acabar
com o direito à estabilidade e, ainda
por cima, mudar a data-base dos
trabalhadores do setor. Já avisamos:
nesses direitos ninguém mexe!
Se as negociações com os grupos
não avançarem, o próximo passo
será ir pra mesa com as fábricas.
Comando de greve
Dirigentes sindicais e ativistas irão
se reunir virtualmente, neste sábado
(5), às 9h30, para o comando de
greve da Campanha Salarial. Será

Roosevelt Cássio

Setor de autopeças, que representa a Parker, está travando as negociações

discutida a situação de cada grupo
patronal e a convocação de assembleias nas fábricas.
Para participar, inscreva-se até sexta
(4), às 18h, pelo tel.: 98219-9524.
“Já entramos em setembro e
ainda não assinamos acordos com
grupos. O maior entrave tem sido
a renovação de direitos. Este é um
ponto prioritário”, afirma a diretora
do Sindicato Isabel Cristina Orioli.

Votação virtual

Em assembleia, trabalhadores
da GM aprovam PDV e novo layoff
Os metalúrgicos da GM aprovaram as duas
propostas apresentadas pela montadora para
abertura de PDV (Programa de Demissão Voluntária) e extensão de layoff na fábrica. A votação
virtual aconteceu dias 24 e 25.
As propostas foram votadas separadamente. No caso do PDV, 82% (2.320) dos trabalhadores aprovaram, 14% (391) rejeitaram e
4% (109) abstiveram-se.
O programa de demissão é aberto a todos os
funcionários da fábrica.
Aqueles que aderirem receberão salários adicionais, extensão do convênio médico e um carro
Onix Joy Black. Os benefícios variam de acordo
com o tempo de fábrica de cada trabalhador.
Layoff
A extensão do layoff foi aprovada por 85%
(2.399) dos votos e rejeitada por 13% (376),
com 2% (45) de abstenções.
Com a aprovação em assembleia, a GM
vai estender o programa até novembro. Se o
mercado automotivo não reagir, pode haver
nova prorrogação até abril de 2021.

STF acaba com TR
para correção de
dívidas trabalhistas
O STF (Supremo Tribunal
Federal) considerou
inconstitucional a aplicação
de TR (Taxa Referencial)
na correção monetária de
dívidas trabalhistas. A votação
aconteceu dia 27, mas ainda
não foi definido qual índice
irá substituir a TR. Uma nova
sessão terá de ser marcada.
Os ministros do STF estão
divididos entre o IPCA e a Selic.
A diferença é gritante: em
2019, o IPCA acumulado foi
de 4,31%. Já a Selic ficou em
2%. A TR foi ainda pior: 0%.
Nossa reivindicação, portanto,
é que seja adotado o IPCA
para as correções.

Metalúrgicos da
Armco garantem
estabilidade
Os metalúrgicos da Armco,
em Jacareí, aprovaram
em assembleia, dia 27, a
renovação do acordo baseado
na Medida Provisória 936.
Com isso, ficou garantida a
estabilidade no emprego até
31 de março de 2021.
Com a prorrogação, haverá
mais dois meses de suspensão
de contratos e redução de
salários para os trabalhadores
que recebem mais de R$ 4
mil. O desconto vai variar de
acordo com a faixa salarial de
cada funcionário.

Roosevelt Cássio

Trabalhadores da
GM em frente
à fábrica

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
Eleição: 2/9

Os metalúrgicos tiveram expressiva
participação na assembleia e deram
seu voto. O Sindicato se mantém na
defesa do emprego e direitos da
categoria.” Vice-presidente do
Sindicato, Renato Almeida.

HITACHI
Inscrição: até 9/9
Eleição: 15/9
KHRONOS
Inscrição: até 8/9
Eleição: 14/9
GRAÚNA
Inscrição: até 16/9
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Pandemia

Felicio libera comércio aos
sábados e ignora alta de covid-19
A política de reabertura praticada pelo prefeito Felicio Ramuth
(PSDB) continua colocando a população de São José dos Campos em
risco, durante a pandemia.
Menosprezando os perigos da
covid-19, o político tucano anunciou, no dia 28, que o comércio
poderá funcionar também aos sábados, dia de maior fluxo nas lojas.
O afrouxamento da quarentena
não poderia vir em pior momento.
Em agosto, a cidade foi uma das líderes nacionais no aumento de casos e mortes.
Os óbitos pelo novo coronavírus
aumentaram 73% em agosto, chegando à marca de 353 vítimas. Em
31 de julho, eram 204 mortos.
Na mesma data, os casos confirmados somavam 13.251. Um aumento de 85%.
“Felicio segue a linha de Bolsonaro, negando a gravidade da crise
e expondo a população aos riscos
da doença. É preciso denunciar essa
postura genocida”, afirma o diretor
do Sindicato Emerson de Lima, o
Binho.

DITO BRONCA
dito@sindmetalsjc.org.br
Basta de acidentes
O ritmo de trabalho na GM
está tão acelerado que os
acidentes são inevitáveis. Só
este mês foram registrados
13 na S10. Os trabalhadores
já pediram para dividir a
produção em dois turnos
para diminuir essa correria,
mas nada mudou. Até
quando isso vai continuar?

O comércio no centro de São José é ponto de aglomeração na cidade

números da covid-19 em sjc
31 de julho

31 de agosto

casos

7.142

13.251

85%

mortes

204

353

73%

fonte: Boletim Epidemiológico da Prefeitura de São José dos Campos

Em defesa dos empregos

Cartilha traz dez motivos para lutar
pela reestatização da Embraer
O Sindicato acaba de publicar uma cartilha com “Dez
motivos para lutar pela reestatização da Embraer”.
O material foi elaborado a partir de um estudo feito pelo
Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos (Ilaese)
e está disponível na versão impressa e virtual.
Como fica comprovado no estudo, manter a empresa
nas mãos do capital privado é uma ameaça permanente à
sobrevivência da Embraer como patrimônio a serviço dos
interesses do Brasil e dos brasileiros.
“Esse material confirma que a Embraer nunca deveria ter sido
privatizada. É muito importante que os trabalhadores entendam
isso e se somem à luta pela reestatização”, afirma o diretor do
Sindicato Herbert Claros. Confira abaixo os dez motivos:
1 - É estratégica para o país e para a soberania nacional.
2 - Privatização foi um erro.
3 - Brasil precisa manter produção de alta tecnologia.
4 - Só como estatal é possível atender o mercado interno.
5 - Aviação comercial mantém Embraer viva e lucrativa.
6 - É estável e lucrativa.
7 - Pela preservação de empregos e conhecimento.
8 - Reestatização fortalecerá indústria aeronáutica.
9 - Riqueza tem de ser usada em benefício dos brasileiros.
10- Os trabalhadores podem definir o destino da empresa.

Não colou
Na Prolind, rolou uma
pressão do gerente F e
do supervisor E para que
na eleição de Cipa os
trabalhadores não votassem
nos candidatos apoiados pelo
Sindicato. Mas não adiantou
nada. Os companheiros
escolheram quem é de luta.
Acho que vocês entenderam
o recado, não é?
Voluntário?
Desde que a Embraer abriu
o PDV, os trabalhadores
passaram a sofrer um forte
assédio para que aderissem
ao plano. Os companheiros
em licença remunerada
receberam mensagens
dizendo que estão aptos à
adesão. O trabalhador deve
denunciar ao Sindicato a
prática de assédio.
Isso é crime!
Figurinha repetida
O coordenador da produção
do KTL da Avibras já esteve
aqui na coluna, mas parece
que não aprendeu a lição. Ele
continua desrespeitando os
companheiros. Até boletim
de ocorrência foi feito contra
ele por racismo, mas a
empresa não toma nenhuma
atitude. Exigimos que sejam
tomadas as providências.
Bola murcha
O novo chefe do PCP e
logística da Latecoere mal
chegou e já está pisando
na bola. Com o apoio de
capangas puxa-sacos, ele
desrespeita e humilha os
trabalhadores. Acho melhor
o novo chefe mudar de
postura, se não o
bicho vai pegar!
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