
O capitalismo vive uma das maiores
crises de sua história, a crise do lucro. As
empresas e bancos têm recebido cifras
enormes de dinheiro público para cobrir
rombos e fraudes financeiras, perdão de
dívidas, subsídios, incentivos fiscais.

A diminuição da presença do
Estado na economia se refere apenas aos
investimentos nas áreas sociais:
educação, saúde, segurança pública,
moradia popular e geração de
empregos porque para os patrões
tem aumentado e muito os
investimentos do governo que
favorecem diretamente o lucro das
empresas. Não é à toa que no ano
passado as montadoras enviaram
recorde de dinheiro para as matrizes
26% maior que no ano anterior,

Os patrões querem aumentar os lucros, retirando
direitos trabalhistas e saqueando os cofres públicos!

enquanto o crescimento do setor foi de
0,7%.

Os governos sustentam e garantem
os lucros dos patrões cortando direitos dos
trabalhadores e cortando investimentos
nas áreas sociais.

Os patrões arrocham os direitos
enquanto os governos arrocham os
serviços públicos para a população e o

direito à aposentadoria. As empresas e
seus governos patronais têm criminalizado
a luta dos trabalhadores com perseguição
aos que lutam, os ataques à organização
dos trabalhadores e aos Sindicatos
combativos.

Aqui na região, os patrões têm
atacado os Sindicatos para enfraquecer a
luta dos trabalhadores por direitos e impor
o modelo chinês de exploração. Foi assim
na Johnson, na AMBEV, na GM, no serviço

público de São Sebastião.
Por isso, nós, trabalhadores

temos que nos unir mais para
enfrentar esse novo período de
ataques e dizer para todos os
patrões e os governos: A CHINA
NÃO É AQUI! NÃO À

EXPLORAÇÃO!

DIA DE MANIFESTAÇÃO CONTRA OS ATAQUES AOS
DIREITOS DOS TRABALHADORES! PELO DIREITO DE

ORGANIZAÇÃO SINDICAL! DIA 17 DE ABRIL.

Abril de 2012

A classe trabalhadora está em luta.
Na construção civil, nós temos visto os
trabalhadores se levantarem contra o
modelo de exploração chinês. Já houve
greve nas obras do Maracanã e nas
obras do PAC, do governo federal. Os
operários das usinas hidrelétricas de
Jirau, no Rio Madeira, a 150 km de Porto
Velho, em Rondônia; Santo Antonio, em
Porto Velho, e Belo Monte, no Rio Xingu,
no Pará, estão mobilizados por seus
direitos. Em Jirau, os trabalhadores
acabam de sair da segunda greve em
menos de um ano. Em Belo Monte,
houve duas greves em 5 meses.

O ataque aos trabalhadores é tão
violento que a justiça cometeu o
absurdo de proibir a solidariedades das
organizações dos trabalhadores aos
grevistas nas obras do PAC. Até a
distribuição de boletins foi proibida, num
ato absolutamente antidemocrático à
serviço das empreiteiras.

No Vale do Paraíba, a Johnson
demitiu dirigentes sindicais. Em Jacareí,
o prefeito assedia e pressiona os

trabalhadores para enfraquecer o
Sindicato da categoria. Sindicato é um
instrumento de luta dos trabalhadores!

Vamos unir todas as categorias de
trabalhadores, ativistas do movimento
popular e estudantil e todos aqueles que
não se curvam a exploração dos patrões.
Vamos realizar manifestações em São
José dos Campos e Jacareí.

A greve dos trabalhadores do
transporte e empilhadeiristas da
empresa Spane, de Taubaté,
resultou em ocupação da SRTE
(Secretaria Regional do
Trabalho e Emprego) no dia 3 de
março para cobrar fiscalização
sobre as empresas caloteiras e
que descumprem a legislação.

Por isso, o caminho é unificar
as lutas para derrotar o arrocho salarial
e obter melhores condições de trabalho!
Temos que combater a ofensiva dos
patrões sobre os Sindicatos de luta para
retirar os direitos dos trabalhadores.

Entre em contato com a diretoria
do seu Sindicato, participe dos protestos

e fortaleça a nossa luta! Chega de
ataques da patronal e dos governos!
Nós exigimos respeito aos nossos
direitos!
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Ataque aos servidores de Jacareí afeta os serviços públicos

A prefeitura de São Sebastião
está com uma política absurda de
perseguir os trabalhadores públicos. O
número de processos administrativos
contra os servidores já chega a 500, o
que representa 15% do total de 3.378
servidores.

Um guarda civil foi demitido
arbitrariamente há poucas semanas.
Outro servidor responde a um processo
por não ter feito hora-extra. Vejam que
absurdo esse assédio moral! É a
absoluta ditadura da administração
municipal. É a barbárie contra o
trabalhador.

Seja no serviço público ou na
iniciativa privada, os ataques dos
patrões e dos governos são uma
ofensiva as lutas e mobilizações dos
trabalhadores contra a retirada de
direitos. E todos aqueles que se
levantam contra a exploração são
perseguidos e reprimidos! Não
podemos aceitar isso!

Servidores são perseguidos
em São Sebastião

Trabalhadores rejeitam
redução de direitos na LG

A patronal da LG, em Taubaté,
apresentou, no começo de março, um
pacotão de arrocho. A fábrica quer
cancelar promoções salariais até 2014,
frear a PLR e reduzir direitos.
Os trabalhadores se
mobilizaram e votaram em
assembleia contra as ações
da empresa. Todo apoio a luta
dos trabalhadores!

GM ataca ativistas por
defenderem trabalhadores

A GM suspendeu 5 ativistas por
4 dias porque eles interromperam a
produção para garantir a segurança dos
trabalhadores. Três são dirigentes
sindicais e dois são cipeiros. Esta
exploração sem limites causou a morte
do trabalhador Antonio Teodoro Pereira
Filho, de 60 anos, no dia 24 de março.

Esse é mais um exemplo do que
os patrões são capazes para aumentar
o lucro. Passam por cima das normas
de segurança, arriscam a integridade
dos trabalhadores, causam mortes e
ainda perseguem quem se opõe a este
massacre.

Abaixo a repressão aos que
lutam pelos direitos dos trabalhadores!

Os servidores públicos de Jacareí
têm os salários arrochados e trabalham em
péssimas condições. Isso afeta a
qualidade dos serviços prestados à
população. Não existe CIPA, faltam luvas
descartáveis para a higienização das
crianças nas creches, sapatos de
segurança, chapéus e outros.

Os agentes de trânsito são
impedidos de usar o banheiro de alguns
setores da prefeitura. Os funcionários da
infra-estrutura são vítimas de assaltos no
trajeto até o trabalho. Faltam médicos e
outros profissionais na rede pública. Os
baixos salários e o sucateamento dos
serviços aumentaram o número de
demissões voluntárias, o que piora
ainda mais o atendimento para a
população. Com isso, aumenta a
terceirização na saúde, onera o
orçamento e favorece as fraudes em
licitação nos serviços públicos.

No setor de educação, os
Auxiliares de Desenvolvimento Infantil
(ADIs) lutam para serem reconhecidos
como professores de educação infantil
com o devido enquadramento ao plano de
carreira e carga horária de 30h semanais.

O governo municipal do PT ainda
ataca o Sindicato dos Servidores
Públicos, que é o instrumento de luta dos
trabalhadores municipais, persuadindo os
servidores a se desfiliarem para só assim

terem acesso ao empréstimo consignado.
O Sindicato já acionou o Ministério Público
e vai lutar contra todos os ataques da
prefeitura.

Fora isso, os trabalhadores
municipais não receberam nem a
reposição da inflação desde o ano 2000.
Enquanto isso, o prefeito e o secretariado
tiveram aumento de 33%. E eles ainda
aprovaram aumento de quase 100% nos
próprios salários para o próximo mandato.
Já o piso salarial do trabalhador público
caiu para cerca de um salário mínimo. É
muita cara-de-pau daqueles que dizem

representar o povo! É um desrespeito para
com os servidores, maior patrimônio de
uma administração pública.

Os recursos da cidade cresceram
mais de 40% nos últimos anos, mas estão
voltados para o usufruto do prefeito, dos
comissionados e dos vereadores. Nós
exigimos mais investimento para a

população, principalmente para a parcela
mais pobre, que depende mais dos
serviços públicos. Investimento no serviço
público, não no prefeito e nos vereadores!

Os trabalhadores da categoria da
alimentação de São José dos Campos
e região começam a entrar no período
de Campanha Salarial dos setores de
bebidas, doces, conservas, carnes e
frigoríficos. Já houve assembleias com
os trabalhadores de todos esses setores
e o pessoal mostrou disposição para
a luta. Os companheiros já têm
até Estado de Greve votado.

O Sindicato fez ato
público na AMBEV (grupo que
produz a Brahma, Skol e outras
cervejas) contra a demissão de um

Trabalhadores vidreiros lutam por conquistas
 Os vidreiros da região estão na luta por PLR na Vidro Bem. A

empresa usou de artimanhas com a história de metas para frear o valor
da segunda parcela. Os trabalhadores estão se mobilizando para
avançar na sua reivindicação. Já os companheiros da Cebrace aguardam
a perícia da justiça do trabalho para garantir a insalubridade. Alguns

trabalhadores já estão recebendo o adicional no salário antes do término
do processo, mas a luta continua, inclusive, para receber o que ficou para trás.

Na Vidroline, os trabalhadores lutam contra o assédio moral. Um chefe, que
também é dono, foi afastado pelos sócios por causa do descontrole dele. Não sabe
lidar com as pessoas. Vitória dos trabalhadores! Vitória também contra uma demissão
por justa causa na Vidroline. O Sindicato dos Vidreiros mobilizou os trabalhadores e
fez a empresa recuar. Parabéns aos trabalhadores!

cipeiro e luta por esclarecimentos e a
responsabilização da empresa sobre a
morte de um prestador de serviços, este
ano, na empresa, em Jacareí.

Sabemos da perseguição dos
patrões para acobertar as suas falhas.
Por isso, estamos chamando a unidade

dos trabalhadores,
movimentos social,
sindical e popular
para engrossar a
nossa luta. Unidos,
somos muito mais

fortes!

Trabalhadores da Alimentação na luta por aumento real
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Mesmo após comprovada a
degradação ambiental pela extração
de areia no Vale do Paraíba, os
vereadores de São José modificaram
a Lei Orgânica do município para
permitir a volta da extração de areia na
várzea do Paraíba.

O Sindicato dos Químicos e o
movimento ambientalista entraram na
justiça contra a Câmara de São José e
venceram. Com isso, a extração de

areia na cidade está novamente
proibida.

O Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
considerou a alteração da Lei
Orgânica do município pela Câmara
Municipal uma medida apenas para
enriquecer as empresas minerárias “à
custa da degradação ambiental”. Essa
vitória é do Sindicato dos Químicos, do
movimento ambientalista e de toda a

população de São José dos Campos
e da região. Essa vitória também é
importante para frear o avanço do
lobby do setor sobre outras cidades
ao longo do Rio Paraíba do Sul.

Cada vez mais os patrões e o
governo atacam os nossos direitos
conquistados com muita luta ao longo de
décadas enfrentando. Eles usam
termos bonitos ou expressões em
inglês para flexibilizar os nossos
direitos: acabar com as férias
de 30 dias, com o 13º
salário, avançar na
terceirização sobre a
atividade-fim, impor o
banco de horas e a CLT flex
etc.

O governo federal negocia com os
patrões incluir na CLT o contrato de
trabalho por serviço eventual e por hora,
ou seja, será o fim de todas as garantias
trabalhistas e o salário não
corresponderia a 30 dias de trabalho,
seria pago por dias ou horas.

Patrões querem retirar direitos atacando a CLT
           Há alguns anos queriam criar
uma lei em que todos os trabalhadores
teriam que se registrar como autônomos

para prestar serviços para os
patrões. Ser prestador de

serviço significa não ter
direitos trabalhistas e ter
todas as obrigações com
o patrão.

No modelo de
contratação CLT
Flex, no qual a
empresa paga

cerca de 40% do salário do
empregado e os 60%
restantes são oferecidos em
forma de benefícios, como:
reembolso de combustível, auxílio
bolsa de estudos, plano de saúde
e assistência médica. Isso impõe perdas

trabalhistas porque o reembolso desses
benefícios não é considerado como base
de cálculos para o FGTS (Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço), 13º
salário e férias. É a redução de direitos
que a patronal quer!

Já a terceirização pode piorar
porque os patrões querem avançar a
terceirização sobre a atividade-fim, que
é o ramo principal de atividade de uma

empresa.
Depois os patrões

inventaram o lay-off. Seja lá
qual for o nome do ataque
aos nossos direitos (lay off,
prestação de serviços,
terceirização, CLT flex), os
patrões querem aumentar os

lucros pagando menos para o
trabalhador.

A luta contra a extração de areia
na várzea do rio Paraíba

A Johnson demitiu em fevereiro
os dirigentes sindicais Cabral, Natalino,
Silvio, Lídia e Paulo Lourenço, diretores
do Sindicato dos Químicos de São José
dos Campos e região. A multinacional
americana está com uma política absurda
de ataque e perseguição à livre-
organização dos trabalhadores e ao
direito de greve. A empresa coloca a
tropa de choque da PM na fábrica para
impedir greve, ao mesmo tempo em que
ataca a estabilidade dos dirigentes.

Com muita luta e mobilização, o
Sindicato dos Químicos conseguiu a
reintegração dos dirigentes Lídia e
Silvio. Mesmo após a determinação da

Vitória: Johnson é obrigada a reintegrar trabalhadores!
justiça, a empresa ainda
criou dificuldades para
a reintegração dos
trabalhadores.

As atitudes da
Johnson são um brutal
ataque à democracia,
aos direitos
trabalhistas, à
soberania nacional, já
que não respeita a
legislação do país. Não é aceitável que a
patronal queira impor o modelo chinês de
exploração, em que a legislação trabalhista
não protege ninguém e a exploração corre
solta. Basta de perseguir e criminalizar os

que lutam, como vimos
no caso do Pinheirinho,
na USP e na greve dos
policiais da Bahia.

Exigimos da
Johnson a imediata
reintegração dos outros
dirigentes sindicais
demitidos.

Todos os
movimentos combativos
e de luta da região, do

Brasil e de países, como: Argentina,
Bolívia, República Dominicana, México,
já enviaram moções de repúdio à
Johnson e encaminharam sua
solidariedade ao Sindicato.

Nós seguimos na luta pela
reintegração de todos os companheiros
demitidos arbitrariamente e pelo fim da
tropa de choque nas greves dos
trabalhadores.
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            O governo, os patrões e a
imprensa estão com uma campanha
violenta contra a Previdência Social. O
Jornal Nacional da Rede Globo passou
toda a primeira semana de março
atacando os trabalhadores do serviço
público.

Os trabalhadores do setor privado
também são acusados de marajás e
preguiçosos. Quem não se lembra
daquele terrível ataque do ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso chamando
os aposentados de vagabundos?

O governo e a imprensa têm a cara-
de-pau de dizer que a Previdência não tem
dinheiro para pagar os direitos de todos
os trabalhadores. Tem sim! Só que o
governo deve parar de meter a mão no
INSS. Agora vem com a estória de
desonerar a folha de pagamento das
empresas, reduzindo as contribuições
para o INSS, mais incentivos para os
patrões, corte de benefícios para os

Tirem as mãos da nossa aposentadoria!
trabalhadores. Este é um governo para os
ricos!

A Previdência tem sim caixa para
pagar o direito do trabalhador que
contribui 30, 35 anos para a seguridade
social. O problema é que o governo pega
o nosso dinheiro do INSS e dá para os
banqueiros nacionais e internacionais. O
governo ainda incha o INSS com
sanguessugas sem concurso público
ganhando milhões para não fazer nada,
são esses que tem salários milionários,

não os trabalhadores concursados. Por
exemplo: os ex-presidentes recebem
salário integral pelo resto da vida; as filhas
de militares herdam a aposentadoria do
pai; o corrupto senador e ex-presidente
José Sarney recebe várias
aposentadorias gordas. Esse é o rombo
que tem que ser combatido, não o direito
legítimo dos trabalhadores de se
aposentarem depois de décadas de
trabalho e contribuição ao INSS!

Infelizmente, não apenas os ex-
moradores do bairro Pinheirinho foram
atacados em seu direito à moradia. Os
megaeventos esportivos mundiais vão
colocar milhares de famílias brasileiras
no olho da rua. Cerca de 170 mil

170 mil famílias podem ser desalojadas paras as obras da Copa e das Olimpíadas

pessoas devem ser despejadas pelos
governos das 12 cidades sedes dos
eventos. As obras da Copa e das
Olimpíadas vão sugar tudo o que estiver
ao redor! O pior é que o dinheiro público
gasto nessas obras vai financiar o

despejo de milhares de famílias para
beneficiar empresários e construtoras
apadrinhados pelos governos. É o
dinheiro público financiando o déficit
habitacional e o ataque ao direito à
moradia!
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A multinacional Petrobras aceitou
acordo com o Ministério Público do
Trabalho (MPT) de São José para escapar
de um processo de meio bilhão de reais.
A empresa foi processada com base em
denúncia de trabalhadores demitidos
arbitrariamente das obras de ampliação
da Refinaria Henrique Lages (Revap).

A Petrobras estava perseguindo e
restringido o acesso na Revap e nas outras
unidades da empresa em todo o país de
trabalhadores terceirizados das obras da
Revap. A perseguição era praticada por
meio das empresas terceirizadas como
represália às greves com a participação
de milhares de trabalhadores nas obras
da Revap.
            O Ministério Público do Trabalho de
São José dos Campos entrou com ação
indenizatória contra a Petrobras no valor
de R$ 500 milhões por causa das

Petrobras aceita acordo para evitar processo milionário
restrições. A justiça
chegou a conceder
liminar a favor do
MPT. Para não ser
condenada, a
Petrobras aceitou
fazer acordo.

A Petrobras
ficou obrigada a
pagar multa de R$
412 mil ao MPT, a
produzir e veicular
campanha de
conscientização em âmbito nacional
contra a discriminação a trabalhadores.
Essa foi uma vitória importante dos
trabalhadores contra a perseguição da
patronal!

Outras batalhas ocorrem para
enfrentar os ataques da Petrobras.
Trabalhadores diretos (concursados) são

ameaçados de punição, as condições de
trabalho são cada dia piores, falta mão-
de-obra na atividade-fim e as NR´s
(Normas Regulamentadoras) da
segurança não são cumpridas.

A Petrobras tem que ajustar a sua
conduta. Chega de perseguição a quem
luta por seus direitos!

Greve com milhões de trabalhadores nas obras da RevapGreve com milhões de trabalhadores nas obras da Revap


