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‘A emancipação dos trabalhadores será 
obra dos próprios trabalhadores’

K. Marx

Na semana do dia 11 de junho a TM 
manobrou antes da eleição da comissão 
da PLR (ocorrida na sexta da mesma 
semana) e criou uma regra arbitrária 
para impedir alguns candidatos de 
concorrerem. Segundo a empresa quem 
já fez parte da comissão não poderia 
concorrer novamente. A TM argumenta 
que essa restrição serviria para renovar a 
comissão. Ora, companheiros,

Dos nossos representantes cuidamos 
nós mesmos!

Na prática a TM barrou os candidatos 
que possuem estabilidade para bater de 
frente. Pior ainda foi a demissão força-
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‘A emancipação dos trabalhadores será 
obra dos próprios trabalhadores’

K. Marx

da de um membro da comissão com 
estabilidade pelas mãos da Dra. Nada. 
Absurdo! Sabemos que não é a primeira 
vez que a empresa persegue compa-
nheiros para inibir e “dar o exemplo”. 
A TM desmonta à força o único órgão 
democrático ao alcance hoje dos traba-
lhadores, para que consiga prever o seu 
único motivo de existência: lucro, lucro, 
lucro. Não importa que isso signifique 
passar por cima de pais de família.

Manobrando debaixo do nariz do 
sindicato

As regras para as eleições não podem 
ser definidas por um único lado da nego-
ciação, isso viola o princípio de paridade 
entre as partes, expressa em lei, para a 
negociação da PLR. No entanto, apesar 
de estar ciente do ocorrido o Sindicato 
dos Metalúrgicos do ABC até o fecha-
mento desta edição não havia dado 

nenhum sinal de que brigaria pelo direito 
dos trabalhadores da TM. A eleição 
ocorreu com candidaturas barradas sem 
justificativa plausível. O chão de fábrica 
já não aguenta mais o descaso do sin-
dicato que supostamente o representa. 
Cada dia que passa é uma lei quebrada 
na TM. Cadê o serviço que você cobra, 
sindicato? Ou é por isso que pagamos 
parte de nosso salário?

Panela de pressão

Com essa manobra a TM busca cozinhar 
a próxima comissão que terá repre-
sentantes sem estabilidade, buscando 
diminuir ao máximo o ouro da peão-
zada. O desejo do patrão sempre foi 
pagar menos aos que trabalham. Nada 
de novo. Resta saber até quando a TM 
aposta que o chão de fábrica vai perma-
necer calado contra salários, bônus e 
condições cada vez piores.  

 
 
 
 
e quando atingir esse limite a TM vai 
estar com toda a produção parada 
e buscando, com todo o respeito do 
mundo, negociar com o chão de fábrica. 
Até lá é preciso nos fortalecer, organizar 
nossa defesa.

Abaixo as demissões e as manobras da 
TM! 
Na democracia do peão, a maioria 
decide!

O Corneta está com novo número de 
telefone – grave na agenda do celular e 
bote a boca no trombone:

(11) 9 8180 7880
Atenção! O número antigo foi desativado 
e não vale mais.

Daqui a poucos meses começará a 
campanha salarial. O Corneta trará 
nesta e nas próximas edições algumas 
reflexões e alertas.

A primeira questão é o possível uso 
da inflação baixa para aprovar outras 
medidas, que os trabalhadores não 
querem. O índice oficial de inflação está 
baixo porque a economia está parada. 
Numa situação assim, é possível que 
conquistemos os índices de reajuste 
(2%, por exemplo). O índice é tão baixo 
que é possível que consigamos até um 
pouco mais. É o que o sindicato chama 
de “ganho real”.

Mas alertamos para a possibilidade, que 
já começa a surgir em algumas fábricas, 
de os sindicatos pelegos quererem usar 
o oba-oba do ganho real para aprovar 
junto outras coisas que somos contra. 
Por exemplo, o imposto sindical.

Não ao imposto sindical!

Quem aqui quer ser forçado a pagar 
imposto para sindicato? Se fosse 

quem decide sobre a 
renovação ou não dos 
membros da comissão é o 
voto da maioria e não a TM!

A crise da peãozada 
tem limite

Olho aberto na campanha salarial! Candidato a deputado da 
Transição Socialista

Novo 
telefone do 
Corneta!

(11) 9 8180 7880 
ocorneta.org 
facebook/operarioestudantil

bom, imposto não teria esse nome. 
O trabalhador não deve ser forçado 
a contribuir. Precisamos de sindicato 
sim, mas não de um sindicato que nos 
obrigue. Queremos nos filiar e pagar 
por consciência, por opção, para cons-
truir um instrumento que consideramos 
realmente nosso. 

Então precisamos saber separar: 
campanha salarial é uma coisa, imposto 
sindical é outra. Se o sindicato quiser 
negociar salário, é bem vindo. Mas se 
quer enfiar o imposto escondido na 
defesa do salário, não é bem vindo.

Reajuste mensal dos salários!

Apesar da inflação baixa, o salário 
continua faltando ao final do mês. E 
nas prateleiras as coisas parecem 
subir mais do que na inflação oficial. 
Isso acontece porque a inflação dos 
produtos básicos do trabalhador é 
sempre maior do que a inflação oficial. 
Esta contabiliza um monte de coisa que 
a maioria não consome (e por isso essa 
inflação é baixa). 

O Corneta defenderá um candidato 
a deputado federal nesta eleição. É o 
companheiro Rafael Padial, dirigente da 
organização Transição Socialista (TS), 
que faz este jornal. Mas não se assuste: 
não tem nada a ver com a politicagem 
dos grandes partidos. Veja a mensagem 
do companheiro Rafael Padial:

“Companheiros: serei candidato a 
deputado, representando a organização 
TS. A legenda foi cedida pelo PSTU, cuja 
candidata à presidência, a companheira 
e lutadora Vera Lúcia, apoiaremos. Já 
falamos dela em jornais anteriores.

A nossa candidatura é uma anticandi-
datura. A nossa ideia é utilizar a eleição 
para falar a verdade a todos: a eleição 
é uma farsa e não vai mudar a vida de 
ninguém. Quem diz que vai chegar lá, 
que vai ser eleito, que vai ‘fazer aconte-
cer’, está mentindo. Nenhum candidato 
é capaz de mudar nada por dentro deste 
sistema.

Na verdade, nós não precisamos de 
mais eleição. O que precisamos é de 

Em primeiro lugar, portanto, devemos 
nos basear no índice dos produtos 
básicos de consumo do peão. Em 
segundo lugar, devemos lutar para que 
os salários sejam reajustados todo mês. 
Quanto não perdemos todo o ano com 
a demora em reajuste? Por que deixa-
mos acumular? Se deixamos acumular, 
depois fica mais difícil reaver. E ficamos 
defasados durante o ano todo. Tá na 
hora de estancar a sangria do salário!

uma organização de combate, uma or-
ganização de luta, um partido revolucio-
nário da classe trabalhadora, realmente 
vinculado às lutas do povo e decidido a 
levar as lutas às últimas consequências.

Um partido assim não existe hoje por-
que o PT, desde o seu início, foi o gran-
de câncer da esquerda brasileira. O PT 
não é de esquerda e, na verdade, nunca 
foi. Mas mesmo assim ele iludiu toda 
uma geração e canalizou suas energias 
para um suposto projeto de mudanças 
por dentro do sistema. 

A tarefa dos lutadores não é repetir o 
projeto falido e oportunista do PT, mas 
lutar por outro projeto, revolucionário. 
Por isso, cada voto em nossa candidatu-
ra não será pela ilusão no sistema. Cada 
voto será pela construção da organiza-
ção de luta. Não estamos preocupados 
com votos. A nossa função aqui é expli-
car a lutadores de todo o país as tarefas 
fundamentais colocadas à nossa classe 
neste momento. Nas próximas edições 
taremos mais e mais questões para a 
discussão com os companheiros”.

Novo telefone! 
(11) 9 8180 7880

ocorneta.org 
facebook/operarioestudantil

Demitidos por se organizarem

Após terem participado de uma assem-
bleia na frente da empresa, exigindo a 
abertura de negociação da PLR, traba-
lhadores da Cinpal foram demitidos. Um 
dos companheiros conversou conosco e 
contou como ocorreu:

O sindicato chegou de manhã convocan-
do o pessoal para parar, mas a maioria 
entrou e ficaram mais ou menos umas 80 
pessoas. Depois o sindicato aconselhou 
que entrássemos, já que estávamos em 
minoria. Então o pessoal bateu o ponto 
com 1, 2 ou 3 minutos de atraso.

Depois de uns 3,4 dias o encarregado 
veio com um papel, nem chamou para 
conversar no particular nem nada, foi na 
frente dos colegas e disse: “sua de-
missão é devido ao sindicato”. No RH, 
questionei o motivo dado pelo encarre-
gado. Aí falaram para eu não pensar que 
era por causa disso, que estavam apenas 
cumprindo ordens.

Os companheiros buscaram a via da or-
ganização para enfrentarem as péssimas 

PRECISAMOS  
RESPONDER  
AS DEMISSOES 

condições salariais e de trabalho da em-
presa. Não pensei só em mim. Esses 80 
que ficaram, ficaram pensando em todos. 
Acreditamos que temos direito a PLR, 
direito a que as pessoas sejam tratadas 
como seres humanos e de melhorar e 
lutar pelos nossos direitos.

Apesar do sindicato ter dirigido os peões 
nessa luta, de ter proposto a reunião em 
frente à empresa, não tratou as demis-
sões como um ataque político da Cinpal 
à organização dos trabalhadores. Che-
guei a falar com um dos diretores que 
me perguntou se era do meu interesse 
permanecer na empresa. Como minha 
resposta foi negativa, eles não fizeram 
nada. Acho que eles falharam nessa 
parte. Deveriam abrir a boca e falar mais. 
Informar o que muitos passam todos os 
dias na empresa. Deveriam divulgar es-
sas demissões injustas que acontecem.

O companheiro disse ter certeza de que 
foi demitido para servir de exemplo, para 
amedrontar os trabalhadores que ousam 
se levantar para cobrar da empresa. E as 
pessoas que estão com medo deveriam 
se posicionar, pensar por todos. A em-

mandou outro no lugar. Sei não se eles 
não compraram a advogada... A juí-
za, não sei. Todo mundo fala que eles 
compram todo mundo aqui no Taboão 
e não deve ser mentira não, porque eles 
estavam bem tranquilos. O advogado da 
Cinpal ofereceu 300 reais, o outro 500. 
Aí a juíza perguntou: “por que mandaram 
ela embora?”. Nenhum soube dizer, nem 
o advogado da Cinpal, nem o represen-
tante da executiva e nem o da empresa. 
Daí, no fim, a juiz deu causa ganha para 
eles, porque calúnia e difamação cai em 
processo.

Parece que... você vai falar, a juíza te 
interrompe, te questiona. Ela taca terror. 
Do jeito que ela fala, é lógico que... Aí, o 
advogado, que foi mandado para me de-
fender, pegou e pediu a justiça gratuita. 
Mas eles não querem dar, entendeu?

A companheira, além de perder o 
processo que abriu, terá de arcar com 
os custos judiciais. É uma possibilidade 
colocada na legislação pela recém apro-
vada Reforma Trabalhista.

As centrais sindicais CSP-Conlutas, 
CTB, CUT, Força Sindical, Intersindical, 
NCST e UGT estão convocando para 
o dia 10 de agosto um dia nacional de 
mobilização, lutas e paralisações contra 
a situação cada vez mais desesperada 
da classe trabalhadora brasileira, amea-
çada pela crise, pelo desemprego, pela 
piora das suas condições de vida e de 
trabalho. As ações anunciadas incluem 
atrasos de turno, paralisações e atos de 
rua, entre outros.

Chama atenção a quantidade de 
pautas agitadas nas convocações. Por 
mais que muitas delas sejam justas, a 
enorme quantidade de reivindicações 
sem um foco definido expressa a falta 
de organização da classe trabalhadora, 
coisa que não interessa a ninguém a 
não ser aos patrões. Isso se expressa 

Dois casos de demissão na Cinpal retratam a situação dos trabalhadores brasileiros: só podem 
contar com as próprias forças para reagirem à ditadura dos patrões. 

10 de agosto: Dia do Basta

também no cotidiano, quando cada 
fábrica, cada estação, cada local de 
trabalho vem lutando isoladamente 
para manter cláusulas, convenções e 
acordos coletivos ameaçados pela re-
forma trabalhista, sem que consigamos 
empreender uma luta conjunta contra 
uma ameaça geral, ou seja, sem que 
consigamos erguer uma luta unificada 
para revogar essa maldita reforma que 
está prejudicando a todos.

É importante que um dia nacional de lu-
tas de fato aconteça, para tirar as lutas 
diárias do isolamento: forçar a revoga-
ção da reforma trabalhista antes que ela 
consiga tornar suas mazelas perma-
nentes, e derrubar o governo completa-
mente desmoralizado de Temer, que só 
não cai porque não deixam o trabalha-
dor empurrar. Mas isso só é possível 

presa comemorou recentemente um ga-
nho de mais ou menos 4 milhões de reais 
em um único dia e não tem dinheiro pra 
pagar PLR? A empresa não olha o lado 
dos trabalhadores. Muitos trabalham há 
muito tempo como operadores ganhan-
do salário de ajudante. Aqui sofremos 
muitas ameaças.

“Não pensei só em 
mim. Esses 80 que 
ficaram, ficaram 
pensando em todos”

Arcando com custos de processo

Conversamos também com uma traba-
lhadora terceirizada da Cinpal, que foi 
demitida de forma humilhante, tendo so-
frido assédio moral e problemas de saú-
de no tempo em que esteve na empresa. 
Ela entrou com um processo na justiça e 
teve, recentemente, sua audiência:

Perdi o processo, eles ganharam. A 
advogada, no dia da audiência não foi, 

Coloquei na justiça mais ou menos no 
mês de maio ou junho. Que eu vi, essa 
lei foi aprovada no final de novembro... 
Perguntei para a advogada: “por que a 
senhora não me avisou?” . Ela respon-
deu: “eu não sabia”. Pois é, se ela que 
advoga não sabia, quem dirá eu? Eu não 
vou pagar, eu sou pobre, eu moro em 
comunidade, desempregada ainda, saí 
de lá com um monte de problemas de 
saúde, com os quais eu não entrei.

“Se o povo não se unir 
contra essa ditadura, 
vai ficar do jeito que tá”

A Cinpal já era do jeito que era, com 
essa nova lei eles vão deitar e rolar. E, 
infelizmente, se o povo não se unir contra 
essa ditadura, vai ficar do jeito que tá. 
Pobre pra eles é lixo. Funcionário? En-
quanto você tá bem de saúde você serve, 
mas, se apresentou um defeito, você é 
descartado, é tratado como lixo, essa é a 
verdade, você não serve mais.

se os problemas a serem enfrentados 
forem os problemas reais que pioram a 
vida do trabalhador no dia a dia. Nada 
de usar a luta pra fazer palanque de elei-
ção, nem pra liberar corruptos burgue-
ses da cadeia!
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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!

(11) 9 8180 7880 
ocorneta.org

Conheça a Transição Socialista!

transicao.org
Mande sua 
denúncia 
anônima para 
O Corneta!

Envie sua denúncia, informação, vídeo 
ou charge no zap ou site. Garantimos 
anonimato! Solicite também a versão 
digital via zap zap!

Entrevistamos o companheiro Rafael 
Padial, candidato a deputado federal 
pela legenda do PSTU. Padial tem 31 
anos, milita na esquerda revolucionária 
desde os 17, é professor e doutorando 
em Filosofia. Além disso, é membro da 
organização Transição Socialista, que 
ajuda a fazer o jornal operário O Cor-
neta. Nesta primeira conversa, Padial 
fala da descrença no sistema político 
nacional e da necessidade de os tra-
balhadores colocarem a mão na massa 
sem esperarem nada de ninguém. 

OC: A descrença no sistema político 
é muito grande. O PT fala que isso 
começou no impeachment da Dilma, 
que eles chamam de “golpe” e que 
desde então vivemos uma situação 
de retrocesso nacional. Como você 
enxerga essa situação?

RP: Olha, é mentira que a descrença no 
sistema político começou no impeach-
ment. A descrença começou em junho 
de 2013, naquelas enormes passeatas 
contra o aumento da passagem. Foi 
lá que a Dilma despencou em popu-
laridade, e depois não se reergueu 
mais. Só se reelegeu por sorte. Desde 
então foi crescendo aos poucos, entre 
a população, a ideia de que todo o 
sistema político é podre, desde o PT 
até o PSDB, passando pelo PMDB e 
todo o resto. Então essa descrença é 
um sentimento muito positivo. Não tem 
nada de “reacionário”, como fala o PT, 
nessa descrença. É o ódio legítimo da 
maioria a todo o sistema corrupto. A 
questão então não é só derrubar Dilma 
ou prender só Lula, mas derrubar e 
prender eles e também todos os dos 
outros partidos. O caminho é pra fren-
te, não pra trás!

Todos viram que Lula quase foi solto há 
umas três ou quatro semanas, não é? 
Teve um desembargador do Rio Grande 
do Sul, que estava fazendo plantão, e 
decidiu, do nada, atender a um habeas 
corpus de petistas para soltar Lula. Esse 
mesmo habeas corpus tinha sido negado 
por Moro, por mais três juízes de segunda 
instância (desembargadores), por mais 
um juiz de terceira instância (STJ) e pela 
maioria dos ministros do STF (quarta 
instância). E mesmo assim o cara foi lá e 
decidiu sozinho soltar Lula no feriadão em 
que trabalhava de plantão!

Quanto será que ele não recebeu para 
isso? Como se descobriu mais tarde, o 
sujeito é petista de carteirinha há déca-
das, e fez a ação em prévio acordo com 
três figurões parlamentares do PT (Wadih 
Damous, Paulo Pimenta e Paulo Teixeira). 

Foi dado o pontapé inicial para a campa-
nha salarial nas fábricas metalúrgicas de 
São José e região! O Corneta acompa-
nhou a assembleia realizada no sábado, 
14 de julho, na subsede do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São José dos Cam-
pos. Com uma discussão que abrangeu 
desde a corrosão do salário pela inflação 
até a impossibilidade de se resolver os 
problemas da classe trabalhadora no 
capitalismo, e que contou com falas 
de trabalhadores e trabalhadoras de 
diversas fábricas da região, a assembleia 
começou a preparar os passos e organi-
zar a luta com antecedência.

Além das reivindicações de reajuste 
salarial de 16,97% e da redução da 
jornada de trabalho para 36h, foram dis-
cutidas e aprovadas, a renovação dos 
acordos e convenções coletivas para 
que os patrões nem pensem em querer 
trocar direitos por salários, e a necessi-
dade de unificação de direitos de meta-
lúrgicos de todos os setores. Também 
foi aprovada a cobrança da contribuição 
assistencial de todos os trabalhadores 
da base para a Campanha Salarial.

Nós d’O Corneta consideramos a di-
reção do sindicato de São José com-
panheiros de luta, que fazem com que 
o Sindicato dos Metalúrgicos seja um 
importante exemplo para a categoria e 
para toda classe trabalhadora. Por isso, 
achamos que é nosso dever abrir uma 
discussão sobre as atuais reivindica-
ções da campanha salarial: para nós 
existem formas melhores de reivindicar 
a reposição salarial e a redução da 
jornada de trabalho.

Por que os companheiros reivindicam 
o índice de 16,97%? Porque sabem 
que os patrões usarão o falso índice 
baixo da inflação oficial para oferecer 
um reajuste na casa dos 3%, e chamar 
isso de aumento real. Esse aumento, 
entretanto, esconderá toda a desvalo-
rização do salário que vem se acumu-
lando a cada reajuste anual abaixo da 
inflação. Enquanto isso, a inflação não 
espera: ela avança mês a mês sobre o 
salário do peão. A única forma de não 
permitir que o salário se desvalorize é 
inserindo a Escala Móvel de Salários 
como cláusula do contrato de trabalho, 
isso é, que se garanta o reajuste mensal 
do salário automaticamente de acordo 
com a inflação dos produtos consumi-
dos pelo trabalhador. Se o preço sobe, 
o salário tem que acompanhar todo mês 

“Se não for hoje, quando será? Se não formos nós, quem será?” 
Entrevista com Padial, candidato d’O Corneta

Tentativa de soltar Lula 
revela caráter golpista 
do PT

Campanha salarial em 
São José: pra cima dos 
patrões!

Por reivindicações tão combativas 
quanto o sindicato

OC: Mas as reformas do Temer, 
trabalhista e previdenciária, não são 
provas de que teve uma onda de re-
trocessos depois do impeachment?

RP: São provas de que vivemos numa 
sociedade de tipo capitalista, que 
precisa necessariamente atacar sempre 
a vida da população. Não quer dizer 
que sejam medidas que Dilma e Lula 
não fariam. Pelo contrário: todas as re-
formas de Temer foram planejadas por 
Dilma, todas elas, sem exceção. Todas 
elas foram desenhadas por Joaquim 
Levy, o ministro da Fazenda da Dilma, 
e só não foram levadas adiante porque 
Dilma caiu. E lembremos: pouco antes 
do impeachment, Lula fez de tudo para 
colocar Henrique Meirelles como Minis-
tro da Fazenda e assim salvar a Dilma. 
Meirelles, o cara que implementou es-
sas reformas nefastas! Então a realida-
de é bem o contrário do que eles falam, 
como sempre. A realidade é a seguinte: 
se essas medidas contrárias à popula-
ção estão passando hoje, é exatamente 
porque o PT ajudou a quebrar qualquer 
organização séria e de luta da classe 
trabalhadora nas últimas décadas, é 
porque esses pelegos sempre quebra-
ram as energias dos trabalhadores. E 
agora, na hora de fazer as paralisações 
gerais para lutar contra essas refor-
mas, eles deram para trás e fizeram um 
monte de acordão com as empresas 
para não mobilizar os trabalhadores e 
não parar o país. Eles são, por terem 
planejado enquanto governo, e depois 
por terem ajudado o Temer a imple-
mentar, os maiores responsáveis por 
essas medidas nefastas.

OC: Vocês votarão na Vera Lúcia, do 
PSTU. Mas e o Guilherme Boulos do 
PSOL, ele não é uma alternativa de 
esquerda? Ele é mais conhecido do 
que a Vera…

RP: O Boulos não é de esquerda. Assim 
como o PT não é de esquerda. O PT, 
particularmente, é de direita. É um 
partido burguês. O Boulos é de centro, 
é um radical pequeno-burguês, mas 
não é de forma alguma de esquerda ou 
representante dos interesses da classe 
trabalhadora. Sua maior vontade é 
ocupar o espaço do Lula, ser um novo 
Lula. Por isso seu discurso paz e amor 
na televisão. Seu programa é o pro-
grama do PT de administrar a miséria, 
mas não acabar com a miséria. Para 
esse tipo de gente, quanto mais misé-
ria, melhor. Já o caso da Vera Lúcia é 
diferente. Ela é de um partido pequeno, 
pouco conhecido, mas tem toda uma 
história de luta. Acontece que as coisas 
nem sempre são ideais: praticamente 
não existe esquerda de verdade no 
Brasil, então é preciso construí-la. 
A classe trabalhadora vive a miséria 
cotidiana, aguentando as mais terríveis 
privações e humilhações todos os dias, 
porque não existe uma organização de 
combate, de luta, um partido verda-
deiramente revolucionário, para mudar 
esta situação. É isto que tem que ser 
construído hoje. Pode ser que o PSTU e 
a Vera não sejam perfeitos. Nós não te-
mos acordo total com eles. Mas temos 
certeza de que a construção de uma 
organização de luta passa hoje, nesta 
eleição, por apoiar a candidatura deles, 
por defender um caminho próprio para 
os trabalhadores. Os trabalhadores que 
aqui estão lendo esta entrevista têm 
que saber de uma coisa: não adianta 

ficar escolhendo candidato que parece 
menos pior a partir do que viu na te-
levisão ou no santinho, ou que leu por 
cima, mas não conhece. O problema 
não pode ser delegado para outros. O 
problema está com você, você tem que 
resolver. Se você não ajudar diretamen-
te a resolver, quem ajudará? A questão 
é você ajudar a construir uma organiza-
ção de combate, de luta. Confie só em 
você mesmo e em quem luta com você 
do seu lado, e não em um político que 
aparece lá na televisão. Os problemas 
têm que ser resolvidos hoje mesmo e 
vocês têm de resolver. É aquela velha 
máxima: se não for hoje, quando será? 
Se não formos nós, quem será?

O PT fala de “golpe” (sobre o impeach-
ment da Dilma), mas essa ação comprova 
de novo que tudo o que o PT fala significa 
o contrário do que faz. Na verdade, quem 
mais tenta aplicar golpe e desestabilizar 
a ordem democrático-burguesa hoje no 
Brasil é o PT, e tudo em nome de recolo-
car seu bando corrupto no poder de novo!

Lula tem que continuar preso porque rou-
bou milhões e não está acima de ninguém 
neste país!

ou então empobrecemos a cada dia do 
pagamento.

Da mesma forma, os patrões usam a 
produtividade para manter os trabalha-
dores reféns. As opções são ter o coro 
tirado ou o medo da demissão quando 
a quantidade de trabalho cai. A melhor 
maneira de combater isso é reivindi-
cando as Escalas Móveis de Horas de 
Trabalho: se a produção cai, as horas 
necessárias para a produção são divi-
didas entre todos que estão emprega-
dos, todo mundo continua trabalhando 
e ganhando o mesmo salário, mas 
trabalhando menos horas para nin-
guém ser demitido. Mesmo reduzindo a 
jornada para 36h semanais, com a crise 
a produção pode cair abaixo disso e os 
patrões pegam os operários despreveni-
dos. Nenhuma demissão é só impondo 
a divisão das horas entre todos.

A forma como os sindicatos lutam contra 
o arrocho e as demissões hoje são insu-
ficientes, pois não garante a estabilidade 
nos empregos e nos salários, no fundo é 
a mesma forma que a CUT e os pelegos 
sempre usaram. As Escalas Móveis pre-
cisam ser discutidas com os operários 
de São José, com os demais sindicatos 
metalúrgicos, sobretudo de Campinas, 
de Limeira e da Baixada Santista, que 

são os mais combativos. Essas reivindi-
cações correspondem à defesa intran-
sigente do trabalhador. Mesmo que elas 
não sejam conquistadas imediatamente, 
elas pressionam muito mais os patrões, 
porque demonstram que a peãozada 
sabe o quanto está perdendo e sabe 
o que é o justo, que é apenas manter 
os empregos e o poder de compra. Se 
os sindicatos já entram na negociação 
com reivindicações mais rebaixadas, a 
patronal em geral aproveita para ceder 
menos aos trabalhadores. Os patrões 
que paguem pela crise que eles criaram! 
Todo apoio às campanhas salariais dos 
operários metalúrgicos.
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Setor da Rotativa está 
mal de líder 
Planta 1

Águia colocou um Careca que fica 
perseguindo alguns colegas de trabalho, 
mesmo com atestado faz deboche. Isso 
não é papel de líder.

Tatu-Bola da Rotativa, crente do dia-
bo, fica entregando seus colegas de 
trabalho para o Águia. Ele é preconcei-
tuoso, tem raiva de nordestino, negro, é 
homofóbico.

Cabeção da balança rotativa não faz 
nada e depois fica dizendo para os 
colegas que só os bons que ficam na 
empresa. No caso dele ele está por cau-
sa do Águia. Entregou seus colegas de 
trabalho nesse tempo todo, tantos pais 
de família que ele já prejudicou!

PPPanela 
Planta 1

O chefe Santo da Sucata aposentou es-
pecial e não foi mandado embora como 
mandam os peões. Trocaram ele de 
setor como haviam feito com outro che-
fe da Fundição. Eles estão mandando 
embora os peões antes de se aposentar 
e dão preferência pra chefia. O LH já 
está há mais de 10 anos aposentado 
especial sem nunca ter trabalhado no 
chão de fábrica, fizeram os documentos 
alegando que o local de trabalho dele é 
insalubre, mas a peãozada que rala na 
fábrica não têm direito. Tem vários da 
panela do LH que estão aposentados 
com PPP falso.

Trabalho adulto, salário 
aprendiz
A vida do jovem apendiz está muito di-
fícil na TM. Eles têm que trabalhar igual 
a nós, rodar máquina e tudo, mas não 

pagam nem mesmo a PLR. Tem jovem 
aprendiz que tem até filho pra sustentar 
e a empresa põe eles nessa situação.

O Corneta comenta: Companheiro, não 
é à toa que a TM abriu tantas vagas 
de contratação para jovens no mês de 
julho. A empresa aos poucos se livra 
dos trabalhadores que estão para se 
aposentar e troca-os por jovens fazendo 
a mesma função e com salário rebai-
xado. Assim a margem de lucro da TM 
aumenta na medida em que aumenta a 
exploração sobre a peãozada. Preci-
samos defender nossos salários deste 
arrocho unindo a molecada que já tem 
muitas contas pra pagar com o pessoal 
experiente. Trabalho igual, salário igual!

Queimando os vigias
Tem o Santo do Pau Oco, que era 
coordenador aposentado e colocaram 
ele como especialista em materiais; tem 
dois técnico da segurança do trabalho 
aposentados, a Dupla JJ; o Bafo de 
Onça da balança, aposentado também. 
O Baratinnha  só queimando os vigilan-
tes, na ausência do Queijoso ele respon-
de: mandou um pai de família embora 
porque roubaram uma bicicleta. Mas pra 
segurar esses cara aí tudo aposentado 
com salário bem alto eles não medem 
esforços. Corneta, conto com vocês.

Injustiça
A maioria dos coordenadores moram de 
graça, sem pagar aluguel, água e luz nas 
casas da Termomecânica que seu Arena 
deixou, e tem benefícios diferenciados 
de todos, até ticket car de combustível 
eles tem.

Bardella humilha 
funcionário
Faz uns 2 meses, um companheiro 
cansado porque a Bardella não pagava 
salário e tudo, e não queria demitir, foi 
lá e entrou com uma rescisão indireta e 
comunicou à empresa que ia continuar 
trabalhando até sair a audiência e a de-
cisão. Faz uma semana, chamaram ele 
pra ir na sala da gerência. Tavam lá os 
gerentes, Fraude e Osgolpe, e a chefe 
do DP, que é uma advogada que deve 
ter comprado o certificado dela pela in-
ternet. E tentaram dar justa causa nele, 
pediram pra ele assinar. Aí ele: “como 
assim justa causa?”. “É porque você 
usou documento confidencial no seu 
processo”. Ele usou relatórios de obras 
que ele assinou e colocou no processo 
dele, pra comprovar que ele viajou pela 
empresa. A empresa pegou isso daí e 
falou que isso era documento confiden-
cial. Aí vem a cereja do bolo: queriam 
que ele assinasse um documento 
retroativo àquela data. Um documento 
falando que esse tipo de informação 
era confidencial. Só se ele fosse muito 
besta, pra assinar tanto a demissão 
por justa causa quanto um documento 
retroativo. Eles tentaram fraudar um pro-
cesso. Agora cabe a ele um processo 
por danos morais e outro por tentativa 
de fraude processual. 

Ele ficou até bem nervoso no dia, 
porque, por mais que ele saiba que a 
alegação da empresa não se susten-
ta, é uma falta de consideração. Uma 
pessoa com 37 anos de empresa que 
nunca teve nenhuma falta, aí você chega 
lá e dá um cartão vermelho direto pra 
pessoa... Proibiram ele de ficar dentro 
da empresa, mandaram até uma pessoa 
acompanhar ele até a portaria, como se 
fosse um bandido.

Termomecânica / 
São Bernardo

Bardella / 
Guarulhos

Assembleia dos olheiros
Sindicato não fez nada. Ficou falando 
mais sobre a convenção e ninguém 
entendendo nada. Falaram pra juntar a 
primeira com a segunda turma para pa-
rar mas não tinha proposta. Óbvio que 
a maioria entrou, ainda mais que estava 
cheio de olheiros aqui.

Fábrica do dinheiro
Parece que a empresa fechou 4 milhões 
em um único dia. Teve até comemora-
ção. É a fábrica do dinheiro. Isso porque 
tá ruim! E falam que não tem dinheiro 
para PLR, é muita cara de pau! A Cinpal 
chora lágrimas de crocodilo! 

Demissões na Cinpal
O sindicato veio aí propondo pra turma 
parar e todos que ficaram para a ass-
sembleia foram demitidos. Não tenho 
ideia do número, mas todos que eu co-
nheço foram por este motivo. Aqui eles 
vão demitindo pingado para o pessoal 
não perceber.

Esquema Cinpal
A malandragem de pegar ajudante con-
tinua. E eles vão demitindo o pessoal 
para fazer o mesmo depois. É o esque-
ma Cinpal.

Convênio Médico
O que precisava abrir aqui na empresa 
era a coparticipação do convênio médi-
co. As outras empresas têm copartici-
pação e você pode ficar com o convênio 
depois que sai, aqui não permite. Isso aí 
é uma sacanagem.

Cinpal / Taboão da Serra

A lei na Termomecânica 

Aos companheiros da 
Meritor

Risco de explosão na Cinpal

Campanha 
salarial 

Nas últimas distribuições do Corneta a 
TM chamou a polícia para nós alegando 
que haveria confusão na empresa. Mes-
mo os soldados da polícia, vindos em 
três viaturas e de metralhadora na mão, 
tiveram que assumir que não havia nada 
de errado em entregar um jornal paci-
ficamente e foram embora. Em outro 
dia, ao fim da distribuição na planta 1, a 
diretora do jurídico veio pessoalmente 
até nós para “conversar sobre proble-
mas que estão acontecendo dentro da 
TM”. Recusamos a nos reunir de portas 
fechadas com a empresa.

O motivo é muito simples. Se há proble-
ma para a TM, há mil vezes mais proble-
mas para o chão de fábrica. É preciso 
que a empresa ouça o chão de fábrica.

O Corneta é o jornal que dá voz ao 
chão de fábrica oprimido e amordaçado 
todo dia. Diante das denúncias graves 

Camaradas,

Infelizmente, nós da Transição Socia-
lista, que organizamos e distribuímos 
o jornal O Corneta, teremos de sus-
pender sua distribuição na Meritor nos 
próximos tempos. Como os camaradas 
sabem, O Corneta também atua em 
outras fábricas e, com as nossas atuais 
forças, não poderemos permanecer em 
todas por enquanto.

Procuramos, ao longo de anos, estabe-
lecer um trabalho de apoio à luta dos 
companheiros da Meritor. E preten-
demos ajudar, no que for possível, a 
organizar a luta futura dos trabalhadores 
brasileiros. Esperamos reencontrar em 
breve os companheiros. Mas, nesse 
momento, infelizmente precisamos con-
centrar forças para conseguir melhorar o 
alcance de nosso jornal no futuro. 

que publicamos e das intimidações da 
empresa, O Corneta deveria sentar com 
a empresa para conversar? Acreditamos 
que há muitos problemas anteriores à 
nossa existência que a empresa deve se 
botar a resolver:

Perseguição, humilhação, arrocho, falta 
de equiparação salarial, fraudes, aciden-
tes de trabalho, demissão etc., etc.

Sem dar condições mínimas de existên-
cia para o chão de fábrica, a empresa 
ainda quer que ouçamos suas intimi-
dações e denúncias contra os traba-
lhadores? O setor jurídico da TM tem 
muito a resolver quanto à fraude dos 
PPP’s, às recusas de abertura de CAT, 
às demissões fabricadas, às práticas 
antissindicais e por aí vai. Se perde tem-
po nos intimidando é porque não busca 
solucionar o básico da lei, enxergando 
apenas a lei do lucro.

Se há problema para a 
TM, há mil vezes mais 
problemas para o chão 
de fábrica

O Corneta senta pra conversar é com o 
chão de fábrica, e se for este o desejo 
da peãozada levaremos suas reivindica-
ções para frente. É apenas com a luta 
da maioria que conquistamos vitórias e 
escrevemos a lei dos trabalhadores.

Defender as condições de vida do peão 
contra a lei exploradora do patrão!

O Corneta pergunta: 
Quanto de reajuste 
salarial o chão de fábrica 
precisa para repor 
suas perdas do último 
ano? A data-base está 
chegando! Envie seu 
cálculo para o jornal.

Ainda assim, queremos continuar 
ajudando os companheiros no que 
for preciso. Nos últimos anos, temos 
buscado construir uma ferramenta dos 
peões contra a exploração na fábrica. 
Queremos que os companheiros fiquem 
à vontade para nos mandar denúncias e 
desejamos que na Meritor os trabalha-
dores continuem discutindo política e se 
unindo para enfrentar o chicote. No que 
precisarem de apoio, estaremos aqui, à 
disposição. Basta que nos escrevam. Se 
quiserem que publiquemos ou investi-
guemos algo, é só nos avisar.

Nos reencontraremos em breve, nas 
lutas. Nos próximos anos, os trabalha-
dores brasileiros vão se organizar mais 
e mais para resistir em unidade aos 
ataques dos patrões, e nessas lutas 
estaremos lado a lado.

Nosso até breve,

Comitê Editorial d’O Corneta

A empresa pensa que tá levando van-
tagem. Mas um funcionário entra na 
Cinpal cheio de vontade e de planos. Aí 
chega e se depara com uma realidade 
totalmente diferente. Olha pro colega 
do lado que tem 5, 7 anos de ajudante 
ganhando o piso, sem PLR, e pensa: “o 
que eu estou fazendo aqui?”. A Cinpal 
foi a melhor empresa de Taboão da 
Serra, ela cresceu três vezes mais nas 
últimas duas décadas e se transformou 
na pior empresa da cidade! Estamos há 
7 anos ou mais sem reajuste. 

A Cinpal está dando aumento para 
os líderes. Os funcionários estão se 
organizando e em breve vai estourar 
uma greve. Sabemos que estamos só, 
o sindicato faz assembleia no domin-
go numa crise do combustível no país 
todo, como fortalecer um movimento 
desse jeito? Além da furada de tirar 
um encaminhamento na sede com 15 
pessoas, quiseram parar o pessoal da 
manhã sendo que não têm uma propos-
ta, nenhum valor, nem nada. Aí fizeram 
o joguinho deles, foram embora e não 
apareceram mais.

Este jornal não recebe dinheiro de nenhuma empresa, direta ou 
indiretamente. É construído por trabalhadores e militantes que acreditam 
na luta da classe operária. Mande a sua cornetada para ser publicada e 
deixe a sua contribuição financeira para a impressão do jornal!

(11) 94351-0676

Construa o Corneta!

Termomecânica, São Bernardo/SP
Fumaça na fundição
As advertências na TM estão 
disparando! Os acidentes continuam 
sem explicação e o Bombadinho 
está levando tudo com deboche e 
brincadeira. Na Fundição da fábrica 
1 a fumaça está acabando com 
o pessoal e são obrigados a ficar 
limpando o setor. O LH fica cobrando 
os setores pra limpar e organizar, 
rola um checklist monitorado 
pela Segurança do Trabalho para 
evidenciar qual setor está limpando 
e no fim o setor é pontuado. Os 
acidentes aumentaram porque os 
técnicos de segurança deixaram 
de fazer a prevenção para ver se 
estamos limpando o setor!

Equiparação salarial
Tem operador 1, 2 e 3 com salários 
diversificados. Operador 3 que 
ganha quase o dobro de outros. 
Operadores 2 que ganham menos 
ainda, mas fazem a mesma função. 
Isso tudo com mais de 5 anos de 
função. Isso ocorre principalmente 
nos fornos da fábrica 2 e na 
Laminação inteira!

Bardella, Guarulhos (SP)

Cuidado com  
a arapuca
Quando vai caçar passarinho, 
ninguém sai atirando, o sujeito vai 
lá, coloca aquele grãozinho e arma 
a arapuca. Bem agora que surge 
essa história de que a Bardella pode 
propor mais uma vez redução de 
jornada com redução de salário, 
eles resolvem pagar 1 vale, sem 
nem sinal de quando vão acertar 
os atrasados. Parece que foi só pra 
molhar o nosso bico.

Contratações
Já tem caras novas no departamento 
pessoal, tão até anunciando vagas 
pra montagem, usinagem, controle 
de qualidade e laminação. Como 
pode contratar e não acertar com 
a gente? Voltamos a trabalhar, a 
produção bomba e nós? Vão pagar 
os novos com o nosso salário! 

Negligência?
Temos que fazer algo pois a cada 
dia o nosso sindicato se mostra mais 
negligente com nossa causa e conivente 
com as safadezas da Bardella. 

ocorneta.org

Adicional de insalubridade e 
adicional de periculosidade
Toda a TM é insalubre! O ruído passa 
de 85,4 dB e ainda tem o excesso 
de poeira e vibração das máquinas 
que a empresa sequer considera. 
Quando se faz medição de ruído a 
empresa deixa os aparelhos junto 
dos líderes ou com funcionários que 
não estão operando máquina com a 
desculpa de não quebrar o aparelho! 
A TM alega que o ruído é o mesmo 
de quem opera máquina, de quem 
passa próximo a ela ou de quem 
trabalha na inspeção de materiais. 

Apesar da TM aposentar de forma 
especial alguns trabalhadores, ela 
nunca pagou pra eles adicional 
de insalubridade. Ou seja, a TM 
assume a condição insalubre e não 
paga por isso no tempo de trabalho! 

A TM ferra com nosso salário e com 
nossa aposentadoria e nos força a 
processá-la para que cumpra a lei. 
Mas queremos que cumpra a lei hoje 
enquanto trabalhamos e não depois 
de anos de arrocho e degradação!

Por exemplo, os fornos Ebner e 
Junker contêm gás natural, nitrogênio 
e hidrogênio. As tubulações são 
muito próximas ao forno, se um 
operador errar e a ponte volante 
bater explode tudo! Ou seja, o chão 
de fábrica teria direito também ao 
adicional de periculosidade! Você 
transporta uma bobina de toneladas 
e se quebra um cabo de aço? E se 
bate numa tubulação? No passado os 
vigilantes conseguiram na justiça esse 
adicional e depois a TM simplesmente 
demitiu todos eles! A TM pressiona e 
o peão coloca sua vida em xeque!

Com isso a TM deixa de pagar o 
adicional de insalubridade (calculado 
sobre o salário mínimo) ou o de 
periculosidade (calculado sobre o 
salário)! O único setor que recebe 
adicional de insalubridade é o da 
Fundição e ao que tudo indica é um 
valor menor em relação a outras 
empresas da região que pagam 40% 
sobre o salário mínimo. De grão em 
grão a TM enche o papo!

Meritor, Osasco/SP
Nós x eles
A maioria das contratações que 
estão rolando (cerca de 80%) são de 
ex-funcionários ganhando cerca de 
R$ 10/hora enquanto o trabalhador 
atual ganha em média R$ 22/h!! É 
muita sacanagem, vão ganhar 45% 
a menos! Todo ano é a mesma coisa, 
mandam 50 antigos embora (ganhan-
do 22) e contrata 100 com salário de 
r$ 10/h, isto é um absurdo, a folha 
sempre continua a mesma! Enquanto 
isso os bacanas gastando dinheiro a 
rodo, indo pra resort no final do ano e 
gastando 1300/dia!

Que assembleia?
No final do mês o sindicato veio na 
Meritor fazer uma assembleia mas 
foi uma assembleia surpresa, porque 
só quem é da manhã participou! 
Vamos melhorar a divulgação aí 
e pensar nos companheiros dos 
outros turnos, pessoal!

É só pressão 
pra cima do peão
Não é a primeira vez que relatamos 
que a culpa sempre é do terceirizado. 
O mais indignante é o salário, pois a 
pressão é tão grande para se ganhar 
tão pouco. Quando recebo meu 
holerite, nem olho, coloco na bolsa, 
vou direto para casa, durmo e no dia 
seguinte volto a trabalhar para esque-
cer os poucos os números. Trabalho 
aqui há algum tempo, a gente até 
acostuma. Um jovem entra na fábrica, 
os encarregados não se preocupam 
em instruí-los corretamente. Se algo 
der errado, com certeza a culpa recai 
sobre eles. Tem peça aqui que custa 
25 mil reais! Imagina se uma peça vai 
a mais e não tiver provas, notas de 
que não mandamos, por exemplo, 
tal peça a mais? Eles devem fazer 
isso de propósito, ao não explicarem 
o trabalho direito, podem ganhar em 
cima de algum erro ou mesmo armar 
algum para nós.

Cinpal, Taboão da Serra/SP

Cadê o sabão  
da forjaria?
Já não basta as péssimas condições 
de trabalho na forjaria, agora eles 
tiraram o sabão que usamos para 
lavar as mãos. Todo mundo sabe 
o quanto a gente se suja lá e até o 
sabão tiraram da gente. Fora aquela 
regra de etiqueta que denunciaram 
no jornal passado. Só tá faltando 
implementarem no restaurante e 
não deixarem mais a gente almoçar 
porque tem uma sujeirinha aqui ou 
ali. O inferno é aqui!

Pensem!
Pensem, companheiros: uma empre-
sa que demite um funcionário com 
25 anos de serviços prestados e o 
recontrata rebaixando para ajudante 
e ganhando o piso não respeita nem 
ela mesma! Nós, funcionários, quere-
mos uma explicação! Aqui temos um 
monte de problemas: baixos salários, 
não temos PLR. Tem companheiros 
pagando vale transporte do próprio 
bolso, colegas sofrendo acidentes 
fatais e não sai nada no jornal do 
sindicato, abre o olho, peãozada!

Pequenos poderes
A loira da Konform da planta 1 fica de 
conversinha com o chefeta Dengoso, 
vai até pro shopping com o chefe e 
quer mandar no certo. Quando falaram 
que ela tava com o chefe, ela fez 
mandar embora dois companheiros 
pais de família! Injustiça! 

Acidente na 2
Na fábrica 2 teve queda de 
bobinas. Os ganchos estão 
precisando de manutenção!

Esconde-esconde
O chefe do transporte Mau Vício tá 
escondido na sala da Segurança 
do Trabalho, o Bombadinho 
está escondendo ele. Pode ser 
aposentado especial e continuar 
na empresa? INSS, corte a 
aposentadoria especial dele!

Chacal e Jubala
Cuidado com o Chacal, segurança 
patrimonial, e o Jubala, técnico 
de segurança do trabalho, dois 
olheiros do patrão!

Festa só no Resort
O que não vai para o lixo na fábrica, 
vira reciclado. O ano inteiro junta-
mos as sobras que poderiam ser 
revertidas em recursos para a festa 
do fim de ano; com esse dinheiro, 
certamente faríamos uma bela festa. 
Porém, dos 100% que tínhamos, 
num piscar de olhos e sem que a 
gente soubesse como, esse total 
se tornou 10%. Tivemos que cortar 
muita coisa da, replanejamos tudo. 
Se não fosse O Corneta nem íamos 
saber: o dinheiro para festa de fim de 
ano, converteu-se em hospedagem 
de resort de R$ 1 300 a diária. 

Terceirização
Quem abastecia a linha da Montagem 
aqui na Meritor eram os próprios fun-
cionários da linha, agora a ID (empre-
sa terceirizada) já está abastecendo! 
Onde isso vai parar? A nova reforma 
veio para terceirizar tudo!

Banco de horas
Olha, esse banco de horas tá uma 
bagunça aqui na empresa. Ninguém 
sabe da sua situação, a empresa não 
informa nada e o sindicato também 
não cobra. Fingem, que parece que 
nada acontece e ainda querem re-
novar! E quem paga o pato é o peão 
que fica na mão deles...

Como pode?
Como pode? De que lado este 
sindicato está? Há 7 anos a empresa 
não dá aumento, não temos PLR e o 
dissídio acabou de vir: 30 reais para 
receber só em setemrbo! O sindicato 
vem fazer assembleia pra trocar feria-
do por dia normal e decontar o outro 
dia de quem já não recebe nada! 
 

Humilhação
Trabalho aqui a mais ou menos 22 
anos. Vi a empresa crescer três 
vezes o que era enquanto vejo cole-
gas sendo humilhados, rebaixados 
depois de derramar suor pra fazer 
isso crescer e ser o que é hoje!

Trabalhador é  
igual barata
Acorda, companheiros da Cinpal! A 
Cinpal vem falar em código de con-
duta e ela mesma esmaga o traba-
lhador igual barata. Companheiros, 
a 6-7 anos operando 3 máquinas e 
onde está este sindicato? Por isso 
a empresa fala em bom relaciona-
mento com o sindicato. Claro, afinal 
de contas o sindicato defende os 
interesses da empresa!

Lesionado
Tem companheiro aqui na fábrica 1 
que derrubou marreta no pé e agora 
tá tendo que trabalhar com o pé 
inchado dentro daquela bota, mor-
rendo de dor! O médico examinou e 
deu só dois dias de licença! A Cinpal 
não tá nem aí pra saúde do peão!

Os porcos  
comem melhor
A gente trabalha a semana inteira, 
muitas vezes horas e horas a mais, 
inclusive de sábado, para chegar 
na hora do almoço e não poder 
nem repetir? Teve um sábado que 
pediram para repetir e passaram por 
uma humilhação desnecessária. O 
rapaz que servia, pelo jeito, preferia 
dar a comida aos porcos do que co-
locar no prato do peão. Como é que 
pode isso? O peão perde o sábado 
para não comer dignamente?

Horas extras
A peãozada tá fazendo muita hora 
extra aqui. Eu me nego a fazer! Já 
teve peão acidentado aí de tão rápida 
que tá essa esteira e não me sujeito a 
mais pressão pra ganhar merreca, não 
compensa. Nada que essa empresa 
oferece compensa pro peão!

Chega de 
abandono!
Nós, funcionários da Cinpal estamos 
nos unindo e se mobilizando para 
mudar de Força Sindical pra CUT. 
Chega de abandono e de carta 
marcada! A empresa tá faturando 
horrores e não tem nem aumento 
e nem PLR. Temos é o sindicato 
que vem pra emendar feriado 
favorecendo a empresa, é foda! 
Já conquistamos a CUT e logo 
passaremos abaixo assinado. 

(O Corneta tem críticas tanto à Força 

Sindical como à CUT por: ausência, 

burocratismo, rabo preso com o 

Estado e patrões. Pensamos que 

Intersindical e Conlutas são centrais 

que respeitam mais suas bases.)

Esqueceram de 
mim: Cinpal 2
No jornal do sindicato saem todas as 
lutas de PLR das outras empresas 
menos na Cinpal, não divulgam nada 
sobre a maior empresa de Taboão. 
Pra piorar, na Cinpal 2 parece que 
os trabalhadores são ainda mais 
esquecidos. O sindicato não aparece 
nunca, o máximo que o peão fica 
sabendo é de alguma informação 
da planta 1. Esse ano o sindicato 
só deu as caras para negociar o 
feriado, a proposta foi de trocar o dia 
do feriado de Taboão (19/02) pelo 
de São Paulo (12/02). Quando vem 
aqui é só pra trazer proposta que 
favorece a empresa, e ainda diz que 
a gente não participa. Mas quem vai 
até o sindicato reclamar algo, eles 
dedam para a empresa e a pessoa 
fica marcada ou é demitida Aqui 
na planta 2 só ficamos sabendo do 
feriado através das conversas pelo 
ônibus. No fim, saímos perdendo, na 
voz e no bolso, pois se tivéssemos 
trabalhado no feriado da cidade, eles 
teriam que nos pagar o adicional.

“Sertanejo  
do pelego”
Tudo bem, eu peleguei recentemente 

E eu trabalhei doente 

Com uma forte dor de dente.  

Um tal de Zé  

Me chamou de pela-saco 

Eu fiquei muito arretado, 
Pois eu trabalhei no sábado!  

Eu trabalhei no sábado, 

E também no feriado! 

E sem rango e sem café 

Eu deixei minha muler... 

Sem o rango no prato,  

IPVA atrasado... 

O aluguel já atrasou,  

Ordem de despejo chegou!  

Ê, seus pelego, 

Trabalha aí sem dinheiro,  

Raça do cão, 

Inté com dor de dente!  

Ô, Bardella, chega de atraso! 

Letra de música feita por 
trabalhadores da Bardella, em 
“homenagem” aos fura-greves.

Cinpal: condições desumanas
por Smith, metalúrgico da Cinpal

Sou funcionário da Cinpal mas não 
posso me indentificar, pois corro 
o risco de perder meu emprego. 
Minha denúncia é a seguinte: nem 
bem começou o ano e lá na Cinpal 
as coisas vão de mal a pior para 
os funcionários, muitas cobranças 
e exigências, e pouco reconheci-
mento. Perdemos o direito até de 
ir ao banheiro meia hora antes do 
almoço para que, pelo menos, pos-
samos lavar as mãos.  Temos que 
trabalhar sem parar da hora que 
entramos até a hora que saímos, e 
eles querem muita produção! Não 
ganho por produção mas por hora.

Somos ameaçados de perder nossos 
empregos se não fizer o que eles 
querem, me sinto oprimido, é muita 
falta de respeito com o ser humano. 
Trabalhamos em condições desu-

manas, eles não querem saber se o 
serviço é pesado. Venho através do 
Corneta pedir um “socorro”. Uma 
das coisas que não me conformo é: 
se chegarmos meia hora atrasado, 
perdermos o domingo remunerado; 
se pedir saída antes do horário 
aplica-se a mesma lei - o imprevisto 
sobrevém a todos.

Pra fechar quero denunciar também 
esse encarregado carrasco, Ferida, 
vivo sendo perceguido  por ele.  Um 
dos donos da empresa se chama 
Ricardo e o outro João Victor, 
queria fazer uma pergunta a eles: 
queria saber se pode encarregado 
e sua panelinha de puxa-sacos 
favoritos tomar umas no horário de 
almoço e voltar bêbado pra traba-
lhar? Pode isso Ricardo ?
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NO MUNDO INTEIRO 
TRABALHADORES 
RESISTEM CONTRA
A CRISE...

CONTRA AS 
DEMISSOES E 
AS PESSIMAS 
CONDICOES DE 
TRABALHO!

CONTRA AS 
POLITICAS DE 
AUSTERIDADE DOS 
GOVERNOS!

Não é por acaso que, em diferentes 
países pelo mundo, aumentam as 
demissões e a exploração aos tra-
balhadores. Para não perder nenhum 
centavo de lucro, os patrões preferem 
lançar massas de trabalhadores nas 
ruas e intensificar ainda mais o trabalho, 
sem um salário minimamente justo. Eles 
vêem nisso a única alternativa para não 
perderem seus milhões acumulados, 
que foram produzidos através do suor 
do povo que hoje vê a sua vida piorar. A 
conta da crise, para eles, sempre vai ter 
que cair nas nossas costas. 

O governo pode dizer o que quiser 
sobre si mesmo, mas foi colocado nesse 
lugar para cumprir um papel: apoiar 
as empresas e conservar o seu lucro 
bilionário. Os ataques de austeridade, 
como reformas trabalhistas, previ-
denciárias, ajustes fiscais e retirada de 
direitos são formas para tirar o pouco 
que temos para dar para quem tem 
muito.

Os trabalhadores de diversas partes 
do mundo respondem e resistem às 
demissões e aos ataques, buscando se 
organizar. Essa é a saída.

Argentina
Trabalhadores da refinaria Elicabe, em 
Bahía Blanca, ocuparam uma das plan-
tas da empresa para protestar contra 
200 demissões anunciadas no dia 5 de 
Julho. A refinaria, que opera há cerca 
de cem anos, chegou a ser comprada 
pela Petrobrás na década de 90, mas 
passou por várias  reestruturações nos 
últimos anos e tem hoje outros donos. 
Teme-se que a planta vire um armazém 
e que por isso haja cortes de pessoal. 
Os patrões justificam as demissões 
pelo aumento dos custos de produção. 
Os trabalhadores não aceitaram esse 
ataque e entraram em luta para reverter 
as demissões!

Canadá
Trabalhadores em greve da mineradora 
de sal Compass Minerals, em Ontario, 
bloquearam as estradas de acesso 
para a mina para protestar contra as 
recentes demissões ocorridas na em-
presa. Após o anúncio das demissões, 
os trabalhadores entraram em greve. O 
recente bloqueio das estradas preve-
niu que os trabalhadores temporários, 
contratados pela empresa, entrassem 
ao trabalho.

Índia
Trabalhadores da empresa Madhya 
Pradesh Eletricity continuam em greve 
desde o dia 25 de junho. A empresa 
de eletricidade emprega 45 mil tra-
balhadores em condições perigosas 
de trabalho, mas que só recebem de 6 
a 8 mil rúpias por mês (o equivalente a 

França
O povo francês está nas ruas contras os 
ataques do governo Macron. Depois da 
enorme greve dos ferroviários do último 
mês, os protestos continuam. A res-
posta do governo é reprimir sua própria 
população. Em Nantes, depois da morte 
de um jovem trabalhador pela polícia, 
barricadas e carros foram queimados 
em protesto. 

Nicarágua
Os protestos que se iniciaram após a 
aprovação da reforma da previdência 
pelo governo de Ortega continuam. 
Desde o início das manifestações, a 
reforma de previdência foi revogada 
e o exército está nas ruas reprimindo 
duramente a população, que continua 
protestando pela saída do presidente do 
poder. Dezenas de milhares de pessoas 
saíram às ruas para pedir a destituição 
do ex-guerrilheiro sandinista, traidor dos 
trabalhadores, e o governo responde 
com mais repressão para se perpetuar 
no poder. Fora Ortega!

R$380,00). Uma grande parte dos novos 
contratos de trabalho são temporários 
e com salários menores. As demandas 
dos milhares de trabalhadores em greve 
são: tornar os trabalhadores temporários 
permanentes, salários iguais para todos 
e aumento de benefícios.

Espanha, 
Alemanha e 
Polônia
Greve internacional na empresa Ama-
zon! Os trabalhadores da empresa nos 
três países entraram em greve para 
protestar contra as péssimas condições 
de trabalho em vários armazéns da em-
presa. Os trabalhadores andam cerca 
de 24km por turno e não são pagos 
pelas horas que passam por humilhan-
tes revistas de segurança ao final dos 
turnos. A empresa demite trabalhadores 
à torto e à direito, com justificativas es-
drúxulas. As condições são ainda piores 
em países mais pobres, como Índia, 
China, Jamaica e África do Sul. 

Não é só no Brasil que os caminhoneiros 
pararam por conta  do alto preço dos 
combustíveis. Nesse momento, mais de 
9 milhões de caminhões estão parados 
na Índia, numa greve que demanda fim 
das altas diárias no preço do diesel e 
menores pedágios e seguros. Em maio, 
foi a vez dos motoristas iranianos 
pararem. No Haiti, foi agora em julho.

No Haiti, o impacto do aumento no 
preço dos combustíveis foi muito grave, 
dada a situação precária da economia 
do país. Lá o governo se aproveitou da 
paixão do povo pelo futebol brasileiro e 
decretou na surdina, durante a partida 
Brasil x Bélgica, aumento de 38% na 
gasolina e de 51% no querosene. A 
população haitiana depende muito do 
querosene para cozinhar e iluminar suas 
casas. Com isso, estourou uma greve 
geral, capitaneada pelos trabalhadores 
dos transportes, que parou o país por 
dois dias e na qual houve barricadas 
nas ruas. Inclusive o jovem proletariado 
têxtil das zonas francas do país parou, 
setor que é muito importante entre os 
trabalhadores haitianos.

A Polícia Nacional não saiu dos quartéis 
em alguns momentos, embora quando 

Greves de caminhoneiros 
se espalham pelo mundo

Haiti: povo reage ao 
aumento do combustível 
e para o país

foi às ruas tenha matado ao menos dez 
manifestantes.

Mesmo depois do governo recuar e 
desistir dos aumentos, os trabalhadores 
continuaram nas ruas reivindicando a 
sua derrubada por mais alguns dias.


