
“Querido Papai Noel,

Eu nunca te pedi nada! Mas neste Natal 
eu queria pedir, humildemente, que 
a Bardella pagasse a gente direito! A 
peãozada não tá suportando mais. Só o 
pagamento direitinho, mais nada. Nós só 
queremos dignidade para trabalhar!

Nozes e castanhas, peru de natal, ches-
ter, tender, bacalhau… O senhor faz ideia 
de quanto tudo isso encareceu? Sabe 
qual a porcentagem que isso representa 
no nosso salário? Ou melhor, represen-
taria, se a Bardella pagasse, mas são só 
promessas, promessas e promessas… 

A Bardella prometeu que voltaria a 
pagar em dia. Ficou só no gogó. Logo 
faltou com a verdade, e deu um vale de 
40% pra calar a boca do peão. A nova 
promessa agora é o pagamento de mais 
um vale de novembro, de 40%, e depois 
o restante que falta até o Natal. No pavi-
lhão 10 já faz três meses que não pagam 
direito. A Bardella fez reunião para os 
caras voltarem a trabalhar, só com pro-
messas e nada de dinheiro (e teve pelego 
que aceitou trabalhar à noite!). Até agora 
só pagaram a laminação. Os outros se-
tores não receberam nada, nem décimo 
terceiro, nem pagamento.

Já vai para três anos nessa bagunça! 
Promessas vazias! A Bardella parecia 
uma metalúrgica séria, mas tá virando 

O filho mais velho de Jair Bolsonaro 
chama-se Flávio Bolsonaro. Flávio era 
deputado no RJ até este ano, quando foi 
eleito Senador. Agora descobriu-se que 
o motorista de Flávio realizou uma série 
de movimentações financeiras incom-
patíveis com sua renda de motorista. 
Ao total, o motorista movimentou R$ 
1,2 milhão em um ano, mas recebia um 
salário de cerca de R$ 10 mil reais. Para 
piorar, o dinheiro era depositado na con-
ta do motorista pelos outros 7 assesso-
res parlamentares de Flávio Bolsonaro! 
Tudo em valores cortados, para tentar 
não chamar a atenção dos órgãos de 
controle de movimentação financeira. E 
mais: as duas filhas do motorista e sua 
própria mulher também eram assesso-
ras de Flávio. Quando uma das filhas foi 
exonerada, logo em seguida foi contra-
tada por Jair Bolsonaro, quando ainda 
não tinha sido eleito presidente. Para 
piorar, o motorista fazia depósitos na 
conta da mulher de Jair Bolsonaro! De 
onde será que vem todo esse dinheiro? 
Ainda ninguém sabe, mas o que se sabe 
é que o patrimônio do filho de Bolsonaro 
quadruplicou durante seu mandato. Aí 
tem coisa!

Em reunião com a bancada do MDB (a 
turma corrupta do Temer), no dia 06/12, 
Bolsonaro disse que “é horrível ser 
empresário no Brasil”. E complementou: 
“Quero cumprimentar quem votou na 
reforma trabalhista. Devemos aprofundar 
isso daí. Ninguém mais quer ser patrão 
no Brasil.”

E falou que “com a própria reforma traba-
lhista última, em que votei favorável, já 
tivemos algum reflexo positivo. O número 
de ações trabalhista praticamente dimi-
nuiu pela metade”.

A verdade é que essa reforma piorou 
as coisas para o peão e favoreceu os 
empresários. Agora você, peão, corre o 
risco de arcar com o custo do processo 
na justiça do trabalho, caso perca. A 
reforma foi pensada meticulosamente 
para o trabalhador não ter coragem de 
processar a empresa.

Apesar disso, segundo Bolsonaro, ainda 
“é horrível ser patrão no Brasil”. Para 
ele, a situação do peão ainda tem que 
piorar para “ser bom” ser patrão. Será 
que Bolsonaro aguentaria um mês com 
um salário como o nosso? Seja como 
for, é melhor já ir se preparando pra lutar 
contra mais esse picareta!
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boca de porco. Imagine se nós prome-
têssemos vir trabalhar e não viéssemos, 
o que ocorreria? Olho da rua na certa. 
Mas a Bardella pode se dar ao luxo de 
prometer o que quiser e não cumprir.

Alguém confiará nessas novas promes-
sas? A verdade é que se não botarmos 
a boca no trombone, nada sairá. E se 
depender do sindicato, também não 
sai nada. Se tivesse um sindicato sério, 
greve aqui virava coisa séria, não entrava 
nem saía ninguém. Porque a situação tá 
feia. Mas o representante do sindicato 
é funcionário da Bardella, então já se vê 
tudo… O sindicato veio aqui no dia 21/11, 
e foi só falação. Não resolveu problema 
nenhum, não propôs nenhuma luta séria, 
mas tirou foto pra colocar no site do sin-
dicato, falando da convenção coletiva.

Ora, cara pálida: para que serve a con-
venção coletiva se não tem pagamento 
e nem aumento?? Isso não é convenção! 
Ou, para vocês, convenção é só tubaína?

Bardella, a situação está insuportável! Ou 
você nos dá esse presente de Natal, ou 
te daremos um “presentinho” no próximo 
ano!

Querido Papai Noel, eu nunca te pedi nada! 
Manda a Bardella pagar a peãozada!”

Assina: Boiadeiro revoltado

A Bardella está fazendo reestruturação 
produtiva disfarçada. Ela quer rebaixar 
os salários e usa o terrorismo do risco 
de falência. Ela paga irregularmente seus 
trabalhadores desde 2016, dá calote em 
demitidos, humilha empregados. Em no-
vembro ela voltou a atrasar o pagamento. 
E por muito tempo ela só pagou esses 
“vales”. Nem holerite ela dá! 

Pra cada um pagam uma 
coisa. Eu já não sei mais 
quanto eles me devem

Considerando que um empregado rece-
ba 5 meses integralmente e nos 7 meses 
restantes receba apenas “vales” de 40% 
do salário, após um ano, significa que 
o trabalhador teria uma salário mensal 
de apenas 65% do valor real (5 x100% 
+ 7 x 40% / 12). Para um salário de R$ 
2000 é como se o peão recebesse, de 
verdade, após as falcatruas, apenas R$ 
1300! Um roubo!

Se não bastasse, a empresa colocou 
a faca no pescoço da peãozada e, em 
assembleia, com ajuda do sindicato, foi 
aceita uma redução de 14% no salário, 
a partir de setembro. Continuando com 
nosso exemplo acima, o salário despen-
ca de R$ 1300 para R$ 1118 (56% do 
total ou 86% de 1300). 

Após um ano, quase desapercebida-
mente, como num “passe de mágica”, a 
Bardella e o sistema econômico capita-
lista (inflação) roubam de você, trabalha-
dor, todo mês, cerca de mil reais! Todo 
mês! Abra o olho, trabalhador! Isso é a 
legitimação do rebaixamento salarial e o 
empobrecimento da nossa classe!

Vejamos o exemplo da situação dos 
operários da Bardella. E lembremos que 
o correto seria o reajuste mensal dos 
salários, para não ter perda nenhuma 
(o reajuste anual, da data base e da 
convenção coletiva, é uma falcatrua dos 
capitalistas associados com os sindica-
tos pelegos). Façamos os cálculos da 
situação do operário da Bardella, consi-
derando um salario de R$ 2000. Vejamos 
quatro cenários: 1. com reajuste mensal 
(a partir de jan/18); 2. com reajuste zero; 
3. com perdas devido a calotes; e 4. com 
a redução de salário. A estimativa do 
tamanho roubo é até pequena, pois o pe-
ríodo considerado é de apenas um ano e 
as informações são esparsas.

*Essa estimativa não leva em conta meses 
em que a Bardella sequer pagou salário (5 
meses integral + 7 meses vale de 40% / 12 
meses) e vai até setembro quando data o 
acordo de redução salarial.

Na foto: Jair Bolsonaro, seu filho Eduardo, 
e Fabrício de Queiroz, o motorista de Flávio 
Bolsonaro

Quanto o peão da Bardella perde com 
esses “vales”?

O laranja dos 
Bolsonaro

“É horrível ser 
patrão no Brasil”, 
diz Bolsonaro. 
Bom mesmo é ser 
peão, né?

Operário da 
Bardella é roubado 
em quase mil reais 
por mês!

Porém, o roubo da empresa é bem maior. 
Como lembra outro operário: “por volta 
de fevereiro eles ficaram 54 dias sem 
pagar, calote mesmo! Ficamos sem 
receber nada no fim do ano passado: 
nenhum centavo! De 18 de dezembro 
até praticamente 20 de janeiro! Teve mês 
que depositaram mil reais! Pra cada um 
pagam uma coisa. Eu já não sei mais 
quanto eles me devem.”

Companheirada, é preciso quantificar 
as perdas para poder brigar. Chega de 
roubo e de arrocho!

Companheiros, façam seus cálculos 
das perdas e enviem para O Corneta 
divulgar!
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Cornetadas

Este jornal não recebe dinheiro de 
nenhuma empresa. É construído por 
trabalhadores e militantes da Transição 
Socialista, que acreditam na luta 
independente da classe operária!

Mande a sua cornetada para ser publi-
cada e deixe a sua contribuição finan-
ceira para a impressão do jornal!

A fraude no PPP 
continua!
Mais uma quentinha sobre a elabora-
ção dos PPPs (Perfil Profissiográfico 
Previdenciário, que fornece os dados 
para conseguir aposentadoria especial). 
O técnico de segurança elabora relatório 
na hora do almoço do peão, ou seja, 
bem na hora em que as máquinas estão 
desligadas! Quando não tem nenhum 
tipo de ruído eles vão com o aparelho só 
pra atrasar o lado do peão. Isso é uma 
vergonha! Para a chefia e para quem vai 
no fórum mentir a favor da empresa eles 
elaboram PPPs ótimos pra aposentado-
ria. Isso é um descaso com o peão que 
produz pra empresa!

Queremos 
estacionamento!
Teve mais três furtos de peça de moto 
de funcionários da dois, pq as motos 
ficam na rua por não ter autorização. 
Os furtos são de peças da moto, aí 
quando o peão vai pegar a moto pra ir 
embora, algumas não funcionam porque 
roubaram peças. Teve um companheiro 
que roubaram peças três vezes em seis 
meses!

Produção de mentira
A segurança do trabalho e a enfermaria 
estão escondendo os acidentes para 
não entrar na estatísticas. O Piscadela 
e o Se-Deus-quiser, a dupla maldita da 
segurança, já estão aposentados e ainda 
trabalhando pra queimar os funcionários. 
Eles não estão investigando os acidentes 
e só estão condenando as vítimas. O ou-
tro técnico em segurança, Carrapicho, até 
que é justo, porém não sabe nem o que 
significa acidente.

Os líderes usam o Diálogo de Seguran-
ça para falar só de produção, enquanto 
os técnicos ficam de olho em entregar 
o peão. Agora é o Capitão Nascimento 
que está no lugar do Monobola, e está 
se escondendo para achar erro e vai na 
empresa até fora do expediente!

Humilhação e PPP
Tubos Integrados

Temos um dilema na TM e com o lixo do 
Bombadinho que fornece os PPPs para os 
funcionários. A chefia fala para ele quem 
deve ter o PPP bom. Temos colegas de 
setor que aposentaram na TM como es-
pecial, isso é mais do que justo, pois todo 
o setor é insalubre e de periculosidade. 
Mas isso não vale para todos.

O Capitão Nascimento está virado no 
satanás! Ele manipula até a chefia dizendo 
quem presta e quem não presta. Tem mau 
caráter. Ele orienta os líderes a deixarem 
o telefone móvel ligado na mão para ele 
ouvir quando vão falar com o funcionário! 
Como a liderança é subordinada dele, faz 

Demissão e produção 
bombando 
A TM mandou vários sequelados e 
doentes embora e a produção tá a mil por 
hora! É recorde atrás de recorde. Espe-
ramos uma boa Participação de Lucros. 
Coitados dos caras que foram mandados 
embora doentes e com família. Como fica, 
hein TM?

Abaixa o nariz
A arrogância do Brasileiro não muda, 
menospreza os peões e faz pouco de 
seus operadores. E olha que ele não era 
essas coisas de operador, rachava mate-
rial fácil! O Cara de Vaca também é falso e 
virou o sabe-tudo depois que virou líder. 

Abaixa o nariz 2
O FG passa fingindo que tá conversando 
no celular pra não falar com ninguém, o 
pessoal vê que nem a boca ele mexe! Ele 
se acha muito!

Rei de nada
O Capitão Nascimento tá andando na 
fábrica 2 como um rei. Ele é safado e sem 
moral, deixaram no lugar do Malvadeza. A 
TM só valoriza cara safado!

O líder fantasma
O Professor Xavier agora é líder fantasma. 
Humilhou muito gente e agora tá pagando 
os seus males. Ele tá largado como líder 
de um equipamento fantasma, e olha que 
antes ele se achava diretor da TM!
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o que ele manda e no final ele fica rindo 
dos pais de família, maldade pura.

É uma ganância miserável nessa fábrica, 
é um querendo ter mais poder que o outro 
pra atingir o auge. Não é possível que 
esse Capitão Nascimento e o Bombadi-
nho vão continuar fazendo isso e sendo 
glorificados pela TM!

Monobola é especial
O Monobola, ex-supervisor da segurança 
do trabalho, aposentou especial, quan-
do ele sequer estava exposto a ruído. 
Engraçado que o peão no pé da máquina, 
exposto ao ruído, não ganha nada a mais 
quando aposenta. “Especial” é só para os 
especiais? Só para os queridinhos? Tem 
que seguir a lei, TM! Se vale para ele, tem 
que valer para todos os outros!

Ditadura
A ditadura continua na TM. O LH agora 
é Louis Maduro, ditadorzinho. O pes-
soal trabalha e o lucro fica só pra chefia. 
Melhora um parte, depois muda tudo de 
novo, uma bagunça.

Liderança descontrolada
As lideranças continuam desrespeitando a 
peãozada. Tem líder tacando capacete no 
chão, tem líder xingando os funcionários, 
ameaçando de demissão, principalmente 
o Águia pilantra. Parece que são os zum-
bis da TM. “A empresa acima de qualquer 
coisa”. Esses caras têm é que passar com 
psicólogo, isso sim.

Nas últimas semanas, o povo tomou as 
ruas na França contra o empobrecimen-
to. A revolta começou quando o governo 
aumentou o imposto sobre o combustí-
vel. Primeiro, no interior do país, peque-
nos produtores saíram às ruas vestindo 
coletes amarelos, item de segurança 
obrigatório nos carros por lá, que se 
tornaram o símbolo do movimento.

Rapidamente, a rebelião se espalhou. 
Organizados pelas redes sociais, de-
zenas e depois centenas de milhares 
de trabalhadores fizeram fortes mani-
festações todo sábado, desde 17 de 
novembro. A cada semana, estão em 
mais cidades do país e até nas vizinhas 
Bélgica e Holanda. Em Paris, resistiram 
à polícia arrancando pedras das calça-
das e construindo barricadas na avenida 
mais importante da cidade, a Champs 
Élysées. 

A polícia reagiu duramente, mas o povo 
continua na rua. Na primeira semana 
de dezembro, estudantes ocuparam 
centenas de escolas de ensino médio 
pelo país, e na quinta-feira, dia 6, houve 
protestos em mais de 280 escolas e 
faculdades. Pelo menos 700 estudantes 
foram presos e várias escolas desocu-
padas de forma violenta pela polícia.

O governo recuou do aumento do 
imposto do combustível temporariamen-
te. Mas, ainda assim, no sábado, 8/10, 
milhares tomaram as ruas de Paris e de 
toda a França. “Não queremos migalhas, 
mas sim pão!”. A revogação do com-
bustível não é o suficiente. O governo 
escalou 89 mil policiais para reprimir os 
protestos, 8 mil só em Paris. Ao menos 
mil pessoas foram presas no dia 8 e 
mais de cinquenta ficaram feridas. 

Não queremos migalhas, 
mas sim pão!

A revolta se espalha com rapidez porque 
o trabalhador francês, como o brasi-
leiro, não aguenta trabalhar como um 
condenado por um salário de fome que 
mal paga suas contas... Isso quando se 
tem a sorte de ter um emprego! Lá, um 
em cada quatro jovens não tem traba-
lho. O povo sai às ruas porque não dá 
mais para aguentar a miséria, o salário 
que não dá para o mês. No meio da lista 
de exigência, que só cresce, aparece o 
aumento do salário mínimo e o reajuste 
dos salários e pensões de acordo com 
a inflação. Agora uma greve geral está 
marcada para o dia 14/12!

A popularidade do presidente Emmanuel 
Macron despencou para os menores 
níveis. Justo ele, que era visto no mundo 
todo como a “salvação”, como o outsi-
der, o cara que veio de fora dos grandes 
partidos políticos falidos, para apresen-
tar uma alternativa, algo “novo”. Mas 
o povo se cansou do “novo”, tão logo 
percebeu que esse “novo” era só mais 
do mesmo, do velho. Bolsonaro que se 
cuide, pois logo ocorrerá o mesmo com 
ele!

Avante, franceses! Que seus ventos de 
revolta cheguem logo na América Latina!

PARIS CONTINUA 
EM CHAMAS!

Zoieta no forno
Tem um peão borralheiro do forno ebner 
entregando todo mundo! Tamo de olho!

“Aposentados”
O ex-líder Bonecão de Olinda já se apo-
sentou mas não foi embora. Ele não sabe 
nada, é consultor de quê? Tá morrendo 
em pé e ganhando 6 mil enquanto outros 
tão desempregados, que vergonha.

Taturana estacionado
O estacionamento da fábrica 2 e 3 já tava 
ruim e agora piorou. O líder da segurança, 
o Taturana cortou pela metade as vagas e 
as motos continuam deixando na rua!

Recado do peão
Os peões estão de parabéns, são tra-
balhadores valorosos. Parabéns a todos!

Em sentido horário a partir de cima, pro-
testo dos coletes amarelos em frente ao 
Arco do Triunfo; manifestantes bloqueiam 
estradas próximas à Alemanha; guilhotina é 
levada a protesto, em indireta a Macron.


