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Nosso repúdio à demissão de Mancha, 
nosso membro do Grupo de Coordenação 
Internacional e militante sindicalista, pela GM Brasil
Na quinta-feira, 10 de novembro de 2022, o sindicalista Luiz Carlos Prates, o Mancha, da GM 
Brasil, foi demitido da planta da GM de São José dos Campos, Sao Paulo, após 35 anos de 
trabalho. Mancha é um reconhecido líder sindical e trabalhador militante muito além das 
fronteiras da fábrica e do Brasil. Ele tem organizado trabalhadores da GM em São José dos 
Campos para melhores condições de trabalho e vida há décadas. Na linha de frente, Mancha 
lutou com sucesso contra uma possível reeleição do presidente fascista Bolsonaro. Mancha 
representa a solidariedade internacional dos trabalhadores, a luta comum dos colegas e 
sindicalistas da GM. Este dirigente organizou greves de solidariedade contra o fechamento da 
fábrica da Opel em Bochum.
Mancha tem sido ativa na construção e organização da coordenação internacional dos 
trabalhadores automotivos e desde a 1ª Conferência Internacional dos Trabalhadores do Setor 
Automotivo, em 2015, tem sido um membro apoiador da Central Sindical e Popular CSP-
Conlutas, que são representantes do Brasil no Grupo de Coordenação Internacional dos 
Trabalhadores Automotivos e da Coordenação Corporativa da GM-Stellantis.
É o medo da unificação dos trabalhadores da GM-Opel-PSA que levou os patrões da GM a 
rescindirem arbitrariamente a Mancha, sem justa causa, depois que ele voltou a trabalhar como
eletricista de manutenção, logo após a expiração de uma licença sindical? Os sindicalistas 
metalúrgicos de São José dos Campos e a CSP-Conlutas repudiam a demissão de Mancha e a
consideram como um ato anti-democrático e anti-sindical. Ainda pedem apoio internacional na 
luta pela reintegração da Mancha.
Reintegração imediata para Mancha!
Viva a Solidariedade Internacional!

Mais informações podem ser encontradas no artigo no site do CSP-Conlutas:
https://www.sindmetalsjc.org.br/n/6228/em-decisao-arbitraria-general-motors-demite-dirigente-
sindical-mancha
Favor endereçar declarables de solidariedade para
secretaria@sindmetalsjc.org.br
Copia para: icog@iawc.info
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