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MOÇÃO
 

Encaminha Moção de Apoio ao Sindicato
dos Metalúrgicos de São José dos
Campos e Região, parabenizando-o pela
grande vitória na negociação com a
empresa Caoa Chery, de Jacareí,
suspendendo as 480 demissões de
funcionários diretos da fábrica até janeiro
de 2023.
 

 
Senhor Presidente 

 
 

 
 
Solicita, nos termos regimentais, que seja encaminhada Moção de Apoio ao Sindicato dos
Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, parabenizando-o pela grande vitória na
negociação com a empresa Caoa Chery, de Jacareí, suspendendo as 480 demissões de
funcionários diretos da fábrica até janeiro de 2023.
 
Ressalto que a entidade sindical cumpriu com muita eficiência o papel a que se destinam os
sindicatos de representação dos trabalhadores, ganhando mais oito meses de garantia de
emprego, demonstrando a importância destas organizações para o Estado Democrático de
Direito.
 
Historicamente os sindicatos surgiram devido à necessidade dos trabalhadores se
organizarem para enfrentar os abusos do empregador, transformando-se em uma entidade
destinada à defesa de direitos e de resistência, buscando melhorar as condições de vida do
trabalhador.
 
Retirando o conceito de democracia do âmbito estatal e transplantando-o para os sindicatos,
é possível perceber que tais instituições tiveram seu surgimento de forma democrática,
tendo em vista que a reunião de trabalhadores de determinado local serviu de base para o
aparecimento de um movimento de resistência contra os empregadores.
 
Assim o sindicato, enquanto entidade de fato, possuía todos os princípios democráticos, já
que sua forma de organização partia eminentemente da iniciativa dos trabalhadores, que
eram livres dentro da instituição sindical, e também iguais, pois não se buscava melhorar a
condição de vida de uma pessoa específica dentro do sindicato, mas sim do grupo de
trabalhadores que a ele pertenciam.
 
Isto posto, conclui-se que as entidades sindicais de representação dos trabalhadores é parte
do Estado Democrático de Direito, logo negar o direito de organização dos trabalhadores é
atentar contra a própria democracia.
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Por todo o exposto, parabenizo mais uma vez o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos
Campos e Região pela brilhante vitória na negociação pela garantia de emprego dos
trabalhadores da empresa Caoa Chery, de Jacareí.
 
Viva a organização dos trabalhadores e viva a democracia!
 
 
 
 
1) WELLER PEREIRA GONÇALVES - Presidente SINDICATO DOS METALÚRGICOS, 2)
JOSÉ CARLOS DE SOUZA - Coordenador(a) Regional CUT - SUBSEDE REGIÃO
METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA, 3) JORNALISTA GUILHERMO CODAZZI -
Editor Chefe JORNAL O VALE, 4) TEREZINHA DE ALMEIDA - Gerente de Jornalismo TV
VANGUARDA PAULISTA - REDE GLOBO, 5) GISELLE ESTEFANO - Diretora Executiva
GRUPO BANDEIRANTES DE COMUNICAÇÃO - VALE DO PARAÍBA, 6) MARIO TOLEDO -
Diretor Comercial RECORDTV VALE, 7) JORNALISTA ANDRESSA LORENZETTI - Editora
Chefe MEON COMUNICAÇÃO LTDA, 8) HELCIO COSTA - Jornalista CBN VALE DO
PARAÍBA, 9) Jornalista Marcela Mesquita - TV Thathi Vale
 

 
Plenário "Mario Scholz", 13 de maio de 2022.

 
 
 

Ver. Amélia Naomi - PT 
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