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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM INDÚSTRIAS QUÍMICAS, PLÁSTICAS E FARMACÊUTICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E REGIÃO

Ano 14      Número 235      De 24/06/14 a 08/07/2014     

Na Copa das manifestações, 
há luta, há resistência!

Denúncias Direitos dos As lutas da classe 
por fábricas lesionados trabalhadora
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O ataque aos direitos dos trabalhadores metroviários

2 trabalhadores do metrô de São movimento sindical e apoiadores 
Paulo foram ilegalmente demitidos em solidariedade aos demitidos e 
pelo ditador Geraldo Alckmin exigindo a reintegração imediata. 4
(PSDB) por exercerem o direito de Alckmin governa com o dedo no 

greve. O governador não negociou com gatilho. Isso é uma atrocidade 
a categoria e ainda usou a tropa de contra a classe trabalhadora!
choque como cão de guarda para agredir O Ministério Público do 
trabalhador e forçar o fim da greve. Isso é Trabalho já emitiu parecer 
uma prática recorrente deste governador condenando as demissões. A 
déspota, que atacou ilegalmente o c lasse trabalhadora presta 
trabalho de 42 trabalhadores. s o l i d a r i e d a d e  a  e s t e s  

Como se não bastasse, o ditador companheiros e apoia a campanha 
ainda mandou a tropa de choque cercar de reintegração de cada um deles.

Pela imediata reintegração o Sindicato dos Metroviários no dia 12 de 
dos 42 lutadores do metrô!junho para impedir uma passeata do SOMOS TODOS METROVIÁRIOS!

Johnson Johnson Os trabalhadores exigem respeito!
Deslocamento Desrespeito Clariant

InsatisfaçãoPelo menos 15% dos funcionários do MAM O supervisor Alex da Consumer está tirando 
Consumer trabalham em um depósito o pessoal do sério. O cara não tem A empresa ficou de melhorar as condições 
externo na LTA denominado de CELOG educação,  t rata as pessoas com do convênio e até agora nada. Muitos 
(Centro Integrado Logístico). Há seis anos, desconsideração, faz pouco caso. Até consultórios não atendem ao convênio da 
os funcionários não têm auxílio-transporte. palavras de baixo calão ele usa, o que é empresa e muitos exames não são cobertos 
O pessoal tem que se virar para chegar até o inaceitável. Será que ele não percebe que a pelo plano. O RH está com a carteira de 
local. A Johnson já pagou transporte até o equipe inteira não o suporta mais? Muita trabalho do pessoal para atualizar, mas 
LTA, mas retirou. A alimentação também é gente não gosta de ficar nem perto dele. ainda não arrumou. O encarregado 
precária. O restaurante é trocado sempre. “Goiaba” do 3º turno pressiona o pessoal, 
Antes, os trabalhadores iam de Breda até lá Johnson chantageia e ainda faz calúnias para a 
ou completavam o transporte de van da Vagas internas chefia. O Gilmar cai nas lorotas dele e não 
Johnson. A van também ia buscar e levar na tem o menor critério para verificar as 
hora da refeição. O processo de disputa interna de vagas calúnias e agir com competência. Já teve 

continua sob suspeita. Há casos de chefes gente demitida por causa disso. 
Johnson que promoveram quem nem havia 

Tolerância zero participado de dinâmica de seleção. Isso 
Monsanto

ocorreu no Toucador há pouco tempo. Há 
Restrição

A Ingrid da Sampro cometeu o equívoco de casos de notas de corte rebaixadas para 
dar pêsames ao pessoal pela vitória da direcionar a seleção. Está na hora de 

O supervisor da área do BFC Marcelo 
Chapa 1 na eleição do nosso Sindicato. Que concertar este processo de seleção interna.

Ramos está tentando restringir a atuação do 
coisa feia, Ingrid! Tava torcendo pra chapa 

dirigente sindical Joel. Ele colocou os 
dos nossos lutadores perderem pra poder Johnson/Manserv

líderes de turno para ficarem no pé e 
aprontar a vontade sem representantes dos Exploração dos terceiros

passando o máximo de serviço para o 
trabalhadores na fábrica, né? Fica provado 

companheiro do Sindicato. Que coisa feia! 
que a chefia estava apoiando a chapa dos Esta empresa causa muitos prejuízos para 

Não ataque o direito de liberdade de 
patrões! Coisa feia! os terceirizados. Além dos salários baixos, o 

organização sindical, chefe. O Sindicato e 
pessoal ainda sofre desconto de refeição e 

os trabalhadores não aceitam isso!
Johnson café nas horas extras. A política salarial é 
Ameaças distorcida, talvez, para premiar o “puxa-

IPA
saquismo” imposto pela empresa. Algumas 

Pressão
O gerente da área de Agulhas Adelmo e o pessoas recebem aumentos, mas outras 
coordenador do Acabamento de Suturas não. E falta uniforme. Já teve casos de 

Os líderes estão pressionando os 
Donizete ameaçaram perseguir os trabalhadores terem que entregar o 

trabalhadores a fazerem horas extras, mas 
funcionários que parassem na última uniforme velho para pegar um novo. A 

ninguém agradece o trabalhador por sua 
assembleia do Sindicato. O pessoal ficou empresa vai fazer o que com o uniforme 

dedicação de ficar até mais tarde ou vir 
revoltado e com toda a razão. Olha o direito velho? Passar para outro? É ridículo!

trabalhar no fins de semana. Ao invés de 
de organização sindical aí! Não sabemos o 

pressionar o pessoal para trabalhar além do 
porquê de tanto medo da assembleia, mas Johnson/Ambitec

normal, os líderes deveriam arrumar calça, 
não vamos aceitar essa pressão. Outra Exploração camisa para o pessoal trabalhar. O valinho 
coisa: o Perfex está em condições precárias 

de café é raridade. Quando há, só tem a Os trabalhadores chegam a fazer 14/1, ou para limpeza de máquina. Já foi encontrada 
metade. Parem de pressionar os seja, trabalham 14 dias sem folga. Vai tudo barata, marcas de sujeira nos Perfex, luvas 
trabalhadores porque a motivação da para o banco de horas. Pior: ameaçam e gorros descartáveis usados para limpar a 
empresa é zero!descontar os atrasos da assembleia do máquina. Situação constrangedora.

Sindicato. Não vamos aceitar essa afronta. 



Boca no Trombone - Pág. 3

CONFIRA A RELAÇÃO E A INSTÂNCIA DE TRAMITAÇÃO 
DOS PROCESSOS COLETIVOS DO SINDICATO

· COGNIS

· MONSANTO
· TI BRASIL

· FIRST WAVE

· JOHNSON · IPA

Processo sobre correção 
· FLC do saldo do FGTS

· PLASTIC OMNIUM DO BRASIL

Processo n. 203/08 - 1ª Vara do Trabalho acordo. Sindicato enviou para empresa a 
de Taubaté relação com os nomes que entende que Processo n. 1340/03 - 1ª Vara do 
Adicionais de devem ser incluídos no processo. Trabalho de Jacareí
periculosidade/insalubridade Aguardando resposta da empresaDiferença da multa de 40% do FGTS
Foi realizada perícia na empresa, Sindicato ganhou na 1ª instância. 
aguardando julgamento pela 1ª instância - Processo 1142/07 - 4ª Vara do Trabalho Empresa já recorreu para a 2ª instância.
Determinada nova perícia na empresa de SJC -MEDICALRequeremos realização de cálculos 

Adicional de periculosidade /insalubridade antecipadamente
da J&J Produtos Profissionais
Sindicato ganhou em 2ª Instância. Em Processo n. 853/07 - 1ª Vara do Trabalho 
fase de cálculos e de negociação para de SJCProcesso n. 190/09 - Vara do Trabalho de 
tentativa de acordo, com designação de Adicionais de Caçapava
audiência para o dia 15/07/14periculosidade/insalubridadeAdicionais de 

Realizada perícia na empresa. Aguarda periculosidade/insalubridade
julgamento pela 1ª instância. Julgada procedente em parte. 
Determinado ao perito que preste Aguardando realização de cálculos pela 
esclarecimentos sobre o laudo. Processo n. 0338/2012 - 1ª Vara do empresa.

Trabalho de Taubaté
Verbas rescisórias, FGTS e salários não 
pagos- Processo n. 2201/05 - 5ª Vara do Processo n. 0626/2013 - Vara do 
Requerida a penhora do imóvel da Trabalho de SJC  - JANSENTrabalho de Caçapava
empresa, para venda judicialAdicional de periculosidade/insalubridade Adicionais de 

da Janssen-Cilag Farmacêuticapericulosidade/Insalubridade
Sindicato ganhou em todas as instâncias. Aguardando perícia na empresa.
Em fase de negociação para tentativa de 
acordo, com designação de audiência 
para 28/06/14Processo n. 1056/07 - Vara do Trabalho 

 nosso jurídico entrou de Caçapava
- Processo 1455/07 - 3ª Vara do Trabalho com a ação referente às Adicionais de 
de SJC - INDUSTRIAL Operdas do FGTS. O periculosidade/insalubridade
Adicional de periculosidade/insalubridade Sindicato ganhou na 1ª e na 2ª instância. processo pode ser consultado pelo 
da J&J Industrial LTDA.Empresa recorreu para 3ª instância número 00030626220144036103 no 
Sindicato ganhou em parte.  Interpostos site http://www.jfsp.jus.br/foruns-
recursos pelo Sindicato e pela empresa.  federais/.
Em fase de negociação para tentativa de 

Assembleia na Johnson discute jornada na 
Copa e apoio aos companheiros metroviários

 Sindicato realizou assembleias com os 

trabalhadores da Johnson entre os Odias 11 e 12 de junho. Foram discutidas 

a jornada de trabalho na Copa, a pressão da 

chefia quanto à assembleia do Sindicato, foi 

ressaltada a importância dos protestos 

legítimos contra a corrupção das obras da Copa 

e da Fifa  e votado apoio aos companheiros 

metroviários de São Paulo - perseguidos pela 

truculência do governador pelego Geraldo 

Alckmin.

companheiros sobre os direitos dos INSS quando, após a alta do auxílio-doença-
trabalhadores lesionados. acidentário, for constatado que o trabalhador 
Auxílio-doença-acidentário é um benefício sofre de lesões permanentes causadas por 
que o trabalhador recebe em razão de acidente de qualquer natureza que causem 
afastamento por acidente do trabalho, do qual redução da capacidade para o trabalho que 
resultou incapacidade temporária para o habitualmente exercia. O benefício é devido a 
trabalhador. O valor do benefício corresponde partir do dia seguinte ao fim do auxílio-
a 100% do salário e será pago enquanto o doença, independentemente de qualquer 
segurado do INSS estiver incapacitado. remuneração ou rendimento do acidentado, ão importante quanto discutir 

não é permitida a sua acumulação com aumento de salário e outros 
Auxílio-acidente é um benefício de caráter aposentadoria, mas pode ser recebido com benefícios, é discutir a saúde do T
indenizatório, concedido ao segurado do salário ou outro benefício.trabalhador. Por isso, vamos esclarecer os 



Boca no Trombone - Pág. 4

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

SJC: R. Cons. Rodrigues Alves, 51 CEP 12209-540 - Fone: 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

Na Copa das Manifestações, direita tenta 
“sentar na janelinha” de olho nas eleições deste ano

á Copa, mas há luta! Se há luta é porque 
há ataques aos direitos da classe 
trabalhadora. O povo brasileiro é H
apaixonado por futebol, mas rechaça a 

corrupção da FIFA, das obras da Copa e o Estado 
de exceção instalado no país. A FIFA proíbe até 
que se fale em Copa. É obrigatório falar “Copa do 
Mundo da FIFA”. Ou seja, 

A lém dos es tád ios  te rem s ido 
superfaturados, os projetos não foram entregues 
completos. As maquetes previam “templos” do 
futebol com shoppings, hotéis, restaurantes, 
interligação com o transporte público. Essa era a 
desculpa para os estádios mais caros de todas as 

São Paulo e Belo Horizonte, os manifestantes vezes o custo das obras superfaturadas da Copa.Copas. Só que foram entregues apenas os 
foram cercados por batalhões e impedidos de estádios e olhe lá! Compramos “gato por lebre”.
transitar. É o cárcere privado “padrão FIFA”.Esta é a Copa do Mundo mais cara e a 

que mais injetou dinheiro público. São os esforços 
da classe trabalhadora brasileira que está 

A campanha eleitoral deste ano já bancando 85% dos gastos de cerca de R$ 30 
começou. Este é o cenário de fundo da Copa. Os bilhões das obras. O custo total é desconhecido 
pelegos do PSDB anunciaram a candidatura do porque os dados estão sob sigilo da Lei Geral da 
playboyzinho Aécio Neves à presidência no terceiro Copa. 
dia de Copa para aproveitar a audiência da TV 
neste momento. A mídia sempre teve uma relação 
de proteção e cumplicidade com a elite e, por isso, Foram mais de 170 mil despejos em todo 
favoreceu Aécio com muitos minutos entre uma a à classe trabalhadora.o Brasil. As casas eram marcadas um dia e 
notícia e outra da Copa. demolidas no dia seguinte a força. Muitas casas 

 A mídia pelega que faz campanha para o foram invadidas, inclusive, pela polícia para 
PSDB teve imenso prazer com a vaia à presidente As eleições deste ano ocorrerão sob um pressionar os moradores a aceitarem a ordem de 
Dilma na abertura da Copa. Só que vaia de pelego- novo panorama político. As mobilizações despejo. 
patronal-sonegador não conta. O que os sindicais, sociais, estudantis dos últimos tempos 
torcedores privilegiados (em grande maioria) convergem para uma nova consciência política 
fizeram foi demonstrar machismo ao dirigir coletiva do povo brasileiro. O povo trabalhador luta A propaganda de geração de empregos palavras de baixo calão a uma mulher e deixar claro para participar das discussões do país. foi outra farsa. Esses postos de trabalho são que eles estarão sempre com a direita de berço, a Esse foi o principal recado das ruas nas precários e terceirizados, ocasionando inclusive direita de sangue azul representada pelo PSDB. manifestações que tomaram conta do país no ano m o r t e s .  D a s  o b r a s  Não deixa de ser irônico passado. Para desespero dos políticos e partidos aeroportuárias, só a ampliação do Lula trazer a Copa para o Brasil e tradicionais da elite financeira, o brasileiro agora aeroporto de Guarulhos saiu do dizer que seria a “Copa do Povo” não se contenta mais só com “pão e circo”.papel, mas custou sangue e suor quando, na verdade, a Copa é um Essa fase de mobilizações que se de muitos trabalhadores. 111 evento elit ista para poucos consolidou no país obrigou governos e patrões a deles foram resgatados da obra privilegiados. E foram esses recuarem em vários momentos. A conjuntura de por causa das condições – privilegiados que deixaram claro reivindicações fortaleceu a luta da classe classificadas pelo Ministério do que não adianta o PT seguir a trabalhadora e serve como impulso para as lutas T r a b a l h o  e  E m p r e g o  –  cartilha neoliberal que os favorece, que se seguirão. semelhantes ao trabalho escravo. a direita sempre estará unida por É preciso acompanhar esse movimento 

laços umbilicais. de luta para ajudarmos a direcionar a discussão 
Os nossos companheiros política nas eleições para barrar nas urnas os 

O tal legado da Copa, que da Johnson que foram sorteados políticos e partidos que jogam contra os 
seriam as obras de mobilidade para assistir à estreia do Brasil, já trabalhadores.
urbana, não existe. O governo que a Johnson é uma das Por isso, a classe trabalhadora pode 
federal chegou a prometer até o trem bala. Os patrocinadoras oficiais do evento, contam que um avançar nesta eleição com um programa 
corredores viários que seriam criados nas copo de bebida no estádio custava R$ 13 reais. classista, de defesa dos nossos direitos e de 
cidades-sedes também foram conversa pra boi Uma mera garrafinha de água era vendida por R$ combate a esta polarização da direita, que 
dormir. 10 reais. Sem contar o preço absurdo dos governa para os ricos.

ingressos. Tudo lucro 
absurdo da FIFA. Ou 
seja, Copa é coisa de O governo federal e os estaduais 
elite.anunciaram gastos de R$ 2 bilhões com tropas 

Mais irônico “Robocop” para impedir manifestações e garantir 
é constatar que a vaia o lucro da FIFA, estimado em R$ 5 bilhões. Antes 
partiu do setor mais da abertura da Copa, manifestantes tiveram suas 
c a r o  d a s  casas invadidas no Rio de Janeiro e foram 
arqu ibancadas e  levados a força para depor sobre manifestações 
cujos representantes, anteriores. Isso foi um grave ataque às liberdades 
certamente, estão na individuais, à democracia, ao direito de livre-
lista de sonegadores man i fes tação .  Tudo  i sso  pa ra  i n ib i r  
da Receita Federal. manifestações na Copa. É a ditadura do lucro da 
Aliás, a sonegação FIFA acima da legislação brasileira. 
dos ricos já custou Manifestantes estão sendo agredidos por tropas 
até junho mais de 25 de choque em passeatas em várias cidades. Em 

privatizaram este 
esporte mundial e a FIFA se tornou a dona do 
futebol.

Vamos aos prejuízos

A falsa polarização entre PT e PSDB

A direita de olho nas eleições

Os despejos da Copa

Uma nova conjuntura política 

Empregos precários

O falso legado

A agressão às manifestações

A direita e a extrema direita estão tentando 
faturar em cima da Copa com a falsa polarização 
entre PT e PSDB. Para o capital financeiro, é bom 
resumir as eleições aos representantes da direita 
tradicional (PSDB) e da direita emergente (PT). É 
claro que o capital prefere o “abominável monstro 
das Neves” por uma questão de berço, mas não 
sairia derrotado se o governo federal fosse 
reeleito. No entanto, essa polarização não 
interess
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