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AS LUTAS DOS
TRABALHADORES

PÁG. 4

Povo toma as ruas contra governos!
A luta é por saúde, educação, transporte e moradia. Tira da COPA e investe no povo!
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Com a Boca no Trombone!

Johnson
Panos quentes

O Jefferson Castilho está aprontando das
suas. O MAM está abrindo vagas, mas ele
quer direcionar quem vai para uma posição
ou outra. Está fazendo um jogo de cartas
marcadas. Alguns, ele desmotiva a
participar. Outros, ele pede para se
inscrever na vaga só para fazer volume
porque já sabe quem está escolhido.
Depois ele sai dizendo que o MAM dá
oportunidades. Há várias reclamações a
respeito dele no 0800
denúncia, mas o
gerente do MAM
fala em “fazer um
plano de ação e dar
uma chance ao
Jefferson”. Aliás, a
Daniela do RH
parece querer
blindar o cara. Ele
faz e acontece, toca o terror e ela faz
vista grossa. Se a concepção dela de
chefia é truculência, então ela não sabe
nem o que está fazendo na empresa. Os
funcionários do MAM não confiam nela
porque sentem parcialidade e panos
quentes nas conversas. Pra completar, o
Jefferson anda utilizando recursos do MAM
para cursos a fim de se mostrar na
faculdade em que leciona. Quanto mais

diplomas/certificados ele apresenta lá, mais
cresce. Prova disso é que faz vários cursos
de logística e na prática não sabe nada.
Os funcionários do MAM não suportam
mais essa situação no departamento.
Portanto, RH e Smorigo, não dá pra ficar
fazendo plano de ação para isso. E Daniela,
do RH focado, tome uma postura digna
diante de tal situação.

Johnson
Ambulatório

O ambulatório vira e mexe está cheio de
pacientes estressados, pois o atendimento
é ruim. Só há um médico para atender toda
a demanda, que é
muito grande.
O pessoal
chega a ser
obrigado a
voltar a
trabalhar sem
ser atendido, o
que traz risco para a integridade física do
trabalhador. Além disso, os terceirizados
são discriminados ao receber pouca
atenção. São tratados com pouco caso.
Enquanto isso, a Dra. Adriene da Medicina
do Trabalho fica sentada na sala dela ou
andando no setor sem ajudar no
atendimento. Só um médico atendendo por
turno não dá conta. A empresa tem que
melhorar o ambulatório!

Johnson
Serviço pela metade

A empresa sorteou 40 convites para um
jogo do Brasil na Copa das Confederações,
mas poderia ter
oferecido transporte
também. Um ônibus
da Breda já servia
para o transporte dos
40 companheiros.
Sem contar que o
jogo acabou de noite
e o pessoal que foi teve que se virar para
voltar e trabalhar na manhã seguinte.

Johnson
Abuso

A líder Mariana Medeiros continua tratando
os funcionários da fábrica de Fio Dental
como escravos. Ela é nova no cargo de
liderança e não tem estrutura para tal. Ela
não sabe
t o m a r
d e c i s õ e s ,
l i d e r a r
e q u i p e s ,
dialogar com
o s
funcionários,
e s c o l h e r
trabalhadores para cargos, ou seja, não
sabe NADA! Só vem fazendo besteiras,
uma atrás da outra. Ninguém atura mais
isso!

Para utilizar os serviços do nosso
departamento jurídico, basta ir até
uma de nossas sedes nos dias e
horários de atendimento de cada
cidade. O atendimento é de graça
para todos os associados da ativa
e aposentados, não são agendados
e seguem ordem de chegada.

Processo Coletivo (Dr. Assis / Dr.
Fábio)

São José dos Campos

Segunda e Quarta-feira das 9h
às 12h e das 14h às 17h

Processos Individuais

São José dos Campos

Segunda-feira das 9h às 12h
(Dra. Isa)

Quinta-feira das 9h às 12h (Dr.
Emerson)

Jacareí

Terça-feira das 13h30 às 16h30
(Dra. Isa)

Taubaté

Sexta-feira das 9h às 12h (Dr.
Emerson)

Caçapava

Quinta-feira das 14h às 17h (Dr.
Emerson)

Aposentadoria / FGTS (Dra.
Marilena)

São José dos Campos

Terça-feira das 14h às 17h

Quarta-feira das 9h às 12h e
das 14h às 17h

Jacareí

Terça-feira das 9h às 12h

Previdência/Afastamentos
(Dra. Isa)

São José dos Campos

Quinta-feira das 14h às 17h

Jacareí

Quinta-feira das 9h às 12h

ATENDIMENTO JURÍDICO PARA A CATEGORIA
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A Secretaria dos Aposentados do Sindicato dos Químicos e
Farmacêuticos vai realizar nova atividade com os companheiros
aposentados. Todos os companheiros estão convidados para participar
de palestra sobre Aposentadoria com a Dra. Marilena, a advogada do
Sindicato especialista em aposentadoria. O encontro será no dia 12 de
julho, sexta-feira, às 17h, no nosso Salão de Assembleias, em São
José dos Campos.

A última atividade da Secretaria dos Aposentados reuniu mais de 100
aposentados e aposentadas em uma palestra sobre Direitos do
Consumidor com a presença de representantes do PROCON.

Na palestra sobre Aposentadoria, a Dra. Marilena vai esclarecer todas
as dúvidas sobre contagem do tempo de aposentadoria, revisão do
benefício, a famosa “desaposentadoria” e outros pontos.

Participem! Os companheiros da ativa que quiserem participar também
estão convidados!

Reunião dos Aposentados sobre Direitos Previdenciários
Atividade da Secretaria

dos Aposentados

A 12ª Festa da Categoria
Química da região irá ocorrer em um
momento especial para a categoria. O
Sindicato está completando “50 anos
de Lutas”!

A nossa confraternização anual,
além de ser uma tradição da família
dos trabalhadores e trabalhadoras,
terá ainda mais importância para o
companheirismo da categoria e a
união na luta por nossos direitos!

A Festa será no dia 28 de julho,
das 11h às 17h, no mesmo local do
ano passado, no Clube da Sabesp, no
Jardim Urbanova, em São José dos
Campos.

Os adultos poderão se divertir
com música ao vivo, aproveitar o
churrasco, chopp e torcer no sorteio
de brindes. Este ano, também serão
sorteadas 5 motos. Lembrando que o
sorteado deverá apresentar
documento de identificação ou
carteirinha de sócio do Sindicato.

As crianças poderão se divertir
com a cama elástica, a piscina de
bolinhas, o futebol de sabão, o
escorregador e se deliciar com
refrigerante, pipoca, algodão doce.

Os convites serão entregues nas
fábricas durante a Campanha de
Sindicalização. Os aposentados e
aposentadas podem retirar na sede ou

subsedes. Haverá transporte para os
companheiros de Jacareí, Caçapava e
Taubaté.

Atenção: Este ano, não será feita
sindicalização na portaria da Festa,
apenas nas fábricas ou sede e subsedes.

Seja sócio do Sindicato, fortaleça
a nossa entidade e venha participar da
confraternização!

O Sindicato realizou assembleias com
os trabalhadores da Johnson no dia 26 de
junho como solidariedade aos protestos que
tomaram conta do país no último mês. É
importante todos os trabalhadores estarem
unidos e participando dos protestos para
levar as nossas bandeiras por mais
investimentos em saúde, educação,
moradia, transporte etc., mas apontando as
causas dos nossos problemas sociais.

Vamos sim protestar contra a
corrupção, mas apontando quem são os
corruptos e corruptores, politizando o debate

e esclarecendo o trabalhador de que as
transformações precisam ser profundas. A
natureza do modelo econômico capitalista é a
exploração e a injustiça social com poucos
tendo quase toda a riqueza nas mãos e a
maioria vivendo de uma fatia infinitamente
menor.

De toda forma, é um avanço imenso o
povo brasileiro dar as costas para a Copinha
e ir às ruas, onde o movimento sindical,
popular e estudantil de luta sempre estiveram,
exigir mudanças.

Demissões na ISS
A assembleia também denunciou e

prestou solidariedade aos nossos
companheiros da ISS por causa do descaso
com esses trabalhadores. A Johnson vai
colocar outra terceirizada no lugar da ISS e
está demitindo parte deste pessoal. Isso é
um absurdo! A empresa, no mínimo, deve
garantir a recontratação ou remanejamento
de todos. Pra que vale o CREDO se o
trabalhador, não importa se terceirizado ou
não, é desrespeitado desta forma?

Assembleia na Johnson reforça luta do povo nas ruas



BOCA NO TROMBONE - 04

EXPEDIENTE: Publicação do Sindicato dos Químicos de São José dos
Campos e Região - Edição/diagramação/fotos: Emerson
José MTB:31.725 Impresso na Gráfica Imperial. Site:
www.quimicosjc.org.br e-mail: quimisjc@uol.com.br

SJC: R. Cons. Rodrigues Alves, 51 CEP 12209-540 - Fone/fax: 12-3921-8177
Jacareí: R. Floriano Peixoto, 78 Centro CEP 12308-030 - Fone: 12-3953-3277
Taubaté: R. Sebastião Gil, 319 CEP 12100.000 - Fone: 12-3632-0932.
Caçapava: Rua 28 de Setembro, 172 Centro Fone: 12-3655-6044

A revolta popular que sacudiu o país em
junho colocou os prefeitos, vereadores,
deputados, senadores, governadores e a
presidente contra a parede. Desta vez, a
política maquiavélica de servir a Copa das
Confederações como “pão e circo” não
conseguiu manter o povo brasileiro sob um “faz
de contas”.

O povo quer mais investimentos na
saúde, educação, moradias populares,
segurança pública. Como dizem os cartazes
levados às ruas, “Tira da Copa e investe no
povo”! Os políticos tremeram! E a luta trouxe
resultados. Quase 50 cidades abaixaram
o preço da passagem de ônibus urbano.
Além disso, o tucano Alckmin cancelou o
aumento do pedágio no estado de São
Paulo.

A luta continua e o povo passou a
protestar também contra a corrupção, a pedir
a cassação de Renan Calheiros, Sarney e
outros corruptos notórios. A PEC 37 (que
restringiria o poder de investigação do
Ministério Público) também foi condenada
pelos protestos. Resultado: a Câmara

Levante popular une povo e arranca conquistas na luta
derrubou essa Proposta de Emenda à
Constituição por quase maioria. Esse é o
exemplo de que o povo na rua faz toda a
diferença!

A elite política do país está
desesperada. Dilma fez um péssimo
pronunciamento na TV em que não disse nada
com nada, anunciou uma
enrolação sobre reforma
política e ainda um pacto
com os governos estaduais
e lideranças dos mesmos
partidos que estão
acostumados a sucatear a
saúde, educação etc.

É preciso politizar
os debates. Só vamos
conseguir aumentar os
investimentos em serviços públicos se
o governo diminuir os salários e cortar os
benefícios absurdos de todos os políticos. É
preciso diminuir – e muito – o orçamento do
Congresso Nacional, das Assembleias
Legislativas, das Câmaras Municipais e
Prefeituras, cortar os gastos milionários com

propaganda oficial de todos os governos, cortar
o cabidão de empregos dos comissionados
(aqueles que entram no poder público por
tráfico de influência dos partidos governistas
e pelegos). Se isso não ocorrer, não vai ter
mais dinheiro para saúde e educação. Esperar
mudança de ação dos partidos burgueses é
inviável porque eles são o alicerce da política

capitalista.
Esta nova etapa das

lutas no país tem que contar
com os partidos de esquerda
e os movimentos que sempre
estiveram ao lado do
trabalhador. Se não
qualificarmos o discurso
político, os protestos correm
o risco de perder força e se
esgotarem. Por isso, é preciso

apontar as políticas entreguistas dos
governos, a mentira deste pacto entre as elites
políticas para “tapar o sol com a peneira” e
manter os mesmos políticos e partidos
capitalistas no poder. Politizar para mudar!
Precisamos ter claro por que lutamos!

O  Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Plásticas e Farmacêuticas de São José dos Campos e
Região  presta toda a solidariedade às manifestações que estão ocorrendo país afora e, até, internacionalmente, em defesa dos
direitos da classe trabalhadora.

As mobilizações não estão restritas à redução das tarifas do transporte coletivo, mas à recuperação de direitos de nossa
classe retirados pelos governos e patrões. Ela ganhou uma dimensão que extrapola a questão do transporte público, abarcando
a denúncia de corrupção e da impunidade no país, a defesa dos serviços públicos de qualidade, a denúncia de projetos de lei
homofóbicos e reacionários, dentre outras reivindicações.

 Portanto, a classe trabalhadora e a juventude estão de parabéns! Somos milhões nas ruas em defesa de nossos direitos.
Juntos, todos e todas, sem exceção, os organizados em partidos políticos e aqueles que acreditam na mudança do país, mas
não assumiram nenhuma sigla partidária para si.  Na luta não há que imperar a  intolerância. A solidariedade da classe trabalhadora
deve dar a tônica do movimento.

A luta é de todos e todas que  acreditam e lutam por um Brasil e um mundo melhor!

MOÇÃO DE APOIO AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS E A JUVENTUDE DESTE PAÍS

Em defesa das mobilizações de rua e dos nossos direitos

Todos os governos do país estão
contra a parede pelas manifestações que
tomaram as ruas do Brasil. Para tentar sair
dessa, Dilma voltou a usar os royalties do
petróleo como esmola para a educação.
Contudo, os royalties são apenas uma
pequena taxa paga pelas petroleiras que
exploram e lucram horrores com o petróleo
nacional. Ou seja, Dilma dá a maior parte do
petróleo para o mercado estrangeiro e engana
o povo com as migalhas dos royalties.

O governo federal e a sua base de
apoio no Congresso aprovou 75% dos royalties
do petróleo para a educação e 25% para a
saúde.

Nós já vimos esse filme antes. FHC
inventou a CPMF com a desculpa de aumentar

Dilma usa royalties do petróleo como esmola para a educação
os recursos para a saúde, mas a única coisa
que aumentou foram os recursos para comprar
políticos no Congresso. E Lula só
acabou com a CPMF depois de
aumentar a alíquota do IOF. Ou seja,
o povo está pagando ainda mais
impostos e recebendo os mesmos
serviços públicos ineficientes. Por
isso, tentar “tapar o sol com a
peneira” com os royalties não
resolve nada, só engana o povo
por mais tempo.

O que interessa ao povo
brasileiro é o bruto das
riquezas dos nossos bilhões
de barris de petróleo. Menos do
que isso é esmola, é roubo do

patrimônio público, é neoliberalismo puro, é
não ouvir as vozes das ruas que exigem

melhoras nas condições de vida da
população. Agora isso só com
políticas concretas para a
classe trabalhadora.

O povo quer todo o
petróleo para o povo brasileiro
com a reestatização da
Petrobras. E também queremos
a anulação do projeto de lei
4.330, que permite o avanço da
terceirização sobre  atividade-
fim. É isso o que o governo tem
que garantir para os
trabalhadores. É isso o que nós
exigimos!


