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Com a Boca no Trombone!

APROVEITE A COLÔNIA DOS
QUÍMICOS EM SÃO SEBASTIÃO

As reservas estão disponíveis durante todo o ano.
Para o Réveillon, foi feito sorteio, mas para os outros dias é
só fazer a reserva conforme a disponibilidade de vagas.

Para reservas, ligue na nossa subsede, em Jacareí,
no (12) 3953-3277. O Sindicato estará de recesso de fim de
ano entre os dias 20 de dezembro e 6 de janeiro. Neste perí-
odo, você pode ligar direto na Colônia e falar com o nosso
companheiro Cláudio. Fone: (12) 3861-2218 ou 99646-1941.

A colônia fica à rua José Paulino Ferreira, 152 – Ense-
ada – São Sebastião/SP (próxima a praia das Gaivotas).

Faça a sua reserva e aproveite!

Faça a sua
reserva e

aproveite a
nossa

Colônia com
a família!

pessoal está trabalhando aos domingos,
mas os motoristas ficam sem ajudantes.

Ambitec/Johnson
Pressão por horas extras

A Ambitec precisa
de um corretivo. Na
Sampro, está uma
exploração só. Há
muita exploração,
nenhum benefício e
a empresa ainda
exige que os trabalhadores façam horas
extras, mas não tem nem pagado o correto.
A Johnson tem que dar um jeito nisso, já
que é a corresponsável por essa situação.

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

“opor tun idades
iguais a todos”. O
sacana ordenou a
contratação de

o p e r a d o r e s

especializados de fora da companhia, não
dando 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!

FLC
Discriminação

A empresa sem mais nem menos adotou
tratamento diferenciado para os
companheiros da empresa. Uma
trabalhadora da Milclean com muitos anos
de casa foi revistada arbitrariamente sem
n e n h u m
motivo. A
e m p r e s a
tem quem
se explicar
sobre isso!

Oxiteno
Parabéns aos companheiros
pela unidade na luta pelo
adicional noturno. Essa foi
uma grande conquista para os
trabalhadores!

Johnson
Que cesta decepcionante!

A cesta de Natal este ano foi uma decepção
geral. O negócio veio minguado, minguado.
O RH ainda mandou a chefia dizer que a
cesta está melhor este ano.
Isso só pode ser deboche.
Os trabalhadores merecem
coisa melhor e, acima de
tudo, consideração!

Ambitec/Johnson
Assédio Moral

A liderança da Ambitec surtou. A
supervisora Mariana não se cansa de

perseguir e intimidar os
trabalhadores. O
assédio é tão grande
que ela chegou ao
cúmulo de dizer que
alguns não servem para
esta área e já deviam ter
sido demitidos. Passou
da hora da Johnson
cortar as asinhas dela.
Ainda tem mais. O
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CONFIRA AS CONQUISTAS FÁBRICA A
FÁBRICA DA CAMPANHA SALARIAL
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2013 foi um ano de muita luta do povo
trabalhador, 2014 será ainda mais!

A Copa das Manifestações
A classe trabalhadora iniciou em 2013

um processo profundo de mudança no caráter
da participação do povo na política. Os
movimentos sociais, sindicais, estudantis e
populares sempre estiveram na luta por
melhoria das condições de vida, transporte,
mais investimentos em saúde, educação,
habitação e pela condenação de corruptos e
corruptores. O elemento novo foi a resposta
em massa do conjunto da classe trabalhadora
à repressão violenta da polícia militar à
reivindicação do
Movimento Passe Livre, em
São Paulo.

O ataque da polícia
despertou o povo para um
processo de transformação
deste tipo de democracia
em que o eleitor vota e o
político faz o que quer no
mandato. O povo brasileiro
acordou para a política e
quer fazer parte dela tanto
nas redes sociais quanto
nas ruas. Essa é a
mensagem central dos
protestos que tomaram as ruas do país e
impulsionaram as maiores lutas que já se viu
nos últimos tempos na defesa dos direitos
indígenas, trabalhistas e sociais.

A s mobilizações não pararam
O processo de luta organizado que se

seguiu aos protestos de junho alavancou a luta
contra os governos corruptos de Eduardo Paes
(prefeito RJ) e Sérgio Cabral (governo
estadual RJ); a greve dos professores do Rio
de Janeiro e Belo Horizonte; contra o
assassinato de populações indígenas pelos
ruralistas, principalmente do Mato Grosso;
contra a homofobia e o machismo da Comissão
de Direitos Humanos da Câmara dos
Deputados; contra o esquema de corrupção
do PSDB no trem e
metrô paulista;
contra os projetos
que retiram direitos
trabalhistas; contra
a criminalização
dos movimentos
sociais, da pobreza
e dos trabalhadores
das periferias das
grandes cidades etc.

Os políticos burgueses tremeram
Do tucano Geraldo Alckmin, em São

Paulo, até a presidente Dilma, 2013 foi o ano
em que o povo trabalhador impôs medo aos
políticos.

O Estado de direito a serviço da
FIFA

Outro elemento novo que explodiu
sobre a cabeça dos políticos que governam
para os ricos foi a repulsa aos cerca de R$ 50
bilhões orçados para a Copa de 2014 enquanto
o povo trabalhador precisa de atendimento de
qualidade nos hospitais públicos, melhorias na
educação, saneamento básico eficiente nas
periferias e regiões metropolitanas das
grandes cidades, transporte mais eficiente e

barato. E isso sem contar
na perda da soberania
nacional porque vivemos
um estado de exceção em
que a FIFA, uma das
instituições mais
corruptas do mundo,
manda e desmanda no
Brasil. A FIFA exigiu e o
governo criou a Lei Geral
da Copa para garantir que
a organização esteja
acima da legislação
brasileira e não responda
a nenhum crime praticado

em território nacional.
E tudo isso com a mentira, que já foi

desmascarada, de um tal legado da Copa.
Este legado foi a morte de dois trabalhadores
no Itaquerão, que vai abrir a Copa, construído
com dinheiro público que só vai servir para
enriquecer os cartolas e as construtoras. Aliás,
as construtoras, além de oportunistas como
Ronaldão, Pelé e Bebeto, estão lucrando
bilhões entregando estádios - muitos dos quais
depois não servirão pra nada – superfaturados.

A Copa das Manifestações
Por isso, os protestos não param e vão

marcar este evento como a Copa das
Manifestações. Se o povo não dorme, os
políticos não devem ter sossego. E essa onda

de protestos e manifestações
trouxe e manteve na luta
milhares de estudantes,
principalmente da dita classe
média, e trabalhadores que
estavam iludidos com o
sistema, com a farsa da
meritocracia, com a falsa
premissa de que as
oportunidades são iguais para

todos. O sistema capitalista é um modelo de
perpetuação das diferenças econômicas e das
desvantagens eternas para a classe
trabalhadora. Desvantagens que afetam,
sobretudo, a parte da classe trabalhadora de
etnia negra, que não tem e nunca teve as
mesmas oportunidades neste sistema desigual.

A questão racial na Copa
Como subproduto de uma elite

financeira corrupta e racista, a FIFA explora o
povo trabalhador brasileiro na construção de
estádios com dinheiro público e ainda impõe
um racismo velado. A organização trocou os
atores Lázaro Ramos e Camila Pitanga por
Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima no sorteio
das chaves dos jogos. A elite financeira
mundial, que é branca, sentiu-se representada
nesta aventura no 3º Mundo. Reforça, assim,
a ideologia racista tão nefasta à classe
trabalhadora e desvela a opção étnica da elite
brasileira, marcadamente branca. Não se
enganem: a Copa é apenas isso, negócios!

2014 de muitas Lutas
Assim, 2014 promete ser um de muitas

lutas. Milhares de trabalhadores e estudantes
estarão presentes em todas as lutas da classe
trabalhadora em greves, passeatas,
manifestações, atos contras os governos
corruptos e corruptores e também contra esta
patifaria de Copa. Essa exploração não será
assim tão fácil para eles, os novos
colonizadores da FIFA compactuados com os
governos estaduais e federal.

Nas ruas, povo exige mudanças
O legado da Copa será a luta da classe

trabalhadora brasileira por independência.
Como 2014 é ano de eleições, que os
protestos de 2013 e as lutas que se
encaminham construam a mudança necessária
no cenário político brasileiro jogando para
escanteio todos os políticos e partidos da velha
e nova direita!

Por um 2014 de lutas em prol da classe
trabalhadora!


