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AS LUTAS DOS
TRABALHADORES

PÁG. 4

2013 começa com lutas e

desafios para a classe

trabalhadora!

Contras as demissões e os
ataques aos nossos direitos!
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Com a Boca no Trombone!

Johnson
Mais Assédio Moral

O gestor Nélio da Sampro atacou
novamente. O vulgo “Dentinho” anda
pressionando os operadores para
trabalharem com menos pessoas e
ainda diz que quem não está satisfeito
e só pedir pra sair da empresa. É um
assédio moral terrível. É com ele que o
pessoal não está satisfeito. É ele que
os trabalhadores não aguentam mais.
O cara não sabe liderar, só sabe tocar
o terror. A Johnson tem que tomar uma
atitude até para zelar pelo seu CREDO!
E seria bom dar um treinamento de
liderança para a chefia porque a maioria
absoluta deles tem a visão de que ser
chefe é estalar o chicote. Eles não têm
competência e treinamento para ocupar
os postos que ocupam!

Johnson
Grosserias da Medicina

O pessoal não está gostando do
atendimento da Dra. Adriene Barbosa
da Medicina do Trabalho. Ela
desrrespeita o trabalhador, é muito
grosseira e ignorante. Quando alguém
a procura, é atendimento com pouco
caso. Já tem funcionário que saiu pior
do que entrou na Medicina por causa

da indiferença no
atendimento.
Ela já chegou a
dizer até para o
t r a b a l h a d o r
buscar os
direitos dele lá

fora. Ou seja, é uma linha de
atendimento bem patronal dispensar o
trabalhador e mandar de volta para a
produção. Ela até já gritou com as
enfermeiras do Ambulatório. Esse tipo
de perfil de médico do trabalho não
interessa ao trabalhador! Vá enriquecer
e bajular os patrões em outro lugar!

Johnson
Transporte

A companhia mudou os itinerários do
transporte, mas não colocou mais
ônibus. O pessoal está tendo que
descer longe de casa. Alguns estão
completamente fora
das rotas. Tem gente
ficando longe de casa
tarde da noite e
demorando mais para
chegar porque o
itinerário aumentou.
Vale lembrar que a
Johnson é a
responsável pelo transporte dos
trabalhadores de casa até a empresa e
vice-versa. Se alguma coisa acontecer
com o trabalhador que desce longe de
casa e em locais inabitados, a culpa é
da empresa. Os trabalhadores exigem
a correção dos itinerários. Fora isso,
tem motorista exigindo a apresentação
do crachá todos os dias. Essa coisa
de “cara-crachá” já cansou. O pessoal
pega o mesmo ônibus todo santo dia e
tem que apresentar o crachá toda vez.
Haja paciência!

Monsanto/ICL
Ditadura

O poder subiu à cabeça do líder Saulo
Fonseca da ICL. O cara acha que tem
o “rei na barriga” e age como se fosse
superior a todo mundo só por causa
deste pequeno poder que o cargo lhe
permite. Ele age com tirania, persegue
quem não se dobra aos seus

desmandos, faz pirraça para prejudicar
trabalhadores e demarcar o território.
Isso não é atitude que se preze e se
espera de um líder. Por que a Monsanto
permite esse tipo de violência moral no
ambiente de trabalho? Tá querendo
entrar na lista das piores empresas do
mundo para se trabalhar? Ou pior: é a
empresa que orienta esse tipo de
conduta brusca, já que este não é o
único caso de brutalidade na fábrica?

Monsanto/ICL
Constrangimento

Os trabalhadores estão sendo
constrangidos na Monsanto. Ninguém
pode ficar mais do que 5 minutos no
vestiário que os guardinhas já mandam
todo mundo sair. Na
hora do almoço e
do jantar, o
pessoal fica
sem ter nem
onde sentar
p a r a
d e s c a n s a r
um pouco.
Não tem uma
área de lazer
ou descanso
e agora até pra ficar no vestiário tem
hora marcada. Assim não dá!

BMP Plásticos
Irregularidades

A empresa está pisando feio a bola.
Tem havido atraso de salários, não há
refeição, o pessoal vez ou outra é
obrigado a trabalhar
12h direto, não
tem um
extintor de
i n c ê n d i o s
sequer na
fábrica, há
fio de alta
eletricidade
pendurado, o calor torna as condições
de trabalho subhumanas, não fornece
EPI (Equipamento de Proteção
Individual). Ou seja, está tudo errado.
Nós vamos pra cima da empresa e ela
vai ter que resolver esses problemas e
respeitar os direitos do trabalhador!
Isso não vai ficar assim!
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Patrões querem explorar mais para aumentar
os lucros! Trabalhadores respondem na luta!

Este ano, mais do que nunca, nós
temos que nos unir para proteger os nossos
direitos conquistados com tanto sacrifício
ao longo dos anos. Todo mundo sabe que a
rotatividade nas grandes empresas é algo
terrível. A Johnson todos os anos demite
além do normal nos meses de dezembro e
janeiro com a desculpa de reestruturação,
replanejamento e outras baboseiras.

O fato é que as empresas, para
aumentar ainda mais o lucro, reduzem o
quadro de funcionários, mantém a produção,
e, quando contratam, é com salário menor.

O Sindicato dos Químicos realizou
assembleias com os trabalhadores da
Johnson no dia 22 de janeiro e os
companheiros aprovaram a exigência de
uma reunião urgente para discutir essas
demissões ocorridas nas últimas semanas
e evitar o que ocorreu na GM.

O caso dessa montadora é ainda pior
porque a empresa recebeu bilhões do
governo federal em incentivos fiscais, mas
ameaça demitir 1.600 funcionários. Os
trabalhadores da Johnson também
aprovaram moção de solidariedade com
relação à essas ameaças de demissões.

Nós temos que combater o avanço
do Capital sobre a força de trabalho. E para
isso nós temos que estar todos unidos! A
luta da classe trabalhadora é uma só!

Processo de periculosidade
da J&J Industrial

O setor de Preservativos foi
colocado de lado na avaliação da
Johnson no
processo de
periculosidade, que
já está na fase final.
Na nossa avaliação,
todos aqueles que
trabalhavam no
teste elétrico,
teriam direito ao

adicional de periculosidade.
O departamento jurídico do

Sindicato acionou o
departamento jurídico da
Johnson para tentar
resolver este impasse, já
que existe um laudo
complementar em que o

perito nomeado pelo juiz
reconhece a função como

periculosa.

Assembleia Johnson

Assembleia Johnson

A redução da jornada para 40 horas
semanais beneficiaria 18,7 milhões de
trabalhadores brasileiros. Em todo o
mundo, cerca de 22% da força de trabalho
(cerca de 614 milhões de trabalhadores)
trabalham mais de 48 horas semanais.
Essa redução possibilitaria a criação de
novos postos de trabalho.

De acordo com a OIT, a categoria
que seria mais agraciada por uma redução
da jornada para 40 horas semanais são
os empregados do setor privado com
carteira de trabalho assinada. Eles
compõem 33,2% das pessoas ocupadas
no país, ou seja, 31,9 milhões de
trabalhadores e trabalhadoras.

Redução de jornada para 40 horas semanais
beneficiaria 19 milhões de trabalhadores no Brasil

A média de horas trabalhadas por
semana pelos homens é de 44 horas. A
carga excessiva afeta mais os homens do
que as mulheres. Contudo, no conjunto das
mulheres brasileiras ocupadas, 87,8%
também realiza
afazeres domésticos.

A OIT propõe que
os acordos de jornada
decente devem atender
a cinco critérios:
favorecer a saúde e a
segurança no trabalho,
ser compatíveis com a
vida familiar, promover a
igualdade de gênero,

reforçar a produtividade e facilitar a
escolha e influência do trabalhador no seu
total de horas de trabalho.

Em várias empresas da categoria
química, a jornada já é, inclusive, menor

do que 40h semanais.
Contudo, ainda é preciso
avançar muito para
conseguirmos que a
jornada de trabalho geral
(que inclui os
trabalhadores de todas
as empresas e
categorias) seja de, no
máximo, 40h semanais.
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A exploração dos patrões têm atacado
os trabalhadores cada vez mais para tentar
adiar a falência do capitalismo. Hoje, as
grandes empresas vivem amparadas na teta
dos governos pegando dinheiro público para
se financiar e lucrar. Só os EUA deram um
trilhão de dólares para os bancos no começo
da atual crise econômica mundial, em 2008.

No Brasil, Lula e Dilma também abriram
os cofres do BNDES para sustentar os
patrões. E depois o empresariado ainda tem
a cara de pau de reclamar dos impostos,
querem que só o povo pague. E são os
nossos impostos que bancam o lucro
deles porque, dentro deste “capitalismo
estatal, de governo”, somos nós que
pagamos o dinheiro que o governo
repassa para os patrões.

A GM é agora o maior exemplo disso.
A empresa ganhou incentivos fiscais durante
décadas em São José dos Campos, foi
choramingar para o governo a concorrência
das montadoras asiáticas e ganhou a
redução do IPI para vender mais. Ué! Mas
não era a GM e todos os patrões que eram
a favor da livre-concorrência? Sim, mas só
quando interessa pra eles.

A GM achou que ia explorar o
trabalhador a vida inteira vendendo carros
inferiores por preços absurdos e se deu mal.

GM chupa a cana e joga o “bagaço” fora!
Patrões querem explorar mais para bancar a falência do capitalismo

A matriz da empresa nos EUA quebrou e agora
a companhia aumentou a exploração das
unidades no mundo para empurrar a dívida
dela pra frente e contando com o dinheiro
público para isso.

Mais mamata do que isso é impossível!
A empresa só quer que o povo banque o
investimento dela com o dinheiro público, não
quer pagar impostos e ainda vender carros

menos sofisticados que os asiáticos por
preços abusurdos. É mole ou quer mais?

Por isso, 1.500 metalúrgicos, incluindo
lesionados, correm o risco de demissão. A
empresa alega mão de obra excessiva, mas é

mentira. A empresa quer é piorar a
reestruturação produtiva, demitindo em massa.
A linha de montagem da S10 e da TrailBlazer
está a todo vapor. Os operários estão fazendo
o serviço de dois ou três e ainda são obrigados
a fazer horas extras.

A GM quer fechar o setor MVA para
depois lançar um novo projeto mediante
redução da grade salarial e lay off (nenhum
direito trabalhista) quando dados da própria

ANFAVEA e do SINDIPEÇAS, entidades
patronais, relatam que o custo da mão de

obra é infinitamente menor do que o
faturamento. É bom destacar que a
margem de lucro das montadoras no
Brasil é o dobro da mundial.
E a empresa ainda tenta jogar a culpa

no Sindicato dos trabalhadores para
esconder a sua exploração absurda. Em 2008,
a empresa conseguiu a redução do piso
salarial para novos empregados e contratou
600 funcionários para a produção da S-10. O
que não foi aceito foi a redução salarial do
pessoal que já estava na empresa.

A luta dos trabalhadores da GM é uma
luta de todos nós contra a exploração dos
trabalhadores! Temos que exigir do governo
Dilma a manutenção dos empregos nas
empresas bancadas pelo dinheiro público! Em
direitos não se mexe!

O fracasso da política social do PSDB
no governo do estado e na prefeitura de São
José criou um cenário de guerra na expulsão
dos moradores do Pinheirinho e na guerra civil
na periferia da grande São Paulo. O PT gerou
a mesma bárbarie social com a expulsão de
trabalhadores pobres de algumas áreas de
Jacareí e outras cidades. Essa é a política
elitista do capital financeiro que criminaliza e
persegue trabalhadores pobres. E todos os
partidos da direita são adeptos dessa
abordagem. Por isso, tanto PSDB quando PT
são comparsas dessa tragédia.

Pinheirinho
No caso do Pinheirinho, 1.703 famílias

foram expulsas do local para atender o

O Pinheirinho e a violência social
Surge movimento pelo empeachment do governador Geraldo Alckmin

interesse do criminoso financeiro Naji
Nahas e da especulação imobiliária.
Como a violência da ação chocou o
país, o governador Geraldo Alckmin
anunciou a construção de 5 mil casas
para essas famílias de baixa renda.
Até hoje nem os terrenos foram
alocados e não existe a construção
de nenhuma casa. Só agora o
governador voltou a tocar no assunto
ao anunciar a construção de cerca de
900 apartamentos, mas não se sabe
para quando. E 900 apartamentos é
muito menos do 5 mil moradias.

Empeachment de Alckmin
O massacre da população pobre da

grande São Paulo pelo tráfico, por grupos
policiais de extermínio e pela Polícia

Militar gerou um movimento pelo
empeachment do governador
Geraldo Alckmin. Diversos
movimenos sociais, entidades
de direitos humanos e da
sociedade civil denunciam e
cobram a retirada de Alckmin do
cargo de governador por
incompetência e penalização
das populações da periferia.

PT nega fila de espera e
resolve problema da saúde

O governo Cury (PSDB) negou o
problema habitacional de São José reduzindo
a fila da habitação. O prefeito Carlinhos (PT)
aprendeu a maracutaia  e já nega o problema
na saúde alegando que a fila para cirurgias e
outros procedimentos é irreal. Não é fácil ser
governo? É só dizer que não existe o problema
porque a fila de espera é menor! Mas mesmo
que fosse, cadê o mutirão que o PT prometeu
para resolver o fracasso da saúde?


