


BOCA NO TROMBONE - 02

Com a Boca no Trombone!

Johnson
Desrespeito

A supervisora Mariana do Fio Dental mal
chegou e já está botando as manguinhas de
fora. Ela não tem respeito com os
trabalhadores, muda o pessoal de horário.
Ninguém aguenta essa “xaropice”. Te manca,
mandona!

Johnson
Tá se achando

A Claudia Hoff está apavorando os
trabalhadores do restaurante. Ela tentou
terceirizar o setor,
mas não conseguiu.
Só que daqui a pouco
teremos que levar
marmitex de casa
porque ela está
cortando tudo. Ela
manda os auxilares e
cozinheiros fazerem as receitas porque ela tem
preguiça ou não quer fazer. Está só ganhando
dinheiro, posando de chefe e atormentando
os trabalhadores. O pessoal não aceita essa
folga, não!

Johnson
Educação

A Luciana da Qualidade da Janssen
desmerece os trabalhadores. É muito
ignorante. Já uma outra do mesmo setor pensa
que é chefe e fica o turno todo voando com
papéis na mão pra dizer que está trabalhando.
Isso o chefe não vê. Ainda tem uma outra que
chega a irritar os trabalhadores por se meter

na linha de todo mundo, tomando à frente de
quem realmente é responsável pela sua linha.
O pior é que a chefia é tão tosca que não
percebe que isso é só para aparecer bem na
foto. Isso só desmotiva os companheiros!

Trauen
Problemas

Houve eleição da CIPA recentemente, mas só
os patrões e o RH apuraram a eleição. Sem
contar que a empresa determinou quem seria
candidato e negou a inscrição de uma
trabalhadora. A empresa ainda abriu vaga com
alto salário sem necessidade enquanto demitia

funcionários. O líder de qualidade promovido
a representante da diretoria tá crescendo para
cima dos outros. Só sabe ficar em cima

enchendo o saco e pressionando o pessoal.
Já teve trabalhador que pediu conta por causa
da perseguição dele. Além disso, ele quer que
todo mundo trabalhe mudo, ninguém que
trabalha nas máquinas pode falar. É o maior
leva e traz da diretoria. O líder do segundo
turno também acha que tem o rei na barriga e
adora dar a famosa carteirada: “olha como
você fala comigo. Eu sou o seu superior”. Acha
que pode falar com todo mundo de qualquer
jeito. Os trabalhadores não são obrigados a
aguentar frescura e muito menos ficar
pegando peças da injetora que ele joga no
chão. Vamos mobilizar os companheiros e
aproveitar as paralisações de Campanha
Salarial para mudar as coisas nesta fábrica!

Trauen
Mudanças de horário

Os trabalhadores frequentemente são
intimados a mudar de
horário sem mais nem
menos. Os líderes
simplesmente dizem
que no dia seguinte é
para entrar em tal
horário e pronto. Todo
mundo tem
responsabilidades com a família e
compromissos particulares. Não dá para ficar
mudando de horário por falta de planejamento,
frescura, exploração, cara de pau e desmando
da empresa.

Betunel
Falhas

O pessoal não aguenta mais trabalhar das 6h
às 18h ou das 10h às 22h. Os trabalhadores
ainda estão operando a caldeira sem curso
específico. A fábrica também obriga o pessoal
a mentir para o Ministério do Trabalho, que já
vistoriou a empresa. Vamos enquadrar a
direção da empresa!

Monsanto
Folgas

Os operadores da Monsanto são obrigados a
trabalhar sem saber quando terão folga. Em
cima da hora, os especialistas do BFC e de
outras áreas comunicam a folga para o
trabalhador hoje e a volta em novo turno

amanhã. Isso tem que acabar. Todos os
companheiros têm famílias. Os compromissos
pessoais dos trabalhadores não podem ficar
a mercê da empresa.

Monsanto
Bom para quem?

O programa qualidade de vida da Monsanto é
ótimo, mas para quem? Os operadores não
têm direito a massagem, a sexta flex, a viajar
com a família (porque eles quebram a sua
folga), a fruta na área. As frutas são mandadas
apenas de segunda a sexta e, quando chega
na área, não dá nem para o pessoal do
administrativo. E o pessoal da operação?

Monsanto
Sacanagem

O supervisorzinho da área do BFC é cheio de
querer julgar os operadores. O supervisorzinho
ainda diz que os operadores têm que ter nota
boa nas avaliações, sendo que ele foi
considerado  péssimo pelos operadores
nas três últimas avaliações. O Carrasco agora
proibiu o
pessoal das
terceirizadas
de entrar no
refeitório para
tomar água.
Ocorre que o
ú n i c o
b e b e d o u r o
disponível no BFC fica justamente no
refeitório. O cara apronta as mesmas idiotices
com os operadores. Agora começam  as
mobilizações de Campanha Salarial e nós
vamos aproveitar para “engrossar o caldo”
contra essas palhaçadas!

Sud Chemie
Negociação

Nós estamos esperando retorno da reunião
sobre convênio médico e plano de cargos e
salários.

Brasilit
Assédio

O restaurante trocou o refrigerante por um
suco aguado. Os trabalhadores exigem um
suco decente e o retorno do refrigerante. Além
disso, o supervisor de produção Tony assedia
os companheiros ameaçando demitir. Os
trabalhadores não aceitam isso!
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Processo de insalubridade/
periculosidade da IPA

A Vara do Trabalho de Caçapava
marcou audiência entre o Sindicato dos
Químicos e a IPA sobre o proceso de
insalubridade/periculosidade para 12 de
setembro. Nós estamos lutando pelo
reconhecimento destes direitos aos
companheiros.

Assembleia de votação da pauta
da Campanha Salarial 2013

Terça-feira, 27 de agosto, no nosso salão de assembleias
em São José dos Campos. 1º chamada às 18h. 2º chamada
às 18h30. Compareça! Venha ajudar a construir a pauta e
definir os rumos da nossa Campanha Salarial deste ano!

Se os patrões atacam, a classe
trabalhadora revida na luta! Este tem sido o
caminho dos trabalhadores e trabalhadoras
brasileiros para impedir a destruição dos
direitos trabalhistas. A bancada dos patrões
no Congresso Nacional tem atacado as
garantias trabalhistas da CLT. A Consolidação
das Leis do Trabalho completa 70 anos
incomodando os políticos e empresários.

As formas de exploração da classe
trabalhadora seguem se reinventando. Com o
neoliberalismo, a terceirização cresceu
assustadoramente. E nós sabemos que
terceirização significa salário menor e mais
precarização do trabalho. Hoje, a forma de
contratação conhecida como PJ (Pessoa
Jurídica) também vem crescendo muito,
principalmente no setor de serviços e
administrativo, e é o sonho de exploração dos
patrões.

A grande farsa da precarização cada
vez maior das relações de trabalho é de que o
trabalhador seria dono da sua própria mão de
obra, ou seja, seu próprio patrão. Ilusão
capitalista! Se você tem hora para entrar,

30 de agosto é Dia Nacional de Paralisações
Só com a luta a classe trabalhadora garante direitos e avança nas conquistas

responde a chefia, tem que
dar produção, é cobrado
por resultado, você é um
trabalhador como outro
qualquer só ainda que
mais explorado e iludido.

Só nos últimos
anos, os patrões já
tentaram destruir direitos
trabalhistas com as
Reformas Sindical e
Trabalhista, a Emenda 3,
o projeto do ACE (Acordo
Coletivo Especial), o PL
4330.

Nenhum destes
projetos foi aprovado porque a classe
trabalhadora se uniu e foi para as ruas
protestar contra a retirada dos nossos direitos.
Foram inúmeras marchas à Brasília,
paralisações nas fábricas, bloqueio de
rodovias, passeatas.

Infelizmente, alguns setores pelegos do
movimento sindical, como a CUT e a Força
Sindical, sujeitam a luta das categorias que

representam às negociações
escusas com o governo e a
bancada patronal. Mas a
conjuntura nacional é de muita
luta. As bases dessas direções
pelegas também estão
presionando as suas direções.

Se os patrões tem a
sua bancada patronal no
Congresso, comandada por
PMDB/PSDB/DEM/PV/PP/
PDT/PT/PTB, para tentar
retirar direitos, nós temos a
união da classe trabalhadora
para barrar estes ataques!
Agora nós temos que construir

o próximo Dia Nacional de Paralisação, em 30
de agosto.

 Vamos juntos construir mais esta
mobilização nacional dos trabalhadores com
paralisações, passeatas, assembleias. A
classe trabalhadora tem que estar unida para
barrar estes e quaisquer outros ataques aos
direitos trabalhistas conquistados com muita
luta ao longo da história. À luta, companheiros!

A Johnson está tentando aproveitar a
conjuntura nacional de ataques aos direitos
trabalhistas para pressionar os
trabalhadores e enfraquecer a nossa
organização sindical. A multinacional tenta
jogar os trabalhadores contra o Sindicato.

Só que a empresa sabe que nós
temos vários direitos, como a nossa
jornada de trabalho de 35h semanais
adquiridas com muita mobilização, que
agora ela tenta minar.

O problema é que os patrões
querem terceirizar a produção de
qualquer jeito. Eles querem que todos
nós sejamos terceirizados. É por isso que
eles estão mexendo os pauzinhos lá no
Congresso com o PL 4330, que
provavelmente será votado em 3 de
setembro.

É por isso que a empresa aumenta a
pressão neste momento. Ela sabe que se
os trabalhadores estiverem  mobilizados
este projeto de lei não passa. A greve de
24h em 11 de julho como parte da luta da

classe trabalhadora contra a redução de
direitos trabalhistas ainda está entalada na
garganta dos patrões. Por isso, eles
partiram para o ataque direto.

A Johnson agora quer limitar o
tempo da assembleia que não discute
assunto específico da empresa em 30
minutos. As assembleias específicas
sobre negociações com a multinacional
continuariam sem tempo determinado.
Isso é um ataque ao direito de livre-
organização sindical dos trabalhadores.

O pior é alguns pelegos históricos,
que também são explorados, aproveitarem

a situação para puxar ainda mais o saco
da empresa se portando como capacho.

RECADO: se a empresa
descontar um minuto que seja dos
trabalhadores nós estamos prontos
para lutar e teremos, com certeza, todo
o apoio do movimento sindical e
popular da região e dos Sindicatos dos
Químicos do estado para, aí sim, uma
paralisação por tempo indeterminado.
Nós vamos lutar para garantir o direito
constitucional de realizar assembleias
com os trabalhadores. Em direitos não
se mexe!

Johnson ataca organização sindical dos trabalhadores
Empresa, junto com toda a patronal, quer empurrar terceirização em toda a produção
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A pressão dos trabalhadores fez o
governo adiar a votação do PL 4330, que
aumenta a terceirização. A bancada patronal
queria votar no dia 14 de agosto na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara
dos Deputados por pressão de empresários e
parlamentares ligados ao empresariado. O
governo adiou a votação porque o projeto
“queima o filme” do Congresso e da presidente
Dilma.

Depois das manifestações de rua de
junho, os políticos estão com medo do povo
e da organização dos trabalhadores porque
tiveram queda de intenção de voto nas
pesquisas sobre as eleições do ano que vem
para presidente, senador, deputados e
governador. Até a bancada patronal do PSDB
ficou quietinha porque já está queimada o
suficiente com o escândalo de corrupção no

A verdade é uma só: todos os
partidos capitalistas optaram por

abraçar a corrupção e tirar proveito
dela. Tanto PT quanto o PSDB e todos

os aliados de ambos estão sujos na
fita. A tucanada do PSDB estava

quietinha na moita dando lição de
moral na petezada mensaleira, mas

está tão suja quanto. A corrupção faz
parte da natureza do capitalismo, que
é enriquecer a qualquer custa e à custa
de quem quer que seja – neste caso, do

dinheiro público.

Só para citar de FHC para cá, o PSDB
se envolveu no escândalo da compra de votos
no Congresso para a aprovação da reeleição,
nas privatizações fraudadas em bilhões com
“capital podre”, na máfia dos sanguessugas
quando Serra era ministro da saúde e por aí
vai. Foi o PSDB ainda que inventou o
mensalão lá nas Minas Gerais com o, hoje,
senador Eduardo Azeredo.

Depois veio Lula que manteve todas
as imoralidades do governo FHC e aprimorou
o esquema de Caixa 2 e desvio de verbas
públicas para o caixa do partido no chamado
mensalão, que teve dólar na cueca e tudo.
Esses são apenas os casos mais famosos. PT
e PSDB propagonizaram esquemas de
favorecimento, tráfico de influência, desvio de
verbas, nepotismo, caixa 2, quase que diários.

A última bomba é da tucanada,
que governa São Paulo há 19 anos. Uma
rede criminosa do PSDB usou o metrô
paulistano para formação de cartel e

superfaturamento à custa do
trabalhador. É por isso que
quando o povo saiu às ruas em
junho para pedir redução da
tarifa ou até mesmo tarifa
zero o povo sabia bem que
era possível. Sem a corrupção
do PSDB no transporte de
São Paulo, seria possível
termos tarifa zero no
transporte por décadas.

A corrupção do PSDB no metrô de SP
começou em 2000 no governo de Mário Covas,
continuou com Geraldo Alckmin (2001-2006),
no primeiro ano do governo de José Serra
(2007) e agora de novo com Alckmin. A
formação deste cartel financiou as
campanhas do PSDB ao governo do
estado. Só este caso de corrupção no
metrô de SP envolve mais de R$ 500
milhões.

Corrupção do PSDB rouba milhões do metrô de SP

governo de São Paulo, que desviou cerca de
meio bilhão de reais do metrô paulistano.

Agora uma hora ou outra eles vão votar
este projeto e nós temos que ficar atentos para
impedir a aprovação deste ataque. A CUT e a
Força Sindical, centrais governistas, estão

Em todos
esses escândalos de corrupção, as bases
aliadas do PSDB e do PT sempre os apoiaram
porque estão comprometidos com o capital,
não com o povo. Por isso, temos que voltar às
ruas e exigir cadeia para todos os corruptos,
corruptores e lutar pela mudança do sistema
econômico. O capitalismo é bom para os
partidos capitalistas e para os patrões, não
para o povo trabalhador!

Votação do Projeto da terceirização fica para setembro
negociando com o governo este avanço da
terceirização. Nós não podemos aceitar isso.
Nós temos é que combater a terceirização e
as direções vendidas e burocratas que
cumprem o papel de intermediar os interesses
dos patrões.


