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Mobilizações de setores organizados e da juventude revelam a efervescência social no país
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DOWN
Descumprimento

Brasilit
Assédio moral

Trauen
Acúmulo de função

Basf
Descaso

IQT
Precarização

Johnson
Confusão

Johnson
Descasos

O supervisor Eduardo Cirilo sacaneou os
trabalhadores em dezembro. O pessoal
havia compensando horas por causa do fim
de ano, mas o supervisor impôs horas
extras pra todo mundo. Os trabalhadores
tiveram que trabalhar do mesmo jeito e
ainda foram assediados a assinar uma lista
afirmando estarem de acordo em fazer hora
extra. Muita gente já tinha assumido
compromisso com a família. O supervisor
descrumpriu acordo com o Sindicato sob
ordens do presidente Ronaldo. O acordo
estabelece que a empresa tem que
comunicar ao Sindicato com antecedência
horas extras e outros pontos. Já é por isso
que não fazemos acordo de palavra, porque
nem todo mundo a tem. Agora o acordo tem
que ser cumprido. Nós vamos fazer valer
essa negociação e a empresa vai ter que
cumprir com suas obrigações!

O gerente José Carlos é puro assédio. Até
recado no cartão de ponto assediando a
peãozada ele já deixou. Fora que nenhum
terceirizado teve direito a cesta de Natal,
mas, no ano anterior, os terceirizados da
empresa receberam.

A fábrica está tendo muito acúmulo de
serviço, mas não tem pessoal para suprir a
demanda. A fábrica utiliza os serviços do
pessoal da CEPHAS, o jovem aprendiz. Só
que eles foram contratados para
aprenderem o serviço administrativo, não
trabalharem na produção. Além de não
aprenderem o respectivo correto, ainda
acumulam função. O pior é que se não
aceitam correm o risco de demissão. Isso
está totalmente errado!

O RH é puro descaso com os afastados.
Ninguém liga para informar nada. Se os
afastados quiserem alguma informação,
fica uma situação de empurra pra lá,
empurra pra cá. E pra completar o descaso,
os afastados não foram incluídos na cesta
de Natal. Segundo o RH, para os afastados,
a previsão era somente para janeiro.

Os trabalhadores estão com salários
atrasados, não receberam o 13º salário e
não têm plano médico. Vamos pra cima da
empresa.

O José Santana, supervisor da Band-Aid,
provocou a maior confusão na última
semana antes do recesso de fim de ano. Ele
cancelou todas as férias e as mudanças de
turno que já estavam combinadas. Ele
consegu iu gerar o caos. Mui tos
trabalhadores ficaram perdidos sem saber
para que turno iriam ou como organizariam
suas vidas, como horário de escola de filhos
ou faculdade, por exemplo. Pra piorar, o
encrenqueiro proibiu os funcionários de
apresentar os problemas a ele, dizendo que
só queria saber dos nomes e dos
respectivos turnos. O absurdo chegou ao
ponto de decidir a vida dos trabalhadores
por meio de sorteios no par ou ímpar, sem
levar em consideração acordos que já
estavam acertados e casos já resolvidos.
Cancelou também as horas extras que
estavam marcadas para 26 de dezembro e
simplesmente transferiu as pessoas para o
dia 30 de dezembro, dizendo que quem não
pudesse fazer hora extra nesse dia deveria
se explicar direto com ele. Que truculência é
esta? O que este cara ganhou infernizando
a vida dos outros às vésperas do Natal?

No dia 23 de dezembro, houve
contaminação de quatro funcionários da
terceirizada Manserv no setor do CPT. A
líder do 2º turno, Andreia, queria tirar as

funcionárias escondidas na Kombi da
empresa. Por sorte, nada mais grave
aconteceu. Isso é só umas das da
líder. Ela humilha funcionários, vive no
Facebook dentro da empresa, não visita as
áreas de sua responsabilidade. Ainda tem o
Márcio, líder do 3º turno, que não faz nada
para ajudar os funcionários e ainda
desconta o vale-alimentação de R$ 100,00
por uma falta não justificada. Que baixaria!

cacas

Manserv/Johnson
Débitos

A terceirizada pagou apenas R$ 90 de PLR
ao invés dos R$ 400 devidos. O supervisor
Marcelo cortou o café dos trabalhadores do
administrativo, exige horas extras, mas a
empresa não paga porque manda o pessoal
marcar como se estivesse saindo na hora
normal. O pessoal está cansado de ser
obrigado a fazer horas extras e ainda não
receber. Também há descontos indevidos
nos pagamentos. Está tudo errado!

Basf
Faz de conta

Basf
Abuso

Johnson
Teto salarial

Johnson
Manobra

Ambitec/Johnson
Pressão

O gerente Joaquim Cândido está botando
as manguinhas de fora. Ele anda dizendo
em DDS que há cipeiros oportunistas que
se candidatam apenas pela estabilidade.
Isso é uma humilhação para os funcionários
que trabalham pela nossa segurança. Ele
vive dizendo que é um cara que luta pelos

trabalhadores para enganar os mal
avisados. O cara é um ator e quer ganhar a
consciência dos companheiros, mas só fala
asneira. Te liga! Ninguém mais cai na sua
ladainha!

Os companheiros estão sem paciência com
essa história de . Tudo na
fábrica é . Chega ao absurdo
do Pedro Luiz Nogueira, da área de
materiais, usar isso no campo de futebol
quando os companheiros só querem jogar
bola, assar uma carne e ter momentos de
descontração com a rapaziada. Isso causou
tanta revolta que alguns companheiros não
compareceram à festa de fim de ano porque
estavam desanimados com isso. Te manca,
Pedro! ADC é lugar pra se distrair, relaxar.
Vá procurar a sua turma em outro lugar.
Aqui ninguém está interessado em dinheiro
de fornecedor ou homologados da
empresa.

Estão mudando o plano de carreira da
Johnson e rebaixando alguns cargos. Foi
dito para perguntar o teto do salário para o
coordenador, que fala um valor diferente
para cada um. Só que todos são
especializados, mas há uns 12 tipos de
salários sem autorização do Sindicato. Nós
vamos chamar uma mesa redonda no
Ministério do Trabalho para esclarecimento.

Essa baderna de
salários só serve
para dividir os
trabalhadores e
t  o  p  a  r o
crescimento de
t o d o s . Q u e
malandragem!

Faltam operadores na Sampro. Só que
quando a empresa vai receber auditoria
externa para conseguir certificação ISO, ela
manda o pessoal do 2º turno entrar às 10h
para preencher os buracos. Depois que a
auditoria passa, volta a faltar operadores
nas máquinas no 1º turno. O Sindicato vai
exigir a adequação do número de
operadores. Se a empresa não corrigir o
baixo efetivo, cabe denúncia à ISO 14000.

A supervisora Mariana está
cada dia pior. O pessoal não
aguenta mais o ritmo de
trabalho na Sampro. Sem
contar que ela falta com
respeito, assedia e a Johnson
não faz nada. Os trabalhadores
não aceitam esta truculência!

compliance
complicance
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O
Sindicato está na fase final
de coleta de documentação
para o p rocesso de

correção do saldo do FGTS. Nós vamos
entrar com a ação na segunda quinzena
de fevereiro. Os trabalhadores veem tendo
perdas enormes nas contas do FGTS
desde 1999 por causa do uso da TR (Taxa
Referencial) para correção monetária dos
saldos. Em comparação com a correção
da poupança, por exemplo, estas perdas
podem chegar a 61%, no mínimo, até
2013.

Para ajuizamento da ação, é
necessário ser membro da categoria e
sóc io do S ind ica to ,
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.
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 direto
com a secretaria do
nosso departamento
jurídico.

AÇÃO DAS PERDAS DO FGTS DESDE 1999

Patrões e governos têm lista de projetos para retirar direitos
Trabalhadores resistirão na luta; em direitos trabalhistas não se mexe

2
014 será mais um ano de muita
luta para a classe trabalhadora.
P re c i s a remos comba te r

conflitos sociais por causa da agressão às
populações indígenas, aos altos custos e
corrupção da Copa e das Olimpíadas, às
remoções forçadas e violentas de
comunidades na rota das obras, a repressão
armada e truculenta aos protestos que se
seguem desde as jornadas de junho, às
investigações e prisões de “mensaleiros” do
PT e “tremsaleiros” do PSDB, a discriminação
à população jovem das periferias. Agora o
que teremos que nos unir para combater,
acima de tudo, são os ataques aos

A bancada dos patrões no Congresso
Nacional e o governo têm uma fila de
projetos que atacam os direitos trabalhistas.
A principal luta dos trabalhadores em 2013
no Congresso foi impedir a tentativa dos
patrões de aumentarem a terceirização da
mão de obra com a aprovação do PL 4.330.

A ameaça mais recente aos
trabalhadores na Câmara dos Deputados é a
volta do debate do “

” por meio PL 4.193/12, do
deputado Irajá Abreu (PSD-TO). Essa é uma
proposta de lei que existe desde a época do
tenebroso governo Fernando Henrique
Cardoso, que até hoje só não foi pra frente
por causa da atuação combativa dos
trabalhadores.

As vitórias que conquistamos em
2013 são de extrema importância para a

manutenção dos direitos do
c o n j u n t o d a c l a s s e
trabalhadora. Contudo, as
ameaças continuam e
p o d e m e n t r a r e m
tramitação já a partir de
fevereiro.

Que mexam nos altos
salários e mordomias dos
políticos, nos auxíl ios
imorais, na aposentadoria
absurda de políticos após
oito anos de mandato, mas
o s d i r e i t o s d o s
trabalhadores são sagrados!

Este ano teremos
eleições para a Câmara dos
Deputados e Senado. Além
d a u n i d a d e d o s
trabalhadores e seus
sindicatos, confederações,
f e d e ra ç õ e s d e l u t a ,
precisamos aumentar a
bancada dos trabalhadores
no Congresso. Precisamos
ter representantes nossos nos defendemos
das bancadas dos patrões. Com a atual
composição na Câmara dos Deputados e do
Senado, nós, os trabalhadores estamos em

desvantagem e os nossos direitos
permanecem em ameaça.

negociado sobre o
legislado

DIREITOS TRABALHISTAS!

P o r i s s o , o s
trabalhadores precisam
estar organizados e
unidos com os seus
sindicatos de luta para
partir para o combate.

2014 será ano de muita luta! Mas
a v i tór ia é cer ta quando os
trabalhadores lutam unidos!

3º Congresso da FETQUIM
A diretoria do Sindicato dos Químicos

realizou assembleia dia 27 de janeiro, segunda-
feira, para eleger os oito delegados a que temos
direito para o 3º Congresso da FETQUIM
(Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico
de São Paulo). O evento ocorrerá nos dias 6 e 7 de
fevereiro, em Atibaia.

O Congresso elegerá a nova direção da
FETQUIM para o período 2014-2017 e definirá
estratégias para fortalecer a ação dos sindicatos e
trabalhadores da nossa categoria.
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O
capitalismo é um sistema econômico
tão perverso que destrói qualquer
possibilidade de convivência social
pacífica. Vez ou outra, alguns

conflitos sociais expõem as chagas d

e provocam um rebuliço
na sociedade ao mostrar que não somos
iguais, não existe igualdade de condições no
acesso à educação, saúde, formação
universitária, trabalho e choca aqueles
trabalhadores assalariados que estão
anes tes iados pe lo s i s tema . Essa
discriminação social é o centro do combate a
esse fenômeno social novo chamado de
“rolezinho”. Quem pode mais rechaça quem
pode menos.

Antes do surgimento da chamada
classe C, a abstração capitalista chamada de
classe média tinha o direito exclusivo de
tomar os seus centros de
compras, os shoppings,
para comprar o que não
precisa, pagar muito por
um produto que vale
pouco, ostentar marcas
acusadas pelo Ministério
do Trabalho de empregar
mão de obra escrava
(Zara, C&A, Riachuelo,
Nike), acumular dívidas no cartão de crédito
ou cheque especial para ostentar um padrão

d e v i d a f i n a n c e i r a
incompatível com a sua
renda.

O “rolezinho” não é uma movimento
organizado, não é institucional, não é uma
reivindicação, muito menos revolucionário.
Contudo, já pisou no calo das classes mais
abastadas ao profanar seus locais de
adoração do consumo. E esse choque de
classes demonstra mais uma vez que a
relação dos mais abastados com os
trabalhadores pobres das periferias nunca
será pacífico, cordial e inclusivo.

Agora o que tem que ficar claro é que
precisamos incluir a periferia num projeto de
desenvolvimento humano e social. E isso não
para a juventude não incomodar os templos
de con$umo e o$tentação. Para a periferia
ser incluída no processo social e político
brasileiro.

a
discriminação $ocial, da herança ainda
viva da escravidão

Esse desejo da
periferia aos redutos da
classe média é visto como
vandalismo, ou seja, uma
classe inferior ousar
frequentar os mesmos
antros de consumo e
ostentação de uma classe
(na hierarquia capitalista)
superior. Não é negado o direito ao consumo,
é negado o direito de adoração ao consumo
na mesma proporção e nos mesmos locais da
classe média.

Os jovens da periferia são vistos como
delinquentes, possíveis saqueadores,
baderneiros, ou seja, romperam a ordem

social vigente. Lugar de pobre é
nos guetos.

O aparecimento inesperado dos

“rolezinhos” escancara
a existência de um
apartheid social latente
e a d e u m t r a ç o
c a r a c t e r í s t i c o d a s
c lasses abas tadas
brasileiras, que vivem
s o b o m i t o d a
democracia racial. Com
a mera intenção de se
divertir, paquerar, dar
beijo na boca, olhar

vitrine, consumir, a periferia acabou fazendo
política e desmascarando a hipocrisia da
sociedade capitalista brasileira.

Arepressão ao “rolezinho”

Lamentavelmente,
muitos vendedores desses
shoppings, seguranças, policiais
são tão pobres quanto à
juventude da periferia, mas
torcem o nariz para aquelas
pessoas que lhes são tão
próximas socialmente por
almejarem estar mais próximas

da classe média reacionária.

Quem não tem poder de con$umo não tem valor no capitali$mo
“Rolezinhos” expõem a discriminação $ocial e a herança ainda viva da escravidão

GM explora, chantageia
e dá as costas aos

trabalhadores!

A
GM é um exemplo perverso da

lógica capitalista. A unidade da
empresa em São José dos

Campos foi uma das responsáveis por
sustentar a matriz americana, que quase foi a
bancarrota com a crise de 2008.

O governo brasileiro liberou mais de R$
26 bilhões em isenções fiscais para as
montadoras superarem a crise delas e
manterem os empregos. Contudo, a GM
lançou a chantagem de fechar um setor da
empresa se não conseguisse reduzir o piso
salarial dos novos trabalhadores.

A empresa insinuava na mídia e para a
população que este acordo garantiria
investimentos de R$ 2,5 bilhões para fabricar
outro modelo em São José e cancelar a
demissão em massa. Contudo, 687 foram
demitidos em 31 de dezembro. Em 2013, no
total, foram mais de mil demissões.

Resumo: a burguesia fede, como diria
Cazuza, mente, engana, chantageia, explora,
faz o que quer. Por isso, a classe trabalhadora
exige que os governos federal, estadual e
municipal pressionem a empresa para
cancelar as demissões. Isenção fiscal é
dinheiro público que a empresa deixa de
recolher.

Não podemos permitir demissão em
empresas “bancadas” com dinheiro público.
Toda a nossa solidariedade aos trabalhadores
da empresa, demitidos ou não!

A
governadora do Maranhão,

Roseana Sarney, vai muito bem.
Está comprando camarão e outros

quitutes caros a serem pagos com o
dinheiro do pobre trabalhador do
Maranhão. Aliás, quem vai bem é só a
família Sarney. O povo vive o terror do
fracasso das políticas sociais e de
segurança, o que possibilita ao crime
recrutar, mandar e aterrorizar as ruas da
cidade.

Desde o começo do
ano, as facções que controlam
o presídio de Pedrinhas (MA)
tem degolado presos rivais,
ordenado ataques violentos
em São Luís e instalado o
caos. Isso para mostrar poder
para as facções rivais e para o
poder público, ou seja, a governadora, que
vai muito bem. Quem vai mal é o povo!

Essa situação escabrosa revela a
falência do sistema carcerário do estado.
Lembrando: o do resto do país não é
diferente. Todos nós sabemos que é uma
facção criminosa que manda nos presídios
paulistas e já, inclusive, impuseram um
“toque de recolher” geral, em 2006.

O problema é que os governos
precisam incluir o povo no desenvolvimento
econômico do país, em acesso a educação,
saúde, habitação, lazer, acabar com a

atração ao crime, com a falta de
perspectiva de vida. Por outro lado, é
preciso distinguir pequenos delitos de
grandes crimes e investir na reeducação
do detento. O crime só vai diminuir quando
os governos combaterem as causas
sociais do crime e investirem na reinserção
do detido à sociedade.

Por isso, a falência do sistema
carcerário é a falência da política social de

um governo. Os presos
s ã o t r a t a d o s e
a m o n t o a d o s c o m o
animais. A sociedade
ignora que, em algum
momento, eles estarão
de volta e deixam de
cobrar os governos da
responsabilidade sobre

a reinserção desses detentos.

Daqui a pouco, podemos ver a
situação explodir em outros estados. Ou
se muda a lógica capitalista na ação dos
governos, se investe no povo, não nas
benesses do poder, ou a situação
permanecerá a mesma. E isso só com um
governo disposto a acabar com as
amarrras reacionárias quase monárquicas
do governo, no caso, do Maranhão. Chega
da capitania hereditária dos Sarneys. Eles
já comeram camarão demais à custa do
povo.

Capitania hereditária dos Sarneys
expõe falência da segurança pública


