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CATEGORIA APROVA CONVENÇÃO COLETIVA
DE TRABALHO! LUTA SEGUE AGORA POR

FÁBRICAS! JÁ HOUVE PARALISAÇÕES E OS
TRABALHADORES ESTÃO UNIDOS PARA LUTAR!
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Com a Boca no Trombone!

Johnson
Traíra

O facilitador Marcelo do Acabamento de
Suturas, além de mentiroso, é um tremendo
traíra. O cara foi responsável pela demissão
de um funcionário com quinze anos de
companhia e que até quatro anos atrás
administrava praticamente sozinho a célula
onde trabalhava. Isso porque o funcionário
abriu um armário comunitário na SALA DE
VISITAS para fornecer uma
camiseta do perfil saúde a
outro funcionário que se
esqueceu de vestir a
camisa no dia combinado.
Na mesma semana, o
próprio Marcelo havia lhe
entregado a chave do armário para que ele
trocasse algumas camisas.
Que belo exemplo comportamental de um
gestor, seu Marcelo! Como uma pessoa
dessas convive consigo mesma, tendo sido
responsável pela demissão de um trabalhador
exemplar? E cadê a política do CREDO da
multinacional que não vê isso?

Johnson
Ameaças

A supervisora de Fabricação e Pesagem do
Toucador, Ana Claudia Rocha, ameaça os
funcionários com advertência caso as coisas
não ocorram do jeito que ela quer. Ela só sabe
jogar um contra o outro e tumultuar o trabalho
com fofocas. Ainda adora fazer reuniões para
dizer que vai dar advertência. Há coisas ainda
mais graves. Ela está agendando exame para
trabalho em altura para que os Operadores
de Pesagem (Op. Espec. I) subam no tanque
dos caminhões de detergente, álcool e óleo
para abrir as válvulas, cortar os lacres e
verificar o nível dos tanques para saber se o
descarregamento vai demorar. E tudo isso
com o apoio da Engenheira de Segurança do
Toucador, Andréia. E já disseram que não vão
pagar periculosidade
nem insalubridade.
A empresa deveria
P U N I R
EXEMPLARMENTE
esse tipo de
prática da chefia
porque isso coloca
os trabalhadores
em risco. A supervisora descumpre a
orientação da própria companhia de que o
trabalhador não deve fazer um serviço no qual
não se sente seguro. Subir no caminhão, lidar
com o vapor liberado pelas válvulas e com o
óleo não é trabalho comum (já que envolve
riscos) e não cabe ao operador. Isso não pode
ficar assim!

Até os trabalhadores terceirizados da
segurança na Johnson sofrem
esculhambação no trabalho. O supervisor
Fernando é autoritário e sacaneia o pessoal.
Não pode usar celular, não pode sentar, não
pode reclamar! Tudo é motivo para ter
desconto indevido na gratificação, que já é
uma lástima! Isso prova mais do que nunca
a necessidade de nos unirmos porque somos
parte da mesma classe, a classe
trabalhadora! Vamos cobrar a empresa sobre
a situação das terceirizadas!

Trauen Plástico
Falhas deles

A empresa entrega o holerite aberto de
propósito só para causar discórdia com as
diferenças injustificáveis de salário. Fora que
já faltou até água na firma. Há houve fim de
semana em que os três turnos trabalharam
sem água pra dar descarga, nem pra lavar
as mãos. Na cozinha, tinha um balde com
água onde os funcionários deixavam os
talheres sujo de molho. Precariedade total e
falta de respeito com os trabalhadores!
Vamos com tudo pra cima deles!

Tecplás
Descaso

A qualidade da comida servida aos
trabalhadores é ruim. Já a comida do pessoal
do escritório é outra coisa. Por que a
discriminação? Sem contar que o pessoal
trabalha num calor infernal enquanto a direção
privilegia outros dois com ar condicionado. A
produção não tem nem ventilador. Os
trabalhadores exigem respeito e condições
adequadas de trabalho!

CBE
Direitos negados

A empresa CBE (Companhia Brasileira de
Estireno), de São José dos Campos, continua
só tirando os benefícios dos trabalhadores.
Não pronuncia nada sobre a nona hora, nem
sobre o adicional de turno e agora deu
aumento de 10% apenas para os líderes
(supervisores), alegando equalizar o salário
destes com as outras regiões. Os demais
trabalhadores/operadores também exigem a
correção dos salários!

Betunel
Negociação emperrada

O Sindicato já protocolou documento pedindo
negociação específica de Campanha Salarial,
mas a gerente de RH Jaqueline se nega a
discutir. A gerente quer fazer jogo duro e pensa
que vai mostrar serviço se negando a
negociar. Pior pra ela! O Sindicato vai
comunicar os trabalhadores da truculência da
gerente e vamos mobilizar o pessoal. Com a
fábrica parada, a petulância e arrogância da
RH vão cair de cara no chão! Vamos pegar o
exemplo dos trabalhadores da Hokkaido, da
Scholler, da Plastic e vamos lutar por nossos
direitos! Quem luta conquista!

Johnson
Pressão

O facilitador de TPM da SAMPRO, Anderson
(Dentinho Jr.), aterroriza o pessoal por mais
produtividade. Ele ameaça desprogramar a
máquina que não for mais eficiente e ainda
tem a petulância de dizer que “é melhor ficar
com máquina parada do que ter eficiência
baixa”. Como se já não
bastasse o gestor Nélio
(Dentinho 1º) fazer tanta
pressão, agora é o truta
dele que espalha o terror.
A gerência da SAMPRO
é igual ao Lula: não vê
nada, não sabe de nada? Mas deveria saber
que assédio moral é crime! E o pessoal ainda
tem que aguentar a idiotice da gestora Ingrid
nas reuniões dizendo que o pessoal tem cinco
minutos para que as máquinas estejam
produzindo novamente e com alta eficiência.
Esses déspotas vão cair! E a Johnson é a
responsável por permitir esse crime de
assédio!

Johnson
Cooperativa

Temos recebido várias reclamações sobre a
atualização dos dados referentes à
Cooperativa. O Extrato de Capital e o Saldo
devedor nunca estão atualizados, o que gera
conflito de informações. Cooperativa de
crédito, estamos de olho!

Johnson
Intransigência

O bicho está pegando na fábrica de
Cotonetes. O facilitador Márcio Laser está
tirando os trabalhadores da máquina para
fazer TPM, o que
sobrecarrega os
mesmos. O facilitador
quer mostrar serviço,
praticando assedio moral
a mando da empresa.
Assim não dá!

ISS/Johnson
Covardia

A supervisora Valdirene da ISS trata os
terceirizados da Johnson de maneira absurda
e grotesca! Ela grita com o pessoal, trata todo
mundo como burro de carga. As pessoas
chegam a sair chorando do trabalho por causa
dessa violência. A Johnson está esperando
levar um processo criminal por assédio para
tomar uma providência contra esses
chefinhos assediadores e bárbaros? Já que
a empresa adora polícia, que tal agora chamar
a Tropa de Choque para defender os
trabalhadores dessa AGRESSÃO dentro da
empresa?

Engeseg/Johnson
Truculência
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O Sindicato dos Químicos de São José
dos Campos e a FETQUIM (Federação dos
Trabalhadores Químicos do Estado de São
Paulo) assinaram a Convenção Coletiva de
Trabalho com a patronal na semana passada,
quarta-feira, 14, em São Paulo. A assinatura
foi deliberada na Assembleia Geral realizada
no Sindicato, dia 9.

Este ano, nós enfrentamos a tentativa
da patronal de rebaixar algumas cláusulas da
Convenção, como: reduzir o valor da multa
por atraso de salários de 4% para 0,5%.

Com as mobilizações em todas as
bases químicas, nós conseguimos derrotar
este e outros ataques. E agora a Convenção
terá cláusula social que garante
reconhecimento de união estável entre
pessoas do mesmo sexo.

Com a Convenção assinada, seguem
as lutas por Acordos Coletivos específicos por
fábrica. Já houve paralisações com avanços
na Plastic Omnium e na Scholler, em
Taubaté, e na Hokkaido, nas Chácaras
Reunidas, em São José dos Campos.

Veja as nossas conquistas
asseguradas na Convenção Coletiva de
Trabalho, que valem para toda a categoria,
desde que não haja acordo por fábrica mais
vantajoso para o trabalhador:

1. Aumento de 7,8% (5,95% de
reposição da inflação e 1,85% de
aumento real);

2. 9,55% de reajuste no piso nas
empresas acima de 50 trabalhadores,
que o eleva para R$ 1.073,60, e de 7,8%
nas empresas com até 50 trabalhadores,
que passa para R$ 1.056,00;

3. 13,7% de reajuste na PLR nas
empresas acima de 50 trabalhadores,
que passa para R$ 830,00, e de 7,8% nas
de até 50, que passa para R$ 787,00.

Encontro de Base 2012 tirou a pauta

geral e preparou também a luta por

questões específicas por fábrica

ParParParParParalisação na Plalisação na Plalisação na Plalisação na Plalisação na Plastic Omniuastic Omniuastic Omniuastic Omniuastic Omniummmmm
Os companheiros fizeram três horas de paralisação no dia 12 de novembro e
conquistaram PLR de R$ 1.200,00 e aumento do vale-refeição de R$ 50,00
para R$
80,00. Va-
leu a luta!
Parabéns,
c o m p a -
nheiros!

GREVE NA SCHOELLER
Os trabalhadores
conquistaram PLR
de R$ 820,00 sem o
desconto dos dois
dias parados. Para-
béns, companheiros!
Só a luta traz con-
quistas!

GREVGREVGREVGREVGREVE NAE NAE NAE NAE NA

HOKKAIDOHOKKAIDOHOKKAIDOHOKKAIDOHOKKAIDO

Os trabalhadores da Hokaido, nas
Chácaras Reunidas, em São José dos
Campos, realizaram greve de dois dias e
conquistaram aumento de 8,2%, estabilidade
de um mês, horas extras acima do valor da
Convenção Coletiva e a retirada das câmeras
do setor produtivo. Parabéns, companheiros!
Vitória importante dos trabalhadores!
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Exija o preenchimento e atualização do seu
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)

A discriminação racial ainda existe na
nossa sociedade. Muita gente se choca ao
saber disso porque acha que o Brasil é o
paraíso da igualdade racial, sexual e de
gênero. Contudo, é só olhar atentamente
para verificar que as coisas não são tão
politicamente corretas quanto gostaríamos.
As chamadas minorias (negros, mulheres,
gays, imigrantes) são tratadas com
inferioridade e subjugadas por não fazerem
parte da chamada maioria (brancos).

Com o fim
da escravidão, a
nossa população
negra foi jogada
para os morros e
favelas. Essa
c o n d i ç ã o
miserável de vida
foi se
perpetuando. A
crueldade do
poder econômico
escravizou os
negros e deixou
marcas sociais
insuperadas. Por isso, hoje, a maior parte
da população pobre e favelada é negra.

O fato é que, fora à época de
Carnaval, em que as mulatas brasileiras são
alvo de cobiça geral, os negros ainda
encontram resistência na carreira, nas
oportunidades de trabalho, na vida cotidiana
e são vistos sempre pela polícia como
potenciais bandidos.

A sociedade ignora que quem
comanda toda e qualquer organização
criminosa é uma elite que mora longe das
favelas, que muitas vezes é eleita pelo povo
brasileiro para uma vaga no Congresso
Nacional. Essa elite é branca, rica e tem o
poder econômico nas mãos.

Esse poder econômico é a lógica por
trás de tudo. O capital precisa separar os
trabalhadores, segregá-los em grupos para
manter o controle sobre todos. E isso incrusta

nas pessoas um
sentimento de
rivalidade e disputa
que só perpetua a
discriminação.

N i n g u é m
nega que os negros
construíram o
Brasil, mas muitos
questionam o
sistema de cota,
por exemplo, por
achar injusto um
negro passar à
frente de um

branco. É claro que o sistema de cotas é um
paliativo e não resolve o problema. Mas vocês
já viram algum governo querer combater o
problema? Governos estão à mercê do poder
econômico, que não está nem aí para as
chamadas minorias.Não existe essa história
de oportunidades iguais.

Quando alguém é questionado sobre
isso, nós podemos ver o racismo velado:

“Nada contra, até tenho amigos pretos (é
assim que se fala), mas muitos deles têm
preconceitos contra eles mesmos”. A
discriminação racial velada é tão absurda
que se chega ao ponto de acusar os negros
de racismo para desviar o foco da questão
e justificar a discriminação.

O racismo é cruel, é profundo, não
pode ser negado para, enfim, o superarmos.
Superarmos juntos com a discriminação as
chamadas outras minorias rumo a uma
sociedade que não segregue o seu povo
entre diferenças de cor/etnia, sexo,
nacionalidade, orientação sexual etc.

Um povo que inferioriza o
semelhante não pode ser livre!

20 de novembro: Dia da Consciência Negra

Dia Internacional de Luta
contra a Violência às Mulheres

O dia 25 de novembro celebra o
Dia Internacional de Luta contra a
violência à mulher.

A data denuncia que ainda hoje
mulheres do Brasil e do mundo são
vítimas da violência doméstica, da
opressão de gênero e da discriminação
no mercado de trabalho. Muito se tem
avançado, mas as trabalhadoras ainda
são subjugadas por serem do sexo
feminino, como se isso as colocassem
abaixo dos homens.

A conscientização individual tem
papel importante nesta tarefa de
combater o machismo e a opressão
contra a mulher!

Estamos recebendo várias
denúncias referentes à demora das
empresas em entregar o PPP. Esse
documento é um histórico-laboral-
individual do trabalhador com o
objetivo previdenciário de orientar e
subsidiar os processos de
reconhecimento de aposentadoria
especial. O documento pode ser
solicitado também para orientar no
reconhecimento técnico do nexo-
causal em benefícios de incapacidade.

A empresa deve elaborar e
manter atualizado o Perfil
Profissiográfico Previdenciário e
fornecer ao trabalhador quando da
rescisão do contrato de trabalho com
cópia autêntica deste documento. Veja
o que diz a Convenção:

“Cláusula 44 – c) para fins de
obtenção de aposentadoria especial, a
empresa observará, após o pedido do
empregado, para a entrega do
formulário específico, exigido pelo
INSS os seguintes prazos:

1) 30 dias, em se tratando de
empregados;

2) 30 dias, em se tratando de
empregados desligados há
menos de cinco anos; 45 dias
nos demais casos; e no ato da
homologação.”

Se não for entregue no
prazo, há multa. Denunciem as
empresas que não estão
cumprindo os prazos e faça
valer o seu direito! Atenção: a
prestação de informações falsas
no PPP constitui crime de
falsidade ideológica. Por isso,
vamos ficar sempre atentos!


