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Na crise do coronavírus,

NOSSA SAÚDE
PRECISA VIR
EM PRIMEIRO
LUGAR!

Sindicato exige das empresas
protocolo contra covid-19
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governo brasileiro é maior
ameaça às nossas vidas!
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RÁPIDAS
São José chega a 92
mortes por covid-19,
casos são 2.983
A Prefeitura de São José
dos Campos confirmou 5
novas mortes decorrentes do
coronavírus na segunda-feira
(29). Com isso, a cidade já soma
92 óbitos. Na última semana,
também foram registrados 220
novos casos. Ao todo, 2.983
pessoas já testaram positivo
para covid-19. Os números
crescentes são fruto da política
desastrosa de abertura adotada
pelo prefeito Felicio Ramuth
(PSDB).

Trabalhador morre
em acidente na
Maxion, em Cruzeiro
O metalúrgico Camilo Diniz,
de 35 anos, morreu após um
acidente de trabalho na fábrica
Maxion, em Cruzeiro, no dia 23.
Camilo realizava a manutenção
da ponte rolante quando ficou
preso na esteira e acabou
prensado pelo equipamento.
Ele não resistiu aos ferimentos
e acabou morrendo na própria
fábrica. Basta de mortes no
trabalho!

Metalúrgicos
aprovam contas
de 2019
A categoria aprovou o balanço
financeiro do Sindicato referente
ao ano de 2019. Isso ocorreu em
assembleia virtual, realizada no
dia 26. A reunião foi conduzida
pelo diretor do Sindicato José
Dantas Sobrinho, que assumiu
a tesouraria da entidade de
forma interina. Participaram
metalúrgicos de 15 fábricas da
região, que aprovaram as contas
por unanimidade.

Sindicato procura
ex-trabalhadores
da Heatcraft
O Sindicato está à procura
de alguns ex-metalúrgicos da
Heatcraft (atual Elgin), que
trabalharam na empresa em
2012 e ainda não receberam a
diferença da PLR daquele ano.
O valor é resultado de uma ação
movida pelo Sindicato na Justiça.
Ao todo, serão beneficiados
300 trabalhadores. A lista está
disponível no site do Sindicato.

Protocolo de prevenção

Sindicato exige medidas de
prevenção a covid nas fábricas
Desde o início da pandemia, o
Sindicato defende que a principal
medida para conter o novo coronavírus é o isolamento social.
A quarentena para os trabalhadores de serviços não-essenciais, com
concessão de licença remunerada, é
a medida mais prudente.
No entanto, diante da falta de
sensibilidade dos patrões, que querem continuar produzindo, o Sindicato tem exigido medidas de
segurança nas fábricas.
No protocolo de prevenção à
covid-19 enviado às empresas, a
testagem de todos os trabalhadores
é um elemento primordial.
Os diversos casos assintomáticos
já registrados provam que os testes
são o caminho indicado para se prevenir o alastramento do vírus.
O Sindicato está exigindo a abertura de CATs para casos confirmados,
a desinfecção dos meios de transporte e o acompanhamento da Cipa nos

A testagem dos trabalhadores é uma das reivindicações contidas no protocolo

processos de produção.
Também estamos reivindicando
seis meses de estabilidade no emprego. Mais do que nunca, demissões
são inadmissíveis!
“O Sindicato está exigindo a

Covid-19 nas

fábricas da região
28 trabalhadores já
testaram positivo para
o novo coronavírus.
No entanto, o número pode ser
bem maior. Algumas fábricas
insistem em omitir os casos,
como a Ardagh. Confira, ao
lado, o quadro de contágio:

Ball.......................9
Embraer............6
GM.........................4
Mirage.................2
Gerdau .............1
MWL ...................1
Sun Tech...........1
Domex................1
Retrovex.............1
Ericsson............1*
CAOA Chery.....1*
*Trabalhadores terceirizados

adoção do protocolo de segurança
contra o coronavírus, mas, se os
casos aumentarem ou as empresas
não cumprirem as medidas, haverá
mobilização”, afirma o diretor do Sindicato Emerson de Lima, o Binho.

protocolo contra
covid-19 exige:
Testes para todos os
trabalhadores
Desinfecção dos
veículos de transporte
Abertura de CAT para
casos positivos
Fiscalização da Cipa
durante a produção
6 meses de estabilidade
no emprego

Com aumento de casos, Sindicato
exige licença remunerada na Embraer
Em reunião virtual no dia 26,
O Sindicato cobrou que a Embraer
conceda licença remunerada aos
trabalhadores.
A exigência ocorre em meio ao
aumento do contágio de covid-19
nas instalações da fábrica.
No dia 23, foi confirmado mais
um caso positivo na unidade Faria
Lima. Agora, já são seis infectados.
Na reunião, o Sindicato também
criticou o retorno dos trabalhadores
promovido pela fábrica, após o encerramento do layoff.
São 2.950 metalúrgicos que já
retornaram às três plantas da Embraer (Faria Lima, Eugênio de Melo
e Eleb).
Também foram exigidas medidas
que impeçam aglomerações na hora

Trabalhadores
da Embraer Faria
Lima durante
entrada de turno

da entrada e almoço, além do fim do
turno de terça a sábado.
Encontros semanais
A Embraer e o Sindicato se reunirão semanalmente para debater a

situação dos trabalhadores.
No próximo encontro, no dia 3
de julho, será discutida a situação
dos trabalhadores em home office
e férias coletivas.
Estamos de olho!
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Fala cipeiro!

Confira os depoimentos de quem é linha de
frente no combate à covid-19 nas fábricas
Apesar de ter
adotado alguns
procedimentos de
segurança, ainda
falta a adoção de
testes para todas
as funcionárias.
Isso é fundamental para a segurança, já
que a produção está bombando.
Marília Pontes, cipeira na Blue Tech

Neste momento
da pandemia, temos
de estar de olhos
bem abertos na
fiscalização.
É importante que
os trabalhadores se
unam a esta causa. A vida sempre precisa
estar acima do lucro.
Lázaro Pereira, cipeiro na Caoa Chery

Na Ball, conseguimos uma vitória
muito importante.
A estabilidade de
seis meses é fundamental em meio a
esta situação.
Acredito que essa mobilização pode servir de exemplo para toda a categoria.
Lucas Francelino, cipeiro na Ball

Temos de denunciar a Latecoere,
que afastou todos
os cipeiros de luta.
Com isso, os trabalhadores ficam
desprotegidos.
Sabemos que há aglomeração no transporte e isso é inadmissível.
Michele Menezes, cipeira na Latecoere

Caso não se esteja
cumprindo as normas de segurança,
é dever do cipeiro
realizar a denúncia ao Sindicato e
órgãos de saúde.
Assim, pressionamos a empresa a tratar
a vida do trabalhador com seriedade.
Arthur Cezário, vice-presidente da Cipa
na Prolind

Nós tivemos que
brigar bastante
para que a Eaton
adotasse as medidas de segurança.
Mas ainda estamos
preocupados com
os ônibus. Nós vamos ficar em cima. Pela
saúde dos companheiros!
Primo, cipeiro na Eaton

Em março, como
participante da
Cipa, enviei uma
carta exigindo o
fornecimento de
máscaras, álcool
em gel e outras
medidas para nos proteger. É um crime o
governo e empresários visarem apenas o
lucro e colocarem vidas em risco.
Rosângela Calzavara, cipeira na Eleb

A atuação do
cipeiro é fundamental na fiscalização e sugestões
de medidas para
manter o ambiente
de trabalho seguro.
Neste momento delicado, temos de nos
unir pelo bem maior, que é a vida.
Bruno Castro, cipeiro na Hubner

Nós, como cipeiros,
precisamos ficar de
olho se a empresa
está mantendo o distanciamento entre
os trabalhadores.
A hora do almoço
costuma ser crítica, visto a facilidade em
ocorrer aglomerações.
Robson Araújo, cipeiro na Embraer

Os trabalhadores
estão conscientes
dos riscos. Todo
mundo sabe da
necessidade de
higienização devido
à gravidade da
pandemia que assola o país.
Lindalva Freitas, vice-presidente da
Cipa na MWL

Há muita insegurança entre os
trabalhadores,
que têm medo de
levar esse vírus pra
casa. A máscara e
o álcool em gel são
insuficientes, porque há muitas ferramentas de uso comum.
Jairo de Paiva, cipeiro na Ericsson

A Cipa é fundamental para evitar
acidentes, mas em
tempo de pandemia
também atua para
prevenir o contágio.
É preciso fiscalizar
as medidas adotadas pela fábrica e olhar
por todos os trabalhadores.
Nilton Parangolé, cipeiro na GM

O ideal seria o
isolamento social
e a licença remunerada. Mas já que as
empresas não liberam, nossa função
é de fiscalizar para
que ao menos os protocolos de seguranças sejam seguidos
Bruno Borges, cipeiro na Parker Filtros

O cipeiro deve
fiscalizar e estar
disponível para
ouvir todos os
trabalhadores que
denunciam risco de
contágio. Temos de
garantir que todas as medidas preventivas sejam adotadas.
Rafael Moreira, cipeiro na GM

A covid-19 é considerada doença
ocupacional, então
é dever do cipeiro atuar na sua
prevenção. Também
é necessário exigir
da empresa medidas preventivas, como a
testagem dos trabalhadores.
Anderson, cipeiro na MWL
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Nacional

Em meio à pandemia, governo
representa nossa maior ameaça
DITO BRONCA

Jair Bolsonaro comanda
um governo genocida, que
ameaça a vida dos brasileiros

dito@sindmetalsjc.org.br
Lucro antes da vida
Enquanto o número de
contágios de covid-19 só
aumenta, a Embraer se
recusa a realizar testes nos
companheiros das áreas
em que os casos foram
registrados. Isso deixa
claro que a empresa não
se preocupa com a saúde
dos trabalhadores. Exigimos
licença remunerada pela
nossa segurança e a de
nossos familiares!

Em meio à crise do coronavírus,
a maior ameaça que os brasileiros
enfrentam, por incrível que possa
parecer, é o seu próprio governo.
Hoje, nosso país é destaque no
noticiário internacional. E, infelizmente, não é por bons motivos:
passamos a ser o epicentro da
covid-19 no mundo graças à irresponsabilidade de Jair Bolsonaro e
companhia.
Já temos mais 1,3 milhões de
casos no Brasil e, nesta semana, deveremos ultrapassar a terrível marca de 60 mil mortes provocadas
pelo vírus.
Bolsonaro, o vice Hamilton
Mourão e sua equipe têm enorme
responsabilidade sobre isso.
Desde o começo da pandemia, o
presidente não parou de menosprezar os gravíssimos riscos da doença,
já chamada por ele de “gripezinha”
e “resfriadinho”.
Ele induz os brasileiros ao pe-

rigo quando também despreza a
necessidade de usar máscaras. Até
a Justiça teve de ser acionada para
obrigá-lo a usar esse indispensável
item de proteção individual, mas
somente em Brasília.
No final de semana, em uma viagem fora da agenda, na cidade de
Araguari (MG), o presidente provocou aglomeração de pessoas e voltou a dispensar o uso da máscara.
O mau exemplo incentiva milhões de brasileiros a fazerem o
mesmo, apesar do apelo dos profissionais de saúde, que estão dando
suas vidas para salvar outras.
Série de improvisos
A situação do Ministério da Saúde, que está sem um titular desde
15 de maio, é outra prova da irresponsabilidade do governo na
condução da crise sanitária. Para
comandar a pasta, Bolsonaro colocou de forma interina (provisória) o

general Eduardo Pazuello, que não
tem formação em saúde. Para se ter
uma ideia, nem na ditadura militar
isso ocorreu.
Ao mesmo tempo, enquanto
brasileiros morrem sem conseguir
atendimento em muitas regiões
do país, o ministério gastou apenas
R$ 11,5 bilhões dos R$ 39,3 bilhões
liberados para o combate à covid.
Risco ampliado pela fome
Se isso não bastasse, Bolsonaro
ainda ameaça milhões de brasileiros por conta da fome, ao propor
reduzir o auxílio emergencial para
até R$ 300.
Se os R$ 600 de hoje já são insuficientes para as pessoas sobreviverem, imagine o que esse corte
significará. Essa crueldade vai obrigar milhões de pessoas a se arriscarem a contrair a doença para
tentar ganhar algum dinheiro.
É criminoso!

Por nossas vidas, fora Bolsonaro e Mourão!
Pela nossa saúde e contra a propagação desse vírus assassino, é
preciso defender a saída de Bolsonaro e Mourão!
O Brasil não aguenta tanto descaso com as nossas vidas. É hora de
dar um basta neste governo!
Devemos protestar de todas as
formas a que tivermos acesso. No
próximo dia 10, vai ser realizado
um dia nacional de luta contra esse
governo genocida.
Junte-se a nós nesta mobilização, mesmo que seja por meio das
redes sociais. É hora de protestar!

Expediente

Mais do que nunca,
precisamos gritar e exigir
fora Bolsonaro e Mourão
para salvar vidas. Dia 10 de
julho, vamos protestar em
todo o país para exigir a
derrubada desse governo.
Weller Gonçaves,
presidente do Sindicato

Expresso covid
Os trabalhadores do segundo
turno da Ericsson estão
preocupados com o excesso
de passageiros no transporte
fretado da empresa.
Em plena pandemia, os
companheiros têm de ficar
aglomerados dentro de vans.
Descaso terrível!
Às cegas
Já a Forming não comunica
os trabalhadores sobre os
casos que estão sob suspeita
na fábrica. Se não bastasse,
a medição de temperatura
só é feita depois dos
trabalhadores já estarem
dentro da fábrica e terem
tido contato com os outros,
o que é um erro grave. Exijo
mudanças urgentes!
Cadê a vacina?
Quando o assunto é
desrespeito ao trabalhador,
a Latecoere se supera.
Depois de fazer demissão
por telefone, agora deu de
querer economizar na vacina.
Além do risco de contágio
da covid-19, teremos de nos
arriscar com a gripe comum?
Chega de palhaçada!
Exigimos vacinação!
Cheiro do ralo
Para o pessoal do segundo
turno da Johnson Controls
Hitachi está difícil “encarar”
os banheiros. É tanta sujeira
que chega a ser nojento.
Como que a empresa quer
trabalhar normalmente na
pandemia sendo que nem o
básico ela está garantindo?
Essa não dá aceitar!
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