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DENÚNCIAS
POR FÁBRICA

PÁG. 2

LUTAS DOS
TRABALHADORES

PÁG.3

ATAQUES À
PREVIDÊNCIA

PÁG. 4

Vamos juntos
começar a lutar
nas Campanhas

de PLR/PPR

Governo planeja outro
ataque à aposentadoria

No chão da fábrica e na organização política, os trabalhadores estão  enfrentando  os ataques dos governos e dos patrões

Patrões e governos atacam,
trabalhadores revidam na luta!
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Com a Boca no Trombone!

Johnson
Violência verbal

O Jeison do DPA Logística ameaça todo mundo
de demissão, bota pressão na cabeça do
trabalhador. Ninguém suporta mais essa violência
verbal, essa postura de capitão do mato na
empresa. Te enquadra, pelegão! Larga esse papel
de cão de guarda porque você é só mais uma
peça na engrenagem do lucro!

Johnson
Na pressão

A pressão absurda por produção está pirando a
peãozada do Acabamento de Suturas. Os
coordenadores passam de 15 em 15 minutos na
máquina para apertar a galera. Tem gente abrindo
mão do café e parte do almoço por causa de tanta
pressão. Cadê o CREDO nessas horas para
respeitar o trabalhador?

Johnson
Pressão

O pessoal do DPA Logística está sobrecarregado.
Muita gente saiu do setor, mas não há reposição
de funcionários. Não taparam o buraco das folgas
do 6x2. Estão sugando todo mundo.

Johnson
O poder corrompe

O Milton Siqueira da Higiene Oral acabou de ser
promovido a chefe e já tá se achando. Agora está
ameaçando o pessoal da Escova. O cara ainda
anúncia tempos inglórios para quando virar diretor.
Diz que vai mudar tudo. Como pode o poder já ter
subido a cabeça tão rápido? E que tipo de chefes
são esses que a empresa cria? Os trabalhadores
não aceitam esse tratamento.

Johnson
Pressão

O facilitador do CATGUT, Rodolfo, pressiona os
trabalhadores a produzirem mais do que é possível.
Ele diz para o pessoal esquecer da meta de
produção a 100% e produzir a 110%. O cara quer
criar uma máquina de lesionar e deixar o território
pronto para um acidente de trabalho. Esse tipo de
chefe é um perigo para os trabalhadores porque
eles querem mostrar serviço arrancando o couro
dos outros. O cara ainda “enche o saco” da
peãozada sobre o horário de café, não deixa o
pessoal parar 5 minutos antes do fim do expediente
para arrumar a bancada e outras atividades
necessárias, faz intriga de uns para outros para
criar um grupinho de puxa-sacos e ter motivo para
perseguir outros. Ele ainda teve a cara de pau de
inventar uma aberração chamada de “quadrado da
idiotice” (feito com bancos) em que o pessoal tem
que colocar a sapatilha dentro para entrar no setor.
Ele deveria é se preocupar com as formigas e
piolhos de cobra que têm aparecido no CATGUT. E
larga do pé da rapaziada, pelegão!

Johnson
Injustiça

O supervisor Paulo Renoldi é especialista em
desmotivar equipes. O cara fez avaliação no

Cotonete, mas não deu fedback. Ele apenas deixou
anotações para o próximo supervisor.
Provavelmente por vergonha de encarar o pessoal
depois da palhaçada que ele fez. O cara levantou
coisas de até quatro anos atrás para justificar o
rebaixamento geral das notas. E olha que o setor
atingiu 100% das metas. O pessoal aturou essa
mala mais de quatro anos para levar essa facada
no peito. O desempenho dele é que é ruim. Tanto
é que ele foi chutado para o Band Aid porque não
passou no teste para gerente. A festa forçada que
teve na saída dele foi para o pessoal do Cotonete
comemorar que está livre dele. Só que o cara foi
para o Band Aid para fazer estragos. Ele sacaneou
todo mundo na avaliação. Cadê o CREDO nessas
horas? Como a empresa deixa um cara que não
conhece o histórico dos trabalhadores, não
conhece a luta dos companheiros daquele setor
chegar e arrebentar com todo mundo? Isso é
palhaçada! Os trabalhadores não aceitam essa
patifaria!

Johnson
Outro chefinho tosco

O coordenador de processo da Fábrica de
Agulhas, o Mamede, fiscaliza o horário de café
do  pessoal para exercer pressão psicológica. Ele
quer que o pessoal tome o café pela boca e nariz.
Só que o pessoal também vem observando ele. O
tempo de café dele é de, no mínimo, 40 minutos.
Sem contar os perdidos que ele dá porque tem
hora que ninguém consegue achá-lo. O novo
coordenador, Paulo Santos, é ainda mais tosco
que contando ninguém acredita. Eles não têm a
menor ideia do que seja liderar. Esse último foi
treinado como cão de guarda. Quando ele não dá
volta pelos fundos da fábrica, fica escondido atrás
das máquinas, vigiando os trabalhadores e
controlando horários. Como um ser humano se
presta a isso? Que coisa mais fim de carreira e
degradante, humilhante!

Johnson
Transporte

Os itinerários de ônibus da Johnson têm
que mudar. Há trabalhadores pagando o transporte
do próprio bolso porque são deixados longe de
casa. Há pessoas que andam até dois quilômetros
para ir trabalhar. Em dias de horas extras, quem
mora em Jacareí tem que pegar o ônibus na
rodoviária para os bairros. Quem mora em
Caçapava, dependendo do bairro, tem que descer
na Dutra e ir andando até em casa. Cadê aquela
empresa que se preocupava com a segurança dos
seus funcionários? Para que serve o CREDO? E
o pessoal está sendo constrangido por alguns
motoristas que exigem autorização para embarcar.
O setor de transporte está sempre vazio. Não tem
ninguém para resolver isso, mas os trabalhadores
não podem ser prejudicados.  É com respeito e
consideração que a empresa valoriza o trabalhador.
Trabalhador exige respeito!

Johnson
Desumanidade

A chefona da Central 3 Carla Nascimbene mandou
trabalhadora lesionada embora na maior cara de
pau alegando performance e reestruturação. Que
chefia escrota é essa que cobra performance de
lesionado (a) em readaptação de função? O
lesionado (a) tem que ser respeitado. Tirem os
chicotes das mãos, chefes! Trabalho compatível
não é motivo para demissão, muito menos por

performance. É bom a empresa e os chefinhos que
se acham os todo-poderosos terem consciência
de que isso é ilegal. O trabalhador não é uma peça
descartável. A empresa vai ter que se enquadrar e
tomar vergonha na cara!

Johnson/Ambitec
Descaso

O encarregado Marcélio do 2º turno da Ambitec
trata os funcionários com ignorância. Há um
tempo, ele omitiu socorro a um funcionário que se
acidentou. Ele teve a capacidade de tirar fotos do
acidente, mas não prestou socorro. Ele grita com
os funcionários, já tomou a vassoura da mão de
um auxiliar dizendo que o mesmo não sabia nem
varrer. O encarregado está colocando ajudante
para operar empilhadeira, deixa motoristas sem
ajudante e acha que é o cara! Ele já chega ao
serviço mal humorado e não sabe conversar com
ninguém. Os trabalhadores não aceitam essa
barbárie! Exigimos respeito!

Tecplás
Problemas

O ambiente de trabalho está difícil de aguentar. O
banheiro é imundo, e chega até a faltar papéis no
banheiro e nos vestiários. Há funcionário fazendo
serviço que não é seu. Os chefes não tomam uma
atitude. Se tem alguma votação, os chefes só
chamam os puxa-saco deles. Na discussão sobre
a troca de restaurante, oito pessoas decidiram
onde 50 funcionários vão comer. Os trabalhadores
exigem consideração e respeito por parte da
chefia!

Ecofill
Só problemas

O gerente da fábrica está sempre fazendo
ameaças no pátio. O cara xinga todo mundo com
palavrão e faz pressão psicológica até o funcionário
pedir conta. Não há equipamentos de proteção
individual e uniforme para todos.  As escadas para
subir nos tanques não têm guardacorpo. A
empresa não abre CAT quando há acidentes.
Qualquer um manusea a pá-carregadeira. Há
containers abertos e abandonados. Já houve casos
de funcionários infectados por mosquitos. Não há
local adequado e suficiente para todos os
funcionários almoçarem. O pessoal foi obrigado a
assinar um documento autorizando a folga do
carnaval a ser descontada das férias. O ambiente
de trabalho é péssimo. Isso vai ter que mudar!
Nós vamos pegar no pé da empresa e mobilizar o
pessoal até a empresa resolver tudo isso.

TI Brasil
Pressão

A líder do 1º turno assedia e persegue
trabalhadores. E persegue mesmo! Quando alguém
vai ao banheiro, ela vai atrás. Quando alguém vai
à enfermaria, ela segue. Se alguém questiona a
pressão e o assédio, ela faz a caveira da pessoa
no RH. Ninguém aceita trabalhar desse jeito! A
empresa tem que enquadrar essa mandona!

TI Brasil
Olho grande

A empresa usou a manutenção das câmeras para
aumentar o número de equipamentos. Estamos de
olho e cobrando a empresa.
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O processo de
periculosidade que o
Sindicato moveu contra
a Johnson Industrial,
em 2003, está próximo
do fim. Os
trabalhadores inclusos
no processo
participaram de uma
assembleia no Sindicato
no dia 27 de fevereiro e
aprovaram o acordo judicial
com a empresa. O valor total do
processo gira em torno de R$ 16
milhões.

O pagamento dos valores a cada trabalhador com direito
ao processo deve ocorrer até o fim de abril. Há outras ações na
justiça, inclusive para as demais fábricas do grupo Johnson. A
luta continua pelo pagamento dos direitos dos trabalhadores.

Parabéns, companheiros, por essa vitória!

O mês de março chegou e com ele o Imposto Sindical. Nós
somos contra a este Imposto criado na época do governo Getúlio
Vargas. Contudo, o desconto é realizado principalmente por causa
da relação das centrais sindicais pelegas com o governo atual.
Um dia de trabalho de todo trabalhador e trabalhadora no mês
de março irá para o Imposto Sindical.

As centrais pelegas (CUT, Força Sindical, CGT) apoiam,
fazem parte do
governo e não abrem
mão do Imposto
porque recebem na
condição de centrais
e também por meio
das federações de
trabalhadores que
dirigem. Depois
ainda usam esses
recursos para apoiar
o governo, participar
das eleições
burguesas do lado
dos patrões etc.

Imposto sindicalProcesso de periculosidade
da J&J Industrial

O Sindicato dos Químicos e a
FETQUIM (Federação dos Trabalhadores
Químicos do estado de São Paulo) estão em
Campanha Salarial do setor farmacêutico.

A pauta foi aprovada em assembleias
com os trabalhadores nas bases dos
Sindicatos da FETQUIM (Químicos Unificados
de Campinas, Osasco e Vinhedo; Químicos e
Plásticos de São Paulo, Químicos do ABC,
Químicos e Farmacêuticos de São José dos
Campos e região, Químicos de Jundiaí).

Este ano, nós vamos lutar por avanços
tanto nas cláusulas econômicas quanto nas
sociais. Há rodadas de negociações com a
patronal nos dias 19, 22, 25 e 27 de março,
quando será debatido o índice de reajuste.

Conheça as
principais reivindicações
desta Campanha Salarial:
·  Piso salarial de R$

1.500,00;
· PLR de um salário mínimo

do Dieese;
· Reajuste salarial de 13%;

· Normatização das horas extraordinárias;

· Aumento do adicional noturno;

· Cesta básica ou vale-alimentação;

· Estabilidade de 1 ano para trabalhadores que
mudarem de município para acompanhar
a empresa;

·  Licença-maternidade de
180 dias;
·  Contratação dos
trabalhadores terceirizados;
· Direito de acesso aos locais
de trabalho;
·  Redução da jornada de
trabalho em 10%;

· Garantia de emprego;

· Representação dos trabalhadores no local
de trabalho.

As mobilizações deste setor na nossa
base se concentram na LM Farma, em São
José, e na VETCIA, em Jacareí.

Campanha Salarial do setor farmacêutico

Campanha de PLR/PPR
Está na hora de começar a

organização dos trabalhadores para
a luta da Campanha de PLR deste
ano. O início de abril é o período em
que começa haver reuniões com as
fábricas, rodadas de negociação,
que, algumas vezes, parecem
intermináveis. Nós queremos avanços
na PLR em todas as fábricas. E
margem para isso as empresas têm.

Com as facilidades do governo
para a patronal, por meio de isenção
de impostos, empréstimos do BNDES
ou outras mordomias, o faturamento
das empresas cresceu. Onde isso
não ocorreu, os resultados, no
mínimo, mantiveram-se.

No caso da grandes multinacionais
da categoria, como a Johnson, os lucros
da empresa são tão bons que ela é
patrocinadora exclusiva da Copa no setor
em que atua. Por causa disso, a
empresa fez até exibição interna da
taça que vai premiar a seleção
campeã do mundial.

Agora nós sabemos que,
apesar disso, a patronal vai chorar
muito para avançarmos nas
negociações. É para isso nós teremos
que estar preparados, mobilizados em
assembleias, paralisações e até greves.
A batalha será dura, mas a união dos
trabalhadores faz a diferença! Só a
luta traz conquistas!
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O governo está preparando um saco de
maldades contra o trabalhador e a
trabalhadora. A intenção dos governos desde
FHC é acabar com a Previdência, mas
continuar metendo a mão nas nossas
contribuições. Essa é a lógica do sistema
capitalista de exploração. Os governos querem
tirar dos trabalhadores para bancar juros da
indevida dívida pública e financiar os
investimentos e os lucros dos patrões.

FHC inventou o Fator Previdenciário
para negar o direito
do trabalhador à
a p o s e n t a d o r i a
integral. Com isso, o
trabalhador contribui
ao longo de 30 anos
(mulher) e 35 anos
(homem), mas não
recebe o teto do
benefício. Lula e
Dilma mantiveram
este ataque apesar
da luta dos
movimentos sindical,
popular e estudantil
contra esse Fator de redução das
aposentadorias. E depois ainda vieram com a
Reforma da Previdência criminosa de 2003,
que foi aprovada com a compra dos votos dos
deputados e senadores com o mensalão, para
aumentar a idade mínima para a
aposentadoria.

Agora o governo planeja piorar a
“aposentadoria pé na cova” se a nossa
mobilização conseguir que o Congresso

A isenção de impostos sobre a cesta
básica vai custar caro ao trabalhador porque
o governo vai meter a mão em algum dos
nossos direitos para compensar “essa
suposta bondade” que não passa de um
jogo de marketing. Até o anúncio dessa falsa
melhoria no Dia Internacional da Mulher foi
pensando como estratégia para a eleição
presidencial de 2014.

Foi a mesma coisa com a CPMF
(Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira). O governo Lula
derrubou a CPMF só depois de tramar o
aumento do IOF (Imposto sobre Operações
Financeiras) para compensar. Ou seja, nós
continuamos sendo lesados. E sem contar
que, apesar da desoneração, os itens da
cesta básica não baixaram de preço. Sobrou
mais lucro para o comércio.

Vem mais paulada aí!

Governo quer destruir a aposentadoria
Nacional vote o fim do Fator Previdenciário.
Caso isso ocorra, o governo já tem engatilhado
o projeto “95/105”. Esse novo fator de
aposentadoria exigiria que a soma entre o
tempo de contribuição e a idade seja de 95
anos para mulheres e 105 anos para
homens. Até a adoção completa dessa nova
regra, o fator “95/105” usaria fórmulas
graduais, partindo de “85/95”, para a
concessão de aposentadorias pelo INSS.

Ou seja, nós vamos trabalhar, contribuir
muito ao longo de
décadas e morrer
antes de aposentar.
Essa é a maneira que
o governo federal
achou para bancar
as isenções
bilionárias aos
patrões desonerando
a folha de pagamento
das empresas e
vários setores da
economia. E o
governo mente sobre
as contas da

Previdência para justificar os ataques ao INSS.
Com a fórmula “95/105”, uma mulher

que começa a contribuir para o INSS, por
exemplo, aos 20 anos terá que trabalhar
ininterruptamente até os 57,5 anos para ter
37,5 anos de contribuição e o fator 95 (57,5
anos de idade + 37,5 anos de contribuição).
Um homem que começasse a trabalhar na
mesma idade teria que trabalhar 5 anos a
mais, até os 62,5 anos (62,5 + 42,5 = 105).

Todos esses ataques são apoiados pelas
centrais sindicais pelegas, como: CUT, Força
Sindical, CGT, e todos os partidos da base
aliada ao governo. É o capital unido contra
os trabalhadores.

Por isso, é importante que todos os
companheiros e companheiras estejam unidos
e mobilizados para defender a nossa
Previdência Social. Não podemos permitir que
o governo destrua um bem do povo brasileiro!
É hora de lutar!

Os 1.068 trabalhadores
contaminados na planta industrial da
Basf, em Paulínea – município próximo
a Campinas, conseguiram um acordo
judicial milionário por danos coletivos à
saúde. A fábrica foi construída pela Shell
na década de 1970, mas depois foi
vendida para a Cyanamid, em 1995, e
passou para a Basf em 2000. Os
trabalhadores foram contaminados por
agrotóxicos (pesticidas, venenos)
produzidos na unidade de 1974 a 2002.
Durante esses 28 anos, os trabalhadores
nunca foram informados do risco a que
estavam expostos e exames médicos
periódicos não eram divulgados de
forma clara e precisa.

A Shell e a Basf pagarão juntas R$
200 milhões de indenização, uma das
maiores ações trabalhistas da história.
Do total, R$ 50 milhões serão usados na
construção de uma maternidade em
Paulínia. O restante será pago em cinco
parcelas anuais no valor de R$ 30
milhões, sendo 50% de cada parcela para

Trabalhadores vencem luta contra Basf e Shell
a Fundação Jorge
Duprat Figueiredo
de Segurança e
Medicina do
T r a b a l h o
(Fundacentro) e 50%
ao Centro de
Referência em
Saúde do
T r a b a l h a d o r
(Cerest) em
Campinas.

Outros 76 ex-
trabalhadores que entraram com
processos individuais podem aderir a
este acordo, caso desistam da ação que
movem. Os 1.068 trabalhadores também
conquistaram assistência médica vitalícia.

Infelizmente, foi preciso mais de 12
anos de luta para as empresas
reconhecerem a responsabilidade sobre
a contaminação destes trabalhadores.
Mais de 60 destes companheiros
morreram com média de 55 anos de idade
em decorrência de câncer, problemas no

coração e no sistema circulatório
provocados pela contaminação. O lucro
falou mais alto do que a preservação da
vida. A Shell e a Basf contaminaram o
solo e os trabalhadores durante décadas
sem se importar com a capacidade física
e mental dos trabalhadores, que foram
abandonados por essas duas
multinacionais à própria sorte.

Parabéns aos trabalhadores!
Muitos não conseguiram resistir, mas
fazem parte desta vitória!

Dilma engana o povo e
antecipa a eleição


