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Com a Boca no Trombone!

SORTEIO DE RESERVAS PARA
A COLÔNIA DE FÉRIAS NAS

FESTAS DE FIM DE ANO
Como a procura da nossa Colônia de Férias em São

Sebastião aumenta no fim do ano, o Sindicato vai sortear
reservas para o Natal e Ano Novo. Você pode se inscrever
pelo telefone (12) 3953-3277. O sorteio será no dia 7 de
dezembro (sábado), às 10h no Salão de Assembleia do
Sindicato dos Químicos, situado a Praça Carlos Maldonado
Campoy, n° 23, Centro – São José dos Campos.

Vale lembrar que apenas as reservas para as festas
de fim de ano serão sorteadas. Fora deste período, as
reservas são feitas normalmente, com antecedência, e
conforme a procura por meio do telefone (12) 3953-3277.

assediando, jogando indiretas, dando coice
nas paredes. O cara não sabe lidar com
os trabalhadores. E ele conta com a
parceria com um monitor leva e traz.
Chega! Ninguém é obrigado a fazer hora
extra e muito menos aguentar “piti” de
chefia.

Johnson
Assédio

A Taís da Sampro continua infernizando a
vida dos trabalhadores. Na cabeça pelega
dela, assediar todo mundo vai fazer ela
aparecer. Coitada! Agora ela ainda colocou
um sino na máquina como se aquilo fosse
uma capela
p a r a
pressionar
o s
operadores.
Valha-me,
Deus! Que
coisa mais
nojenta fazer trabalhador sair correndo para
bater sino. A chefia da Sampro não tem o
que fazer? Eles podiam pendurar o sino no
pescoço deles. Vamos dar um jeito nisso!
Um processo por assédio moral contra a
empresa e a figura que promove o assédio
vai resolver essa cretinice!

Johnson
Pouco caso

A Sampro está
desmerecendo os
trabalhadores do
setor na hora da
promoção. Isso é
coisa da Taís e do
gestor Dentinho. Isso

Hokkaido
Mentiras

O Alan vai para a mesa de negociação na
SRTE (Secretaria Regional do Trabalho e
Emprego) com mentiras
contra o representante
sindical. Agora ele é o
Pinóquio da Hokkaido.
Tentou, tentou, mas não
enganou ninguém.

Apice
Assédio

O chefinho Jairo tá se achando “a rainha
da cocada preta”. Anda assediando os
trabalhadores, atacando o Sindicato.
Acorda pra vida, pelegão! Você é apenas
mais uma engrenagem do lucro do patrão!
Deixa de se achar e cai na real!

Alltec
Pressão

O supervisor Valdo do 2º turno deu o maior
“piti” no mês passado
porque os
operadores não
fariam hora extra
no dia 12, feriado,
que, aliás, caiu
num sábado.  Deu
o maior
“ s h o w z i n h o ” ,

é falta de consideração com os
companheiros do setor.

Johnson
Sujeira na Higiene Oral

A gerente Fernanda é nova na área, mas
já chegou sacaneando os trabalhadores.
Ela abriu vaga
externa ao invés
de dar
opor tun idade
aos funcionários
do setor. O RH
finge que não
sabe. O tal
CREDO não
prega respeito
ao trabalhador?
Isso é respeito?

Johnson
Tá difícil

Está difícil conseguir uniforme no Toucador.
Além da manga, ainda tem que usar a lona.
Trabalhar no domingo é por livre e
espontânea pressão e não tem folga, é
diretão. A líder
do Toucador
Vivian só sabe
andar de um lado
pro outro e pedir
gentileza, mas
não ajuda em
nada. Só
pressiona.
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O Sindicato dos Químicos e a
FETQUIM (Federação dos Trabalhadores
Químicos do estado de São Paulo)
discutiram os índices econômicos desta
Campanha Salarial com a patronal no dia
31 de outubro, em São Paulo.

A conjuntura de lutas do país e a
própria greve de 24h na Johnson, IPA, FLC,
Plastic Ominium no dia 11 de julho como
atividade de uma jornada de lutas da classe
trabalhadora contra a retirada de direitos
trabalhistas ajudaram a conquistarmos
avanços na mesa de negociação.

A primeira proposta de aumento da
patronal foi de 7%. Nós não aceitamos e
mostramos disposição de ir para as bases
aumentar a mobilização dos trabalhadores.
Assim, a patronal avançou na discussão e
ofereceu:

· Aumento de 7,5%;
· Piso de R$ 1.135,67 para empresas

com até 50 funcionários;
· Piso de R$ 1.159,49 para empresas

com mais de 50 funcionários;
· PLR de R$ 850,00 na Convenção

Coletiva de Trabalho para
empresas com até 50
funcionários;

· PLR de R$ 930,00 na Convenção
Coletiva de Trabalho para
empresas com mais de 50
funcionários.

A inflação até setembro é de 4,98%
(INPC-IBGE). A previsão de inflação nos
12 meses concluídos na data-base, 1º de
novembro, é entre 5,2% e 5,3%. Ou seja,
o índice de 7,5% representa um ganho de
mais de 2% de aumento real no salário da
categoria.

O Sindicato já tem realizado
assembleias de Campanha Salarial em
várias fábricas, como: Johnson, Basf/
Pulcra, TI Brasil, FLC Plásticos, Viapol,
Tarket/Fademac e outras. Agora nós
vamos colocar a proposta da patronal em
votação e encaminhar a Campanha
Salarial.

Independente da assinatura da
Convenção Coletiva de Trabalho, o
Sindicato já está realizando negociações
específicas com algumas fábricas.

O Acordo Coletivo (específico para
a empresa) foi fechado com aumento de
9,3% (cerca de 3% de aumento real),
abono de R$ 1.000,00. A PLR já fechada
na empresa é de R$ 8.600,00.

TI BRASIL

O acordo também já foi fechado.
Obtivemos 8% de aumento no salário; 42%
de aumento no ticket, que passou de R$
140,00 para R$ 200,00; aumento do abono
de R$ 200,00 para R$ 300,00; manutenção
das horas extras em 85% e 130% e
manutenção da licença-maternidade de
180 dias.

FLC

Assembleia de aprovação

do Acordo Coletivo da

Viapol

ACORDOS COLETIVOS

Conquistamos aumento de 14% no
piso da fábrica, que passou de R$ 1.000,00
para R$ 1.250,00; 9% de aumento nos
salários até R$ 3 mil; 8,5% de aumento
nos alários acima de R$ 3 mil; horas extras
de 85% e 125%; aumento de 14% no ticket
alimentação, que passou de R$ 185 para
R$ 210; e a aplicação do plano de cargos
e salários em 6 meses.

VIAPOL



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 truculência da Polícia Militar nos protestos
que se seguem pelo Brasil desde junho coloca em
discussão a desmilitarização da polícia. Essa é
uma ação importante para mudar o panorama de
milhares de trabalhadores pobres das periferias e
morros do país que são tratados como marginais
por uma Polícia Militar com resquícios da Ditadura.

O capitalismo usa o
aparato repressor para proteger
o capital, os donos dos meios de
produção, contra o povo
trabalhador. O aparato repressor
é parte intrínseca do sistema,
portanto, não acreditamos em
sua “humanização”. Neste
sentido, não será a desmilitarização da Polícia
Militar que vai resolver este problema sistêmico.
Mas a desmilitarização pode reduzir a forma
truculenta com que a polícia trata o povo pobre da
periferia, principalmente a juventude negra. Este
debate ganhou destaque após as manifestações
de junho e a repressão violenta que presenciamos,
inclusive na grande mídia, que não pode negá-los.

A visão da PM é de que todo pobre ou
manifestante de esquerda é suspeito. Este é o
caráter das abordagens. Isso é a criminalização
da pobreza e da luta. Mesmo após o fim da ditadura
militar, a Polícia Militar continuou sobre os mesmos
parâmetros de orientação: primeiro a violência e
a repressão, depois a averiguação dos fatos. Não
podemos permitir
mais os desmandos,
as mortes e os
“desaparecimentos”
constantes de
trabalhadores (as) e
da juventude negra e
pobre, ou seja, a
naturalização e
banalização da
violência armada.

Em defesa da desmilitarização da polícia:
pelo direito à luta e à vida!

As denúncias de excessos cometidos por
policiais militares durante abordagens cresceram
106% no primeiro semestre de 2013 em
comparação com o mesmo período do ano
passado. Foram 66 reclamações registradas neste
ano ante 32 em 2012. Os números são da Ouvidoria
da Polícia do Estado de São Paulo. Isso é resultado

de uma postura da PM
incompatível com os valores
humanos e com o próprio
“Estado de Direito” defendido
pelo sistema capitalista. Tal
espiral de violência fere os
princípios básicos até da
democracia burguesa.

E essa truculência nas
ações da PM é vista principalmente nas periferias
e nas áreas de ocupação, conhecidas como
favelas.

No dia 27 de outubro, o adolescente Douglas
Rodrigues, 17, morreu após ser baleado por um
PM durante uma abordagem na Vila Medeiros, zona
norte da capital paulista. O PM alega que foi um
disparo acidental, mas o fato é que “disparos
acidentais” como este ocorrem exclusivamente em
locais onde moram os pobres e/ou negros.

O adolescente Douglas Rodrigues, antes de
morrer, perguntou ao policial: “por que você
atirou”? A resposta mais correta para esta pergunta
seria: porque eu sou um lacaio a serviço de um
estado capitalista decadente, corrupto, que

criminaliza a população pobre e
negra. Eu sou o braço armado
do capital, eu faço o serviço sujo
que o dono da empresa, do
banco, do latifúndio não pode,
diretamente, fazer sob pena de
ser desmascarado. Eu sou a
máscara do capital.

O caso do pedreiro
Amarildo, no Rio de Janeiro, é

outro exemplo gritante. No Brasil, 18 Amarildos
desaparecem por mês nas mãos do Estado.
Entenda-se, nas mãos da polícia truculenta. Isso
sem contar as milícias e a corrupção policial
generalizada.

E a responsabilidade sobre os crimes da
PM é dos governos, instância política organizada
do capital, porque dão carta branca e até
incentivam essas ações, que eles chamam de
“contratempo” ou “auto de resistência” (abordagem
“misteriosamente” seguida de morte). Em São
Paulo, o governador Geraldo Alckmin, que está
envolvido até o pescoço na corrupção do PSDB
no metrô, autorizou a PM a voltar a usar balas de
borracha na repressão para coibir manifestações
públicas e até com o uso de P2 (policiais
infiltrados), que participam das manifestações com
a tarefa de provocar o caos para desmoralizar os
protestos. É a política legitimando a violência
policial indiscriminada.

 É importante usarmos esta conjuntura de
lutas do povo brasileiro para dizer aos governos
que não aceitamos a sua política de terror na
segurança. É preciso garantir a vida, sobretudo,
dos trabalhadores (as) e da juventude nos morros
e nas periferias! É preciso garantir o direito de
manifestação! Não permitiremos a criminalização
da pobreza e da luta!

Que a vida seja composta de muitos
“JUNHOS”!

A corrupção rola solta na prefeitura de São
Paulo e no governo estadual. Um esquema de
corrupção do PSDB desviou mais de R$ 1 bilhão
do metrô paulistano. A imprensa acoberta esta
falcatrua porque as empresas de comunicação têm
interesses financeiros e políticos com a tucanada
paulista. Alckmin é ótimo para fazer cara de
paisagem e fingir que a corrupção não é no
governo dele e já vem de vários governos do PSDB
em São Paulo.

Como a corrupção é apenas um dos
sintomas do capitalismo, a safadeza rola solta
também na prefeitura de São Paulo. Fraudes na
cobrança de impostos territoriais de empresas e
ricos causaram prejuízos de mais de R$ 500
milhões aos cofres públicos. Lembrando que essa
quantia é apenas a parte que foi descoberta.

Cada centavo desviado para a corrupção
é um crime contra o povo trabalhador porque é
um centavo que deixa de ser investido nos serviços
públicos para o povo. É também por causa desta
corrupção que o governo enrola o povo, não investe
o necessário na urbanização e segurança das
periferias, em hospitais públicos de qualidade etc.

CORRUPÇÃO: prefeitura de São Paulo lesa trabalhadores em mais de R$ 500 milhões

Este caso específico
de corrupção na prefeitura de
São Paulo começou no
governo Kassab, que saiu do
PFL (agora chamado DEM)
e criou o PSD. Partido novo,
mas esquema de corrupção
antigo. Como se já não
bastasse os milhões
concedidos para a burguesia
em isenção de impostos, o
governo Kassab ainda
corrompeu a administração
municipal para isentar os
ricos de pagarem outros
impostos.

Ou seja, não tem para onde correr: o
mensalão petista, o mensalão do tucanato e agora
o de Kassab mostram a degradação do sistema
capitalista. Como elemento orgânico do capital, a
corrupção continua a fazer vítimas no conjunto da
classe trabalhadora, uma vez que tais “desvios”
são sentidos diretamente na precariedade dos
serviços públicos no país.  Apenas os

trabalhadores (as) denunciarão tais desvios, mas
conseguirão fazê-lo, infelizmente, parcialmente,
pois os empresários corruptores e governos
corruptos esconderão o grosso da roubalheira,
uma vez que se protegem mutuamente.

Por isso, nós exigimos a condenação de
todos os corruptos, corruptores e a devolução de
toda a renda roubada do trabalhador pelos
governos municipais e estaduais.


