
Pressão dos trabalhadores 
pode virar esse jogo

A luta é o instrumento mais potente que os 
trabalhadores possuem para barrar os ataques 
dos patrões.

As demissões em várias empresas, como na 
Vulcabrás, Novelis, Mangels, MP Plastic, entre 
outras, mostram que é preciso reagirmos para 
defender os empregos.

Na GM, até agora foi a luta dos metalúrgi-
cos, em conjunto com o Sindicato, que obri-
gou a montadora a recuar em seu plano de 
demissão imediata, instaurar o lay-off e abrir 
negociações. Mas, para acabar com o risco das 
demissões é preciso unidade entre os traba-
lhadores de todas as categorias do país.

Os patrões fazem chantagens para reduzir 
salários e direitos e tentam jogar os trabalha-
dores uns contra os outros. Mas não podemos 
cair nessa armadilha.

Fazemos um chamado a todas as Centrais 
Sindicais, como CUT, Força Sindical, CTB e 
outras: a mobilização em defesa do emprego 
tem de ser de todos. 

É preciso unidade para darmos início a uma 
Campanha Nacional contra as Demissões!

Chamado à unidade das centrais sindicais

Não às demissões!  Manutenção de todos 
os empregos!
Não à transferência do Classic para a 
Argentina! Continuidade da fabricação do 
Classic em São José!
Pela produção em São José dos Campos 
de carros hoje importados!
Pela volta da produção de caminhões!
Que a GM invista no Brasil os lucros que 
obtém aqui!
Por um Contrato Coletivo Nacional que 
garanta salários e direitos

SINDICATO TEM PROPOSTAS 
E QUER NEGOCIAR

O Sindicato sempre esteve aberto a negociar com a GM. Apresentamos 
à montadora alternativas que evitam as demissões e garantem novos 
investimentos em São José dos Campos, com qualidade no emprego.

Continuamos abertos às negociações e vamos levar eventuais propostas 
à apreciação dos trabalhadores em assembleia, de forma transparente e 

democrática, como sempre foi tradição em nosso Sindicato.
Veja ao lado as propostas do Sindicato.

A VERDADE SOBRE A SITUAÇÃO DA GM EM SÃO JOSÉ
    FÁBRICA MAIS LUCRATIVA
A planta da GM em São José é uma das mais produtivas e lucrativas 
da companhia. Em 2011, a fábrica faturou cerca de R$ 8,5 bilhões, o 
equivalente a 35% de todo o faturamento no país.

    NÃO HÁ MÃO DE OBRA EXCEDENTE
O ritmo de trabalho aumentou e o número de funcionários reduziu, 
colocando a saúde, e inclusive a vida dos operários, em risco. Em dois 
anos, houve duas mortes na fábrica. Se a GM aceitasse a proposta do 
Sindicato, poderiam ser contratados mais trabalhadores, gerando mais 
empregos na cidade.

    ACORDO DE 2008 GARANTIU EMPREGOS E INVESTIMENTOS
Em 2008, mesmo sem a adoção de banco de horas, o Sindicato assinou 
um acordo com a GM que garantiu a abertura de 600 vagas, 
com nova grade salarial, e a produção da nova S10 e da nova Blazer, 
com um investimento de R$ 800 milhões na unidade.

    SINDICATO SEMPRE FOI A FAVOR DE INVESTIMENTOS
O Sindicato sempre defendeu investimentos com garantia de emprego 
em São José.  Por sua vez, a GM quer demitir e reduzir direitos, sem o 
compromisso de fazer novos investimentos na cidade.

    GM ESTÁ DEMITINDO NO MUNDO INTEIRO
Nos EUA e na Europa, apesar dos sindicatos terem reduzido direitos e 
salários, a GM fechou fábricas e fez milhares de demissões. O que a 
empresa está fazendo é reestruturar suas plantas em todo o mundo, 
aumentando a exploração, para garantir seus lucros.

A CUT, Força Sindical, CTB e demais 
centrais têm que romper o pacto 
com os patrões e lutar em defesa 
do emprego.

Unir o movimento sindical e popular por uma campanha 
nacional e internacional contra as demissões na GM e nas 
demais fábricas e regiões do país! Por um dia nacional de 
mobilização contra as demissões!

Pela unidade dos movimentos sindical e popular:
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A DEFESA DOS EMPREGOS NA GM A DEFESA DOS EMPREGOS NA GM 

É UMA LUTA DE TODOSÉ UMA LUTA DE TODOS

Comitê em Defesa 
dos Empregos na GM

POR UMA CAMPANHA NACIONAL 

EM DEFESA DOS EMPREGOS!
Com o agravamento da crise mundial, a 

economia do país tende a ser mais afetada 
e, como sempre, os empresários, para salvar 
seus lucros, aumentarão os ataques aos 
trabalhadores.

Em São José dos Campos, a pressão dos 
metalúrgicos da GM e do Sindicato conseguiu 
barrar  até o momento as demissões, pretendidas 

pela empresa desde o ano passado. 
Neste mês de janeiro, a luta entra na fase 

decisiva. Precisamos barrar as demissões com 
o apoio de todos.

É necessário ampliar nossa unidade de 
classe e construir uma grande Campanha 
Nacional Contra as Demissões.

Os sindicatos, centrais sindicais, movimentos 

sociais e populares de todo país devem unir-se 
nesta luta, pressionando empresas e governo 
pela manutenção dos postos de trabalho.

As empresas não têm motivos para demitir, 
pois são amplamente protegidas pelos 
governos e vem ampliando seus lucros.

Temos de nos somar e fortalecer uma luta 
nacional em defesa dos empregos!

A GM pretende demitir 1.500 trabalhadores 
em São José dos Campos a partir do próximo 
dia 26 de janeiro, quando acaba o acordo de 
lay-off na fábrica. 

Uma demissão em massa na GM signifi cará 
uma verdadeira tragédia social na cidade.

Estudos do BNDES (Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social) revelam: 
cada demissão em uma montadora gera outras 
sete demissões na cadeia produtiva do setor. 
Ou seja, além dos 1.500 cortes na fábrica, ou-
tras 10 mil demissões ocorreriam na região.

O impacto seria devastador. Além do dra-
ma de pais e mães de família sem sua fonte 
de sustento, haveria um efeito dominó que 
atingiria dezenas de empresas fornecedoras e 
de serviços.

A Prefeitura arrecadará menos dinheiro. O 

comércio seria afetado. Cerca de R$ 100 milhões 
deixariam de ser injetados na economia local. 

Não serão apenas os metalúrgicos afetados, 
mas toda a sociedade.

GM não precisa demitir
A situação fi nanceira da GM é muito positiva 

e seus lucros estão aumentando. O governo está 
dando muito dinheiro público às montadoras, por 
meio de redução de impostos e incentivos fi scais. 
Só a ganância explica uma demissão em massa. 

É um absurdo, a GM receber dinheiro público 
e trazer carros de fora do país, enquanto demite 
e encerra a produção de modelos no Brasil, para 
levar para a Argentina, como pretende fazer com 
o Classic.

A GM quer demitir para produzir mais carros, 
com menos trabalhadores e salários mais baixos.

Uma multinacional como a GM precisa ter 
compromisso social. Não pode pensar apenas 
no lucro a qualquer custo. 

A empresa está há mais de 50 anos em São 
José, onde tem uma de suas fábricas mais pro-
dutivas e que gera lucro à matriz nos EUA.

As montadoras estão lucrando muito e 
querem descartar aqueles que dão duro nas 
linhas de produção. Os trabalhadores não 
podem ser tratados como objetos a serem 
descartados, simplesmente por ganância.

A unidade dos trabalhadores de todo país 
é fundamental para impedir que a GM e outras 
empresas prossigam com seus planos de de-
missões e retirada de direitos. A defesa dos 
empregos tem de ser uma luta de todos!
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Desde o início do seu governo, 
a presidente Dilma presenteou as 
indústrias com generosos benefí-
cios fiscais que já custaram ao país 
cerca de R$ 190 bilhões.

Esse dinheiro, que poderia ter 
sido usado em benefício da po-
pulação em áreas como saúde, 
educação ou moradia, representa 
o que o governo deixou de arreca-
dar por conta da redução de im-
postos.

No caso específico das mon-
tadoras, para que as gigantes do 
setor automotivo tivessem seus 
lucros garantidos, o governo abriu 
mão de mais de R$ 4 bilhões em 

Montadoras têm vendas recordes
As vendas de veículos tiveram resultado recorde em 2012. 

O ano terminou com um crescimento de 4,7% nas vendas. Ao 
todo, foram vendidos 3,8 milhões de veículos. A GM vendeu 
642 mil carros.

IPI (Imposto sobre Produtos In-
dustrializados), só no período de 
maio a dezembro do ano passado.

Apesar de toda essa ajuda, as 
empresas não pensaram nos tra-
balhadores. 

O ano de 2012, terminou com 
demissão em massa em várias em-
presas, como na Vulcabrás (Bahia), 
Novelis (MG), Mangels (São Ber-
nardo do Campo), Santander (SP), 
Webjet (SP) e MP Plastic (em Tau-
baté).

Isso não pode acontecer. O 
governo federal tem de exigir das 
empresas a manutenção de todos 
os empregos!

Setor industrial recebeu R$ 190 bi em incentivos

Novo regime automotivo: mais lucros à vista
A partir de 1º de janeiro entrou 

em vigor a nova medida do governo 
para as montadoras: o Inovar-Auto, 
também conhecido como Novo Regime 
Automotivo.

Contudo, novamente, a medida benefi cia 
apenas as indústrias. Náo há garantia de 
empregos e direitos, barateamento do preço 
dos carros ou produção 100% nacional. 

Os lucros das montadoras estarão 
garantidos. Não há qualquer exigência de 
que a redução de imposto será repassada ao 
preço fi nal do produto e, por consequência, 
ao consumidor.

As multinacionais terão liberdade para 
continuar demitindo e mandando seus lucros 
para outros países.

Dilma deveria exigir da GM e das demais 
montadoras que mantenham todos os 
empregos, bem como cobrar das empresas 
a produção 100% nacional, bem como o 
barateamento do preço dos carros.

Em dezembro, o governo prorrogou novamente a redução do 
IPI para o setor até junho de 2013. 

Foi a terceira vez que o governo prorrogou a medida, inicial-
mente anunciada em maio. Ou seja, o Brasil continua um paraíso 
para as montadoras...

IPI é prorrogado de novo

REMESSA DE LUCROS PARA O EXTERIOR

Nos últimos quatro anos, as montadoras enviaram para 
as suas matrizes no exterior, cerca de 30 bilhões de reais 
em remessas de lucros. Ou seja, o dinheiro ganho aqui, 

que deveria ser reinvestido para gerar emprego e garantir 
direitos, acaba no bolso de acionistas estrangeiros.

R$ 30 bilhões

VENDAS EM ALTA, AJUDA DO
BRASIL É O PARAÍSO

GARANTIR EMPR
Lucas Lacaz

Estudo apresentado pelos fa-
bricantes de autopeças ao Sena-
do, no fi nal de 2012, revela que 
a margem de lucro das fabrican-
tes de carro no Brasil é a maior 
do mundo. 

É de 10% sobre o valor ao 
consumidor, enquanto a mar-
gem média mundial é de 5%. 
Nos EUA, o lucro é de 3%.

Já o custo de produção do 
veículo no Brasil é menor do que 
em qualquer parte do mundo. 

Esse custo, que inclui matéria 
prima, mão de obra, logística e 
publicidade, entre outros, é equi-
valente a 58% do valor fi nal do 
carro. A média mundial é bem 
maior, de 79%, e nos EUA, esse 
custo sobe para uma faixa entre 
88% e 91%.

IMPORTAÇÕES DA GM
DEIXAM DE GERAR

A GM importa todo ano cerca de 90 mil 
carros. Se fossem produzidos no Brasil, seriam 
abertos 3 mil novos postos de trabalho.

 Mas o pior é que agora, a GM quer aumentar 

. Proibição de demissões em todas as empresas que importam 
produtos para vender no Brasil.

. Proibição da remessa de lucros das multinacionais para o exterior. 
Investimento no Brasil de 100% dos lucros obtidos aqui.

. Proibir as importações para nacionalizar a produção.

. Redução da jornada de trabalho sem redução de salário e 
proibição do Banco de Horas.

. Pela nacionalização das empresas que demitirem em massa! 
Pela produção do primeiro carro nacional.

Queremos da presidente:

DILMA PODE IMPEDIR AS DEMISSÕES
Diante de todos esses fatos e nú-

meros, fi ca claro que a GM quer de-
mitir por pura ganância.

No ano passado, logo após a mo-
bilização dos trabalha-
dores da GM na Via 
Dutra, a presidente 
Dilma declarou que 
o governo dá in-

centivos às em-
presas para que 
elas garantam 

empregos. 

3 mil empregos
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Queremos que agora ela seja 
coerente com o que disse e proíba 
a GM de fazer demissões. A GM é 
uma das montadoras benefi ciadas 
pelo Plano Brasil Maior (pacote de 
incentivos do governo à indústria).

A presidente Dilma tem plenos 
poderes para fazer isso. Basta as-
sinar uma Medida Provisória de-
terminando que empresas bene-
fi ciadas por redução de impostos, 
bem como as que importam, não 
podem demitir.

Custo de carro no Brasil é o menor do mundo. Lucro, é o maior

ainda mais a importação, encerrando a produção 
do Classic aqui no país para depois trazê-lo da 
Argentina, bem como trazer modelos da Coreia 
do Sul, México e outros países. 

O governo Dilma não pode permitir que 
multinacionais instaladas no Brasil sejam 
benefi ciadas com dinheiro público e tragam 
carros de fora para demitir em nosso país.

O GOVERNO, ALTOS PREÇOS: 
 DAS MONTADORAS.
EGO É O MÍNIMO

Carros vendidos no país são os mais caros do mundo

Toyota Corolla

Chevrolet Classic

R$ 32 mil

R$ 62 mil R$ 38 mil

R$ 17 mil
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