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Marcha Nacional em Brasília reunirá
trabalhadores de todo o

país  na luta pelos
nossos direitos!

Atividade da secretaria dos Aposentados
reúne dezenas de companheiros no Sindicato
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Com a Boca no Trombone!

Johnson
Medicina para quem?

Ninguém aguenta mais a situação da medicina
do trabalho. O gerente Dr. Luís Infante não
sabe o que é educação. O cara é um tremendo
mal-educado. Há trabalhadores com poblema
de coluna causado pelo trabalho, mas que ele
diz que não foi causado na empresa. Ele serve
para ser médico do IML, cuidar de morto. A
dra. Adrienne está no mesmo caminho errado.
Vive gritando com o trabalhadores. Ela diz que
a pessoa não tem nada, não aceita atestado
de médicos de fora da empresa e distribui
xingamentos na frente das enfermeiras. Não
dá para engolir isso! Nós vamos dar um jeito
nessas ferraduras!

Johnson
Pressão

A gerente Taís da Sampro ainda nem
esquentou a cadeira e já está colocando as
manguinhas de fora. Ela já criou panelinhas,
privilegia um grupo em detrimento de outros e
fica abusando dos que não se curvam ao seu
poderiozinho. Ela tá se
achando! Só que está
p r e j u d i c a n d o
trabalhadores. Há
problemas com relação ao
pagamento do adicional de
30% da quarta turma. Ao
invés de resolver isso, ela
ainda tem a cara de pau de
defender este calote usando a avaliação de
desempenho fajuta como desculpa. Só que a
porcaria da avaliação não tem nada a ver com
o direito ao adicional.

Johnson
Banco opressor

O Santander está impondo condição para os
trabalhadores que querem fazer a
portabilidade do salário para outro banco, mas
que têm empréstimo neste banco. A instituição
impõe a retenção de 30% do salário do
trabalhador. Ocorre que essa prática é ilegal
e contraria, por exemplo, o artigo 649 do
Código de Processo Civil, que proíbe a
penhora dos salários. Alguns trabalhadores no
momento do desespero aceitaram essa
imposição, acobertada pela Johnson, mas
estão sendo prejudicados por essa ação ilegal.
Ou a Johnson toma uma providência, já que

ela é a responsável por
este contrato com o
Santander, ou o
caminho é a justiça. De
um jeito ou de outro,
tanto a Johnson quanto
o banco vão ter que
respeitar o direito do
trabalhador!

Johnson
Pressão

A nova líder do Fio Dental vem ameaçando os
trabalhadores a trocar de turno. Muitos
trabalhadores têm problemas pessoais com
relação a horário por
causa da escola dos
filhos e outros
motivos. Portanto,
essa troca imediata é
inviável. Ela ameaça
sem dó, pensa que OS TRABALHORES não
têm FAMÍLIA! Ela tá achando que tem o “rei
na barriga”. Cadê o FAMOSO CREDO DESSA
EMPRESA?

Johnson
Dente podre

O Dentinho da Sampro não aprende o que é
educação. Esse cara deve ter algum problema
para ser tão mal-educado. Ele
só sabe ameaçar os
trabalhadores. O pior é que a
panelinha dele diz para o RH
que ele é ótimo. Ótimo para
“encher o saco” da peãozada!

Johnson
Pagamentos errados

O coordenador Jeferson Castilho tá errando o
pagamento da 4º turma da Johnson já há três
meses. Ele “esquece” de encaminhar a planilha
de pagamento e o pessoal fica sem receber
no fim do mês. A galera só recebe de cinco a
dez dias depois e ainda com o valor errado,
pois eles pagam o valor da 4º turma de acordo
com o salário base. Há
prejuízo de mais ou menos R$
110,00 por mês. Sem contar
que vem tudo no holerite do
mês seguinte, fazendo com
que o pessoal tenha um
desconto maior de imposto.
Ninguém merece tamanha incompetência. Ou
seria má-fé? Agora se a Johnson estiver
pagando errado os trabalhadores, vai ser mais
um processo que com certeza ganharemos
para provar que os direitos dos trabalhadores
foram descumpridos! Ou paga direito por bem,
ou paga na luta dos trabalhadores!

Johnson
Cadê o respeito?

O clima não está bom no restaurante. Há um
gerente que mandou um trabalhador embora
para colocar a sobrinha dele, que era
estagiária, no lugar. A tal está se achando, ficou
folgada, faz e desfaz e diz que é tudo ordem
dele. Ninguém aguenta essa xaropice!

Johnson
Planta Piloto

Tem uma funcionária bipolar na Planta Piloto
infernizando a vida dos trabalhadores. Ela é

da panelinha do Ednaldo Bueno e, ao que
parece, tem carta branca para encher o saco
da rapaziada. Ela assedia moralmente todo
mundo para se fazer notar. Trabalhar que é
bom, nada! Tem gente que acha que mostrar
serviço e liderar equipes de trabalhadores é
infernizar os outros. Se não tem capacidade
para lidar e estimular os trabalhadores, não
pode esquentar a cadeira! Dá a vez para outro!

Johnson
O folgado mal-educado

O supervisor da manutenção José Maria não
tem um pingo de educação. Ele é grosseiro e
adota um tom ameaçador ao falar com as
pessoas. E ainda está contratando estagiários
para fazer o trabalho dele nas áreas em que
ele é supervisor. Isso é inadmissível. O jovem
aprendiz está lá para aprender uma profissão,
não ficar preenchendo a papelada do
supervisor. Isso tem que acabar!

Johnson
Transporte

O desrespeito da Johnson com os
trabalhadores já está no limite da loucura. Há
muito anos os trabalhadores de Taubaté,
Caçapava e Jacareí são prejudicados com os
itinerários ruins. Muitos companheiros têm que
ir de bicicleta, moto, carona, a pé ou têm que
pegar um ônibus circular até o ponto de ônibus
do transporte da empresa. Isso gera um custo
alto. Na volta, é o
mesmo sacrifício. As
últimas mudanças no
transporte pioraram
ainda mais a situação,
inclusive do pessoal
de São José. No fim
de semana então é o
caos absoluto. Os companheiros fazem até
carona solidária para conseguirem vir
trabalhar. A porcaria do CREDO não serve para
nada quando é para dar o mínimo de condições
e consideração para o trabalhador. Toma
vergonha na cara, Johnson! Arruma esse
transporte!

Trauen Plásticos
Assédio moral e pressão

A empresa está uma bagunça. A chefia “pinta
e borda” com a peãozada. O pessoal trabalha
direto sem horário de café. Quando alguém
vai ao banheiro, o patrão fica vigiando da janela
da sala dele. Há mais de 100 trabalhadores,
mas nenhum cipeiro. O dono da empresa
intimida o pessoal, chama os líderes de burros,
dá murros na mesa. Já teve gente que pediu
conta por causa dessa humilhação. Stress e
acidentes de trabalho são constantes na
empresa por causa do péssimo ambiente de
trabalho e da pressão psicológica. O calor na
empresa também é infernal. O bicho vai pegar
para a empresa. O pessoal não aceita essas
condições precárias de trabalho!
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Reunião da Secretaria de Aposentados recebe
dezenas de companheiros e companheiras no Sindicato

Campanha de PPR/PLR

A Secretaria dos Aposentados reuniu
72 companheiros e companheiras em reunião
no salão de assembleias do Sindicato dos
Químicos e Farmacêuticos no dia 12 de abril.
Os presentes acompanharam uma palestra de
dois representantes do Procon de São José
dos Campos sobre direitos do consumidor e
planos de saúde.

Os companheiros participaram
ativamente da atividade, esclareceram muitas
dúvidas sobre prazo de devolução de
produtos, leis que protegem o cidadão e,
principalmente, sobre os reajustes, coberturas
e atendimento dos planos de saúde. Em breve,
nós vamos publicar material contendo
detalhadamente cada tema da palestra.

Os aposentados e aposentadas foram
convidados a participar da Marcha Nacional à
Brasília, no dia 24 de abril, em defesa dos
direitos trabalhistas e previdenciários. O
Sindicato dos Químicos vai mandar um ônibus
para essa manifestação, que vai reunir todas
as categorias de trabalhadores do campo e

da cidade. Alguns aposentados já se
inscreveram para fazer parte da delegação.

Nós iremos com faixa, disposição e
união para mostrar para os governos e patrões
que nós não vamos aceitar os ataques à
classe trabalhadora, seja por meio da redução
de direitos trabalhistas com o enfraquecimento
da CLT ou o estrangulamento da Previdência
Social por meio de manipulação dos números

e balanços previdenciários. Trabalhador unido
luta unido!

O pessoal está tão contente com as
nossas atividades que já ficou como sugestão
uma nova palestra sobre aposentadoria,
inclusive sobre a DESAPOSENTAÇÃO.
Parabéns, companheiros, pela participação na
atividade da Secretaria dos Aposentados.
Aguardem novas palestras!

Atividade da Secretaria dos Aposentados

As campanhas de PLR fábrica a
fábrica estão a todo o vapor. Já houve
assembleias em várias fábricas e reunião
com a patronal na Johnson, Basf e outras.

Este ano, nós enfrentamos o
discurso combinado dos patrões de que
o lucro de 2012 não foi lá essas coisas,
a crise mundial isso, o baixo crescimento
da economia nacional aquilo e por aí vai.
Contudo, nada disso pode barrar a nossa
luta por valores que realmente
representem a importância do
trabalhador neste processo de lucro da
empresa.

Fácil não está para o trabalhador,
que paga altos impostos que depois vão
ser revertidos para empréstimos ou
isenção tributária dos patrões. E foi só o

governo Dilma fazer
demagogia tentanto
enganar os trabalhadores
com a isenção de impostos
da cesta básica que os
preços no supermercado
explodiram. Não é moleza,
não!

O caixa dos bancos
públicos e do BNDES
(Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social) nunca estiveram tão à disposição
dos patrões quanto hoje. Fora as isenções
fiscais que o governo Dilma tem distribuído
a rodo.

Por isso, nós queremos o que nos
cabe nos lucros. Vamos ampliar as

mobilizações nas fábricas em que já
estamos negociando, vamos unir os
companheiros nas empresas em que
vamos começar a luta para sairmos com
uma vitória desta Campanha de PLR.

Vamos à luta, companheiros!

A Campanha Salarial do setor
farmacêutico da nossa categoria conquistou
aumento de 8,5%. Considerando que a
estimativa de inflação acumulada para a
data-base em 1º de abril é de 7%, o índice
representa cerca de 1,5% de aumento real.
Parabéns aos trabalhadores pela
mobilização! Mais um ano com aumento real
no salário! Veja outros índices da
Convenção:

Piso
Para empresas com até 100 trabalhadores:
R$ 1.049,00.

Para empresas acima de
100 trabalhadores: R$
1.182,00.

PLR/PPR
Para empresas com até 100
trabalhadores: R$ 1.108,00.
Para empresas acima de
100 trabalhadores: R$
1.537,00.

Abono
Valor: pagamento em duas parcelas iguais de
R$ 700

Campanha do setor farmacêutico conquista aumento real
Pagamento em duas
parcelas iguais de R$
350,00 (julho e
outubro) ou parcela
única em setembro.

Vale-alimentação
Para empresas com

até R$ 100
trabalhadores R$ 85,14

(20%).
Para empresas acima de 100 trabalhadores
R$ 135,00 (26%).
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Marcha nacional em Brasília em 24 de abril:
Na luta por nossos direitos!

Os 10 anos do PT no poder acumulam
uma série de ataques aos direitos dos
trabalhadores. Desde que assumiu o poder
com Lula, em 2003, o PT abandonou a luta
em prol dos direitos dos trabalhadores e
assumiu um projeto apenas de poder. Os novos
amigos do PT já dizem por si só com quem
esse partido anda. São eles: Collor, Sarney,
Romero Jucá, Renan Calheiros e até o pai de
todos os corruptos: Maluf!

É com esse pessoal dos partidos
políticos mais pelegos que o PT se aliou para
votar a Reforma da Previdência de 2003, que
foi aprovada com a compra de voto dos
parlamentares, que estão lá para se dar bem
à custa do trabalhador!

Como o PT passou para a direita, Lula
e Dilma mantiveram as privatizações dos
poços de petróleo e continuaram a atacar a
Previdência Social e os direitos à
aposentadoria e trabalhistas.

Muitas bancadas que juram defender
a moral, os bons costumes e a família praticam
os mesmos ataques aos trabalhadores. Esses

políticos se juntaram com as
bancadas ruralista,
farmacêutica e outras para
reduzir direitos trabalhistas.

Hoje, só representam
os trabalhadores no
Congresso uma parcela muito
pequena de deputados e
senadores. Sendo assim, só
cabe ao trabalhador lutar! E é
isso o que nós vamos fazer em
uma grande MARCHA
NACIONAL EM BRASÍLIA no
dia 24 de abril!

Trabalhadores e
trabalhadoras da ativa e
aposentados do campo e da
cidade se juntarão aos
movimentos sindical, popular e estudantil em
prol dos direitos da classe trabalhadora! Este
Congresso corrupto não pode meter as mãos
nos nossos direitos!

O SINDICATO DOS QUÍMICOS VAI
DISPONIBILIZAR UM ÔNIBUS PARA A

MARCHA. TODOS OS COMPANHEIROS DA
ATIVA E APOSENTADOS ESTÃO
CONVIDADOS A IR CONOSCO NESTA
IMPORTANTE TAREFA. ENTRE EM
CONTATO COM O SINDICATO NO (12)
3921-8177.

Investimento na saúde e na educação pública;

Anulação da Reforma da Previdência aprovada com a

compra de votos, em 2003;

Contra o ACE (Acordo Coletivo Especial) – medida que

acaba com a CLT ao permitir a livre-negociação (negociado

passa a prevalecer sobre o legislado) entre patrão e

empregado sem a participação dos Sindicatos;

Pelo respeito a todos os direitos trabalhistas;

Contra o Fator Previdenciário e o Fator 85/95;

Contra os leilões do petróleo e Petrobras 100% estatal.

28 de abril: Dia Mundial em Memória
das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho

270 milhões de trabalhadores e trabalhadoras são
vítimas de acidentes do trabalho por ano. Cinco mil pessoas
morrem por dia em todo o mundo vítimas deste tipo de
ocorrência. São três vidas a cada minuto. Cento e sessenta
milhões sofrem com doenças profissionais. Essa é a face do
trabalho da qual não se fala. Esse é o lado do trabalho que
lesiona, mutila, mata!

Os números são da Organização Internacional do
Trabalho (OIT), mas a realidade pode ser ainda pior porque
muitos acidentes do trabalho não são notificados. Existe uma
indústria da subnotificação de acidentes e mortes no trabalho.

Para denunciar esta situação e chamar a atenção para
o problema, desde 2003, a OIT dedica este dia ao combate
das condições de risco para os trabalhadores.

A nossa luta é contra a precarização do trabalho, contra
a exploração do trabalhador, contra a subnotificação de
acidentes e o reconhecimento do nexo causal pelo INSS. Não
podemos aceitar que a empresa lesione, mutile e o governo
abandone!

RELEMBRAR OS MORTOS
É LUTAR PELA VIDA!

O 1º de Maio é o Dia de
Luta Internacional dos

Trabalhadores. Em 1891, em

Paris, os trabalhadores socialistas dos
países industrializados consagraram
esta data como o dia da luta pelas 8

horas de trabalho. Naquele tempo, os
operários viviam numa grande miséria
e tinham que trabalhar 12, 15 e até 18

horas por dia. Não havia descanso
semanal nem férias. Vigorava a lei do

cão. A lei do patrão. Hoje, a classe
trabalhadora do mundo todo está

perdendo direitos trabalhistas
conquistados ao longo de 200 anos

por causa da chinalização do trabalho.
Nossos direitos estão sob ataque dos

governos e patrões. Por isso, neste 1º
de Maio, os trabalhadores vão tomar

às ruas e realizar atos em várias
cidades contra os ataques aos nossos

direitos trabalhistas!


