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CIPA: Devemos prestar atenção às eleições de

CIPA. Quanto mais lutadores elegermos para
nos representar maior será a nossa resistência à
pressão das chefias, que aumenta os ritmos de
produção, as doenças do trabalho e o risco de

acidentes. Mais na pág. 03.

TRABALHADORES ORGANIZAM A LUTA NAS
CIPAS E NAS MOBILIZAÇÕES SOCIAIS

Assembleia na Johnson discutiu
calendário, CIPA e votou

solidariedade aos companheiros per-
seguidos por causa da construção da

usina de Belo Monte, no Pará

Conheça as lutas e os
enfrentamentos da

classe trabalhadora na
pág. 04.

Ao lado, simulação de
guerra na Petrobras

criminaliza a luta.

Assembleia com os

trabalhadores da ISS
Assembleia com os

trabalhadores da ISS
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Com a Boca no Trombone!

Johnson

Ditadura

O gerente Berdugo
está abusando da au-
toridade e da paciên-
cia dos trabalhado-
res do CATGUT. Ele
montou um 3º turno
com funcionários
de outros setores.
O pessoal do pró-
prio setor ficou
fora. Isso ocorre
com relação à horas extras, 3º turno e apro-
veitamento interno. Ele não dá prioridade
aos trabalhadores do setor. Todos os tra-
balhadores exigem ser valorizados!

empilhadeirista,
mas recebendo
como auxiliar, todo
mundo é obrigado
a fazer hora extra
e os trabalhadores
estão sobrecarre-
gados. A empresa
vai ter que se en-
quadrar! Nós va-
mos pra cima!

Betunel

Negociação

A direção da empresa não respeita os tra-
balhadores e nem acordo com o Sindica-
to. Essa gerente de RH é incompetente
para tratar dos assuntos dos trabalhado-
res.
Já votamos estado de greve com o pes-
soal. Queremos negociar PLR e Plano de
Cargos e Salários. Não vamos aceitar
assédio ou terrorismo com o trabalhador!
Se a direção não negociar, a fábrica vai
parar!

Companheiros, o Sindicato
dos Químicos vai realizar uma Cam-
panha de Sindicalização durante o
mês de julho. Vamos percorrer todas
as fábricas da categoria em São José
dos Campos, Jacareí, Caçapava,
Jambeiro e Taubaté levando os ma-
teriais do Sindicato, conver-
sando com os trabalhado-
res, informando sobre os
nossos convênios, a nossa
colônia de férias em São Se-
bastião e a importância dos
trabalhadores se unirem
para fortalecer essa nossa
ferramenta de luta!

São os trabalhadores
que fortalecem a nossa luta
se associando ao Sindicato.
É isso que nos da força na
mesa de negociação para
cobrar as empresas, fazer
greves por aumento, PLR ou
outros pontos, defender os

Filie-se ao Sindicato
e fortaleça a luta por nossos direitos!

direitos dos trabalhadores no chão
da fábrica ou até em Brasília, onde
são feitas as leis e os maiores ata-
ques aos direitos da classe trabalha-
dora.

O Sindicato dos Químicos de
São José dos Campos e região é um

Sindicato combativo e reconhecido
em todo o país. Todas as lutas que
nós travamos aqui recebem solidari-
edade de movimentos de todo o Bra-
sil e de vários outros países.

Por isso, é importante que todo
trabalhador e trabalhadora se filie

para fortalecer ainda mais a
nossa entidade, que é um
instrumento de defesa dos
nossos direitos!

O nosso departamen-
to jurídico está sempre pron-
to a receber os trabalhado-
res e a defender a nossa
categoria. A nossa colônia
de férias está a sua dispo-
sição. A nossa força vai ser
ainda maior com a sua
união. Filie-se! Fotaleça à
Campanha Salarial. Fortale-
ça o nosso instrumento de
luta! Seja sócio do Sindica-
to dos Químicos!

Johnson

Assédio Moral

A chefe da ISS
no Toucador,
Sueli, está as-
sediando os
trabalhadores.
É muita co-
brança exage-
rada, tratamen-
to áspero, cara
feia e ninguém
mais aguenta
isso. Te enqua-
dra, pelega!

Plast-Soft

Irregularidades

A empresa tem problemas com armaze-
nagem e manuseio de produtos, o proces-
so de produção não tem higiene, há funci-
onários na função de operador e
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Eleições de Cipa
Vamos fortalecer esse instrumento de luta dos trabalhadores

Companheiros e companheiras, há
eleições de CIPA marcadas este ano em
várias empresas da categoria química.
Na Johnson, a eleição começa às 6h de
quarta-feira, 11, e termina às 6h do dia
seguinte, quinta-feira.

A CIPA (Comissão Interna de
Prevenção a Acidentes) é um instrumento
de luta importante para os trabalhadores
para organizar o local de trabalho,
denunciar o descumprimento das NR´s
(Normas Regulamentadoras), checar
todos os aspectos que afetam a
saúde e segurança do trabalhador e
cobrar a responsabilidade da empresa
sobre as situações que podem expor os
trabalhadores a riscos.

É importante que a CIPA seja
composta por representantes que vão, de
fato, lutar pelos direitos dos
trabalhadores. Os nossos representantes
na CIPA podem atuar junto com o

Sindicato para preservar a saúde, inibir as
situações de risco e garantir a integridade
física dos trabalhadores. Esse trabalho
conjunto entre Sindicato e CIPA também
poderia abrir outras frentes de defesa dos
trabalhadores, como: combate ao assédio
moral, perseguição e pressão da chefia
sobre a CIPA e a organização dos
trabalhadores no local de trabalho.

Por isso, é importante que você eleja
candidatos comprometidos com os

trabalhadores. A empresa já vai indicar o
representante dela. Por isso, nós temos
que garantir como nossos representantes
aqueles que realmente se dispõem a
barrar a pressão da empresa sobre esse
importante instrumento para os
trabalhadores.

Vote em trabalhadores conhecidos
por lutarem por nossos direitos! Vamos
fortalecer a CIPA com uma atuação
conjunta com o Sindicato.

O governo quer aproveitar o pe-
ríodo eleitoral para fazer alterações no
regime previdenciário. É claro que
sempre que o governo mexe na Previ-
dência é para meter a mão nos nos-
sos direitos, conquistados
ao longo de décadas de
contribuição para o INSS
(Instituto Nacional de
Seguridade Social).

O Congresso quer
aproveitar que daqui pra
frente todo mundo só pen-
sa e fala em eleição para
extinguir o fator
previdenciário, mas estipu-
lar uma idade mínima ain-

da maior para a aposentadoria. O fator
previdenciário é um roubo inventado pelo
governo FHC e mantido por Lula e Dilma
para reduzir em até 30% o valor da apo-
sentaria de cada trabalhador.

Governo quer meter a mão ainda mais na nossa aposentaria

Companheiros de várias partes
do mundo que participaram de um
Congresso Internacio-
nal dos Trabalhadores,
em São José dos
Campos, no fim de ju-
nho, fizeram questão
de participar de
assembleia na
Johnson, no último dia
28. Eles apresentaram
sua solidariedade aos
trabalhadores com re-
lação a todas as lutas

A luta dos trabalhadores é internacional
que nós temos travado contra esta
multinacional nos últimos anos.

Os participantes apresentaram
as suas discussões para o Congresso

realizado no Sindicato da Ali-
mentação, que também faz
parte da Unidos Pra Lutar. A
crise econômica mundial, o
aumento dos ataques aos di-
reitos dos trabalhadores para
bancar a crise dos ricos, a
criminalização dos movimen-
tos sociais foram pontos de
discussão. Na foto ao lado,
os companheiros da Bolívia,
Argentina e Espanha.

Com isso, o governo troca o rou-
bo do fator previdenciário pelo aumento
da idade mínima. É mais sacanagem e
ataque aos nossos direitos.

O que deve ser cortado é o auxí-
lio-paletó, o auxílio-moradia, as verbas
de gabinete, tudo o mais dessa corja de
políticos corruptos e exploradores que
sugam o povo.

O trabalhador tem que estar aten-
to a isso, inclusive por causa das elei-
ções. Vamos protestar e nos levantar
contra qualquer retirada de nossos di-
reitos e isso também terá que ficar claro
este ano nas urnas.

Trabalhador não vota em quem
entrega e retira direitos do trabalhador!
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O capitalismo tem aumentado a re-

pressão sobre as lutas dos trabalhadores
para escapar da crise explorando mais. Os
governos usam cada vez mais as policias
para garantir o lucro dos empresários.

O exército está fazendo exercício de
guerra na Petrobras. O governo está
preparando o exército para invadir esta
multinacional em caso, por exemplo, de
greve dos petroleiros.

Em 1995, FHC mandou o exército
invadir as refinarias para acabar com a
greve dos petroleiros à força.

Governo usa exército paraGoverno usa exército paraGoverno usa exército paraGoverno usa exército paraGoverno usa exército para
criminalizar trabalhadorescriminalizar trabalhadorescriminalizar trabalhadorescriminalizar trabalhadorescriminalizar trabalhadores

A guerra do exército é contra a luta
dos trabalhadores. Por isso, na simulação
abaixo, os trabalhadores são
representados por um grupo do próprio
exército sem camisa e com uma faixa na
mão. Os trabalhadores são tratados como
traficantes ou terroristas.

Isso é “criminalizar a luta dos tra-
balhadores”, usar a legislação para coibir
e “penalizar a luta do povo”.

Os trabalhadores da Johnson viram
de perto está mesma repressão da luta
nas greves de 2008 e 2011. Os movimentos

sociais, trabalhadores sem-teto, sem-terra
e outros são tratados como criminosos
porque lutam contra os interesses dos ca-
pitalistas e lutam por justiça social.

E os servos do capitalismo estão
sempre a postos para defender o lucro.
Por isso, as polícias e até o exército per-
seguem e discriminam os movimentos de
luta. Enquanto isso, o crime organizado e
a violência batem recorde na região.

Não à repressão aos movimentos
dos trabalhadores! Lutar é um direito! Re-
primir é crime!
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O governo federal criou um bar-
ril de pólvora na região de Altamira no
Pará para beneficiar grupos de cons-
trutoras e políticos. A barragem do rio
Xingu para a construção da usina de
Belo Monte é uma obra inventada na
época da Ditadura Militar, que afeta
toda a população ribeirinha que de-
pende das matas derrubadas, dos
peixes que já quase não existem e da
caça que fugiu dos estragos das
obras.

Todas as populações ameaçadas
e expulsas da região, que se revolta-
ram contra essa agressão violenta ao
meio ambiente e ao sustento do povo
que vivia as margens do rio Xingu, são
tratadas como criminosos pela polí-
cia a mando do governo.

O povo que vive as margens do
rio Xingu resiste à criação da usina há
23 anos. Os atingidos pela usina e os

Patrões e governos apostam na criminalização da luta social
Polícia prende ilegalmente até padre e freira no Pará por apoiarem justiça social

seus apoiadores são perseguidos. Ago-
ra 11 militantes de movimentos sociais
da região, entre eles um padre, uma frei-
ra, um pescador que teve sua casa
destruída pelas empreiteiras e um
documentarista, estão sendo indiciados
como criminosos.

Há o agravante de que as polícias
civil e militar, em Altamira, são em gran-
de parte, “patrocinadas e financiadas
pelas próprias empresas que constro-
em Belo Monte”, por conta de um ter-
mo de cooperação assinado com o go-
verno do Pará. Querem acabar com o
“Movimento Xingu Vivo para Sempre”.

O Estado brasileiro assumiu o pa-
pel de violador dos direitos constituci-
onais e dos direitos humanos.

Todos os movimentos de luta do
país exigem a imediata anulação de to-
dos os processos de criminalização da
população do Xingu e seus apoiadores!

Reforma do Código
Criminal

O governo começou a discutir a

reforma do Código Criminal para colocar
a criminalização dos movimentos
sociais no pacotão. Com a desculpa de
discutir a menoridade penal e outros
pontos, os deputados e senadores
querem acabar com o direito
democrático às manifestações.

A intenção dos políticos é facilitar
a exploração capitalista dos governos
e patrões impedindo o povo de se
manifestar. Quem se levantar contra a
opressão será tratado como criminoso,
o que já está acontecendo em várias
partes do país, como na construção das
usinas hidrelétricas de Roraima e do
Pará, nas greves da Johnson e outras.

Contra o golpe ao direito de lutar!

Reprimir é crime! Lutar é direito!


