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Com a Boca no Trombone!

Alltec
Condições de trabalho

O ambiente de trabalho está literalmente
quente. A empresa não tem ventilação, o
ar fica parado. Tentaram colocar
ventiladores, mas não adianta. Só no
administrativo e na sala branca há
ventilação refrigerada. A condição fica pior
com a chegada
do verão.
N i n g u é m
m e r e c e
trabalhar numa
sauna.

Monsanto
Assédio Moral

O especialista da área de Liquid Pack, José
dos Santos Turina, faz terrorismo
psicológico com os operadores da área.
O cara chega de mau humor todos os dias,
usa de palavras de baixo
calão e expressões
extremamente chulas.
Como a Monsanto pode
permitir uma chefia tão
atroz e bruta como esta?
O mundo do trabalho não
aceita este tipo de truculência. Não se
exerce chefia por meio de violência moral!

 Hokkaido
Assédio

O Luiz Márcio não se
toca. O cara bate o
ponto, mas fica depois
do horário pegando no
pé dos trabalhadores.
Te manca, abestado!

Johnson
Corte de folga

A Sanpro interrompeu a quarta turma, que
volta em janeiro. Só que o pessoal teve
que trabalhar quatro
sábados para
emendar um feriado.
Quem iria folgar no
primeiro sábado e domingo
subsequentes ficou com
apenas um dia de folga. O
calendário elaborado prejudicou
alguns trabalhadores. Nós discutimos isso
com a empresa, que ficou de corrigir o erro.

Johnson
Falta de oportunidades

O gerente Eduardo Berdugo atropelou o
CREDO da companhia na maior
desfaçatez. Tudo bem que o CREDO existe
só para inglês ver, mas a chefia deveria
ter o mínimo de cuidado para não pisar
nele descaradamente no que diz respeito
a “oportunidades iguais a todos”. O sacana

ordenou a contratação de operadores
especializados de fora da companhia, não
d a n d o
oportunidade para
os trabalhadores
deste e de outros
setores. Este
mesmo gerente já
demitiu mais de 30 trabalhadores para
contratar outros com salário inferior. É
muita atrocidade para um gerente só!

Johnson
A farsa do TAG

Não adianta a empresa reunir todos os
TAGs em um clube de campo em
Guararema para dizer que o TAG é uma
maravilha, pois todo mundo sabe o inferno
que é trabalhar sob este regime. O
trabalhador é jogado contra trabalhador e
acaba se tornando um dedo-duro para a
chefia. A  cada ano que passa, há menos
interessados por este regime, mas a chefia
faz pressão para haver candidatos ou
pressiona os atuais TAGs para se
reelegerem. Os trabalhadores acabam
ficando em saída, já que não conseguem
se livrar do TAG e da chefia. A chefia sabe
que ninguém
suporta mais
isso e ainda
insiste com
este modelo
repressor de
liderança.

O Sindicato vai realizar a coleta
de documentação para o processo de
correção do saldo do FGTS até fevereiro.
Muitos companheiros estão tendo
problemas para conseguir o extrato do
FGTS na Caixa Econômica. Por isso, nós
aumentamos o prazo para a entrega da
documentação.

Desde 1999, com a utilização da
TR (Taxa Referencial) para correção
monetária dos saldos, mais juros de 3%
ao ano, vêm ocorrendo perdas enormes
nos saldos das contas do FGTS de cada
trabalhador.

Em comparação com a correção
da poupança, por exemplo, estas perdas
podem chegar a 61%, no mínimo, até
2013, conforme índices apurados pelo
DIEESE/BACEN.

AÇÃO DAS PERDAS DO FGTS DESDE 1999
Para ajuizamento da ação, é

necessário ser membro da categoria e
sócio do Sindicato, inclusive aposentados,
apresentar uma cópia do extrato analítico
(mês a mês) da conta do FGTS (desde
1999 ou posterior, caso a Caixa Econômica
Federal não entregue desde lá), uma cópia
do RG e do CPF, preencher e assinar uma
procuração para os advogados do
Sindicato, pois a ação será na Justiça
Federal, que exige esses documentos.

Não haverá cobrança de qualquer
taxa, a não ser o percentual de 5% sobre
a diferença ganha, ao final da ação, para
cobrir os custos da entidade.

Dúvidas podem ser esclarecidas as
segundas e quartas-feiras no plantão do
atendimento jurídico coletivo.
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Luta fábrica a fábrica conquista
avanços em várias empresas

CLARIANT

Aumento de 7,5%; PLR de R$ 2.600,00,
sem metas; ticket de R$ 220,00; cargos
e salários, 4 sábados e mais 2 dias no
fim do ano; licença-maternidade de 180
dias

VALIM

Aumento de 7,5%, Convenção mais
ticket de R$ 150,00

DOHM E ROHM

Aumento de 7,5%, PLR global mais R$
950,00 da Convenção, manutenção das
horas extras de 85% e 130%,
manutenção dos brigadistas, licença-
maternidade de 180 dias, cesta de
Natal de R$ 290,00

TARKETT/FADEMAC

Aumento de 7,5%, PLR de R$ 6.800,00,
licença-maternidade de 180 dias,
manutenção das horas extras em 85%
e 130%, plano de cargos e salários

AMAPLASTIC

Aumento de 7,5% e demais itens da
Convenção

EKA

PLR referente ao salário nominal com
todos os benefícios, aumento de 7,5%

INOMMAX (JACAREÍ) e IFF (TAUBATÉ)

Em estado de greve

VETCIA

Em negociação

BRASILIT

7,5% de aumento, PLR global em torno de
100% do salário mais um fixo de R$ 1.500,00
, cesta de R$ 120,00, licença-maternidade
de 180 dias, abono de R$ 200,00

YOSHIRO

Convenção mais abono de R$ 180,00.
PLR em negociação.

REPROCESSA

9% de aumento
PLR de R$ 1.800,00 para R$ 2.000,00
Horas extras de 110% em qualquer dia
Adicional de R$ 120,00 no mês para
quem não apresentar atestado

TONOVALE/JAMBEIRO

Aumento do ticket alimentação de R$
65,00 para R$ 80,00

TEKNIA

PLR de R$ 1.650,00, aumento de 9%,
acerto da meia hora a vista, plano de
cargos e salários, licença-maternidade
de 180 dias

PRODUQUÍMICA

PLR de R$ 1.600,00, sem metas;
aumento de 7,5%; condução até os
bairros; cesta básica; higienização dos
uniformes; cargos e salários, licença-
maternidade de 180 dias

Assembleia
na IFF, em
Taubaté
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Os mensaleiros estão indo pra cadeia, mas e os trabalhadores com isso?
A direita tradicional enjaula a nova direita, quando ambas deveriam estar atrás das grades

“Se gritar pega ladrão, não fica um meu
irmão”. O samba de Bezerra da Silva explica o
que é a política capitalista brasileira. E a letra
denuncia mais: “Aqui realmente está toda a nata:
doutores, senhores, até magnata”. É isso o que
nós vemos com as prisões dos mensaleiros, que
deveriam vir acompanhadas de políticos do
PSDB, DEM, PMDB.

Se é verdade que há políticos na
institucionalidade que mantém a defesa da classe
trabalhadora, estes são exceções, pois estão
cercados pela corrupção que impera no
parlamento.

Quando assumiu o poder, o PT tentou
fazer um pacto com a elite aos invés de sustentar
sua política na classe trabalhadora e governar
com o povo. O ex-Partido dos Trabalhadores
achou que seria suficiente fazer um pacto de
silêncio sobre a caixa preta do governo Fernando
Henrique Cardoso (PSDB) para ser aceito pela
elite tradicional. Por isso, o PT calou a boca e
não investigou a onda de privatarias fraudadas,
os inúmeros escandâlos de corrupção tucanos
que o PT denunciava na oposição, a máfia dos
sanguessugas no Ministério da Saúde de José
Serra, a bolsa Mídia do governo federal para
enriquecer TVs e jornais, a máfia política de José
Sarney na sarneylândia do Maranhão, da família
ACM na Bahia, de Collor em Alagoas, a reforma
picareta da Previdência feita por FHC/PSDB/
PMDB, o pagamento absurdo de juros de uma
dívida pública espúria, o encandâlo da compra
de votos para a reeleição de FHC e por aí vai.

Além de não investigar a corrupção
profunda do governo PSDB/PMDB, o PT ainda
se aliou ao que existe de mais degenerado e podre
na política. Deu as mãos para o mesmo PMDB,
banqueiros, construtoras, fez alianças regionais
com senhores feudais da política, ruralistas, ou
seja, a velha direita. Contudo, o PT sempre foi
visto pela direita tradicional como um penetra na
elite, um novo partido da mesma direita, mas sem
pedigree. O PT virou uma direita sem “sangue
azul”. E nem as ações degeneradas do PT
serviram para ganhar a simpatia da elite que
sempre dominou o país, que jamais vai aceitar o
passado de luta do velho PT, por exemplo, contra
a ditadura militar.

Por trair os trabalhadores e não ser bem
aceito no grupo da elite tradicional, o PT teve
que vender a alma e comprar consciências para
governar. E o crime maior veio com a aprovação
da reforma da Previdência de Lula, em 2003, que
ferrou a classe trabalhadora. Depois disso,
descobriu-se o esquema mensalão, compra de
votos, desvio de dinheiro público para o caixa do
partido para pagar dívidas de campanha.

A direção do PT já degenerado pelo poder
achou que podia fazer as mesmas canalhices que
a velha direita, mas o grupinho seleto da elite
que se acha de “sangue azul” não aceitou e
colocou o aparato da imprensa e da justiça
burguesa para condenar os mensaleiros.

A lição que fica é que os fins não justificam
os meios. Até porque os fins do PT não eram
defender os direitos da classe trabalhadora, mas
sim ser aceito no seleto grupinho da elite.

O presidente do Supremo Tribunal
Federal, Joaquim Barbosa, tem ápices de prazer
público ao condenar os mensaleiros quando este
mesmo Supremo Tribunal Federal fez vista grossa
para a corrupção a vida inteira. Pior: ainda livraram
criminosos financeiros da pior espécie, como:
Daniel Dantas (um dos maiores banqueiros
criminosos do país). No próximo período, há a
possibilidade de vermos manobras da própria
justiça burguesa para permitir redução das penas,
cumprimento em regime semi-aberto e prisão
domiciliar dos condenados.

Não nos iludamos com a condenação dos
mensaleiros. A justiça é um poder da burguesia
para oprimir a classe trabalhadora. Esperamos o
mesmo empenho do STF na investigação e prisão
dos tucanos envolvidos na corrupção do
“trensalão” do metrô em São Paulo, no desvio de
verba da secretaria da educação sob o governo

de Aécio Neves, em Minas. Porém, o presidente
do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa,
tem relações com o tucano Aécio Neves e é
amiguinho de Luciano Huck, que empregou o filho
de Barbosa nas organizações Globo (sempre a
Globo, a porta-voz da direita e que é acusada de
se beneficiar do esquema de corrupção em São
Paulo no governo Kassab, do PSD, para pagar
metade dos impostos municipais que devia da
ampliação da sua sede em São Paulo).

 O mensalão, na verdade, foi inventado
pelo PSDB em Minas Gerais na campanha do
senador tucano Eduardo Azeredo. Como o
primeiro mensalão da história política não foi
julgado se os mensaleiros que vieram depois
estão até na cadeia?

A justiça protege os crimes do PSDB,
PMDB, DEM. Que os mensaleiros devem ir para
a cadeia não há dúvida, mas que FHC por
comprar votos para a aprovação da emenda à
reeleição, a tucanada, todos os deputados e
senadores que venderam seus votos, PMDB,
Sarney, Maluf e todos os corruptos e corruptores
do país devem ir para a cadeia também.

Portanto, a resposta a nossa pergunta
inicial sobre o que os trabalhadores têm com a
prisão dos mensaleiros, é a seguinte:

Nós temos que ter em mente que todo
ato de corrupção é um crime contra a classe
trabalhadora, é uma sacanagem política de
algum grupo para se autobeneficiar, enriquecer
ilicitamente. O menor abandonado, a falta de

vagas em escolas públicas, a falta de especialistas
nos hospitais públicos são crias da corrupção e
do sistema capitalista de exploração. Assim, que
o STF investigue e puna também os crimes da
velha direita! E que a classe trabalhadora avance
na discussão de uma política de esquerda e
classista para o povo trabalhador!

A discriminação racial ainda existe. As
chamadas minorias (negros, mulheres, gays,
imigrantes) são tratadas com inferioridade e
subjugadas por não fazerem parte da
chamada maioria. Apesar de dados do IBGE
comprovar que há mais mulheres do que
homens no Brasil e a população da etnia
negra também ser maioria, o que o
capitalismo define como “maioria” é a elite
branca que controla o país.

Com o fim da escravidão, a nossa
população negra foi empurrada para os
morros e favelas. Essa condição miserável
de vida foi se perpetuando. Por isso, hoje, a
maior parte do povo pobre e favelada é negro.

O fato é que, fora à época de
Carnaval, em que as mulatas brasileiras são
alvo de cobiça sexual e vítimas deste
estereótipo machista e racista, os negros
ainda encontram resistência na carreira, nas
oportunidades de trabalho, na vida cotidiana
e são vistos sempre pela polícia como

potenciais bandidos, são criminalizados pela
etnia e pobreza.

Ninguém nega que os negros
construíram o Brasil, mas muitos questionam
o sistema de cotas. Não existe essa história
de oportunidades iguais inventada por uma
meritocracia falaciosa. Negros e brancos não
têm as mesmas condições de nada porque
já nascem em um mundo segregado pelo
poder econômico e que diferencia etnias
entre si como perpetuação do poder nas
mãos de uma elite branca racista, que se
sente ameaçada com a inclusão do negro.

O racismo é cruel, é profundo, não
pode ser negado para, enfim, o superarmos.
Superarmos juntos com a discriminação as
chamadas outras minorias rumo a uma
sociedade que não segregue o seu povo
entre diferenças de cor/etnia, sexo,
nacionalidade, orientação sexual etc.

Um povo que inferioriza o semelhante
não pode ser livre!

20 de novembro: Dia da Consciência Negra


