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Foi um ano de acontecimentos marcantes em todo o mundo. 
Contra a crise econômica e os ataques de governos e 

patrões, a classe trabalhadora em diversos países tomou 
as ruas e voltou à cena com grandes lutas. 
No brasil, uma onda de greves e paralisações marcou 
a situação nacional. 
em nossa categoria, não foi diferente. Tivemos 
grandes mobilizações, garantimos vitórias e 
avançamos em nossa organização, o que nos 
fortalece para lutar por nossas reivindicações.
em 2012, queremos manter esse mesmo 
espírito de luta, unidade e organização. 
A diretoria do Sindicato deseja a todos 
os metalúrgicos e seus familiares 
boas Festas e um Ano Novo de 
muitas conquistas!

Leia também:
As privatizações 
do governo Dilma



Boas Festas e um Ano Novo de conquistas
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diretoria deseja à categoria

O ano de 2011 foi de muitas lutas, conquistas e avanços em nossa organização. Em 2012, juntos, vamos garantir novas vitórias

Vivaldo Moreira Araújo,
presidente do Sindicato

PreSTAçãO de CONTAS
SeTembrO/2011

OuTubrO/2011

receitas (mensalidade, colônia, jurídico, etc)
despesas
Pessoal (salários, encargos sociais, 
vale-transporte, alimentação, etc)

Geral  (Combustível, luz, lutas, manutenção de 
veículos e equipamentos, CSP Conlutas, etc)

Total de despesas

Déficit

receitas(mensalidade, colônia, jurídico, etc)
despesas
Pessoal (salários, encargos sociais, 
vale-transporte, alimentação, etc)

Geral  (Combustível, luz, lutas, manutenção de 
veículos e equipamentos, CSP Conlutas, etc)

Total de despesas

Superávit

r$ 594.786,61

r$ 540.400,25

r$ 483.062,22

r$ 1.023.462,47

r$ 428.675,86

r$ 1.198.273,65

r$ 484.292,71

r$ 397.304,41

r$ 881.597,12

  r$ 316.676,53

O balanço financeiro do Sindicato é publicado no jornal O Metalúrgico em Família. 
A diretoria se coloca à disposição para esclarecer qualquer dúvida dos associados.

No dia 11 de dezembro rea-
lizamos o Festival de Final 

de Ano dos Metalúrgicos. Com 
cerca de 10 mil pessoas, foi uma 
das maiores confraternizações da 
categoria.

A grande festa encerra um ano 
em que os metalúrgicos demons-
traram muita unidade, organiza-
ção e disposição de luta, o que  
nos garantiu muitas vitórias.

A força das mobilizações re-
sultou em conquistas, seja na 
Campanha de PLR, quando arran-
camos valores maiores este ano; 
na vitoriosa Campanha Salarial 
ou nas lutas específicas  em cada 
fábrica por melhores condições 
de trabalho.

Até mesmo diante dos ataques 
dos patrões, que demitiram ou 
desrespeitaram direitos, os tra-
balhadores foram à luta.

Mais do que as conquistas eco-
nômicas, o destaque em 2011 fica 
para o avanço da organização dos 
metalúrgicos, que foi determinan-
te para todas as vitórias.

Isso ocorreu por duas formas. 
Por meio de CIPAS, delegados 
sindicais e comissões de fábri-
cas classistas e combativas, os 
metalúrgicos fortaleceram a luta 
no local de trabalho. E, por meio 
do Conselho de Representantes, 
formado por ativistas das fábri-
cas, o trabalhador pode discutir 
e decidir os rumos do Sindica-

to, numa autêntica democracia 
operária.

Em 2012 teremos muitos desa-
fios. O ano já começa com uma 
tarefa muito importante: a eleição 
da diretoria que ficará à frente da 
entidade na gestão 2012 a 2015.

A grande assembleia, realiza-
da no dia 7 de dezembro, para 
eleição da Comissão Eleitoral 
mostrou que vamos garantir um 
processo eleitoral com lisura, 
democracia e transparência, para 
que prevaleça a vontade dos me-
talúrgicos e o Sindicato possa se 
manter classista e combativo.

Desejamos a todos os metalúr-
gicos e familiares Boas Festas e 
um Ano Novo de conquistas! 
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Notícias e informações 
atualizadas diariamente 
Visita virtual de 360º              
à Colônia de Férias
Pesquisa dos 
Convênios do Sindicato
Sindicalização Online

Dito Bronca
Versão em PDF dos 
jornais do Metalúrgico e 
da Família

Seção multimídia, com 
vídeos, galeria de fotos 
e charges

Siga o Sindicato 
nas redes sociais: 

www.facebook.com/sindmetalsjc 
www.twitter.com/sindmetalsjc



Governo Dilma mantém privatizações
Na campanha eleitoral, o PT buscou se diferenciar do PSDB  com discurso contra privatizações. Uma grande mentira!

Ao contrário do discurso

Campanha eleitoral de 2010. 
Os então candidatos Dilma 

Rousseff, do  PT, e José Serra, 
do PSDB, vão para o segundo 
turno na disputa para a Presi-
dência da República.

A nova disputa foi um balde 
de água fria para muitos petistas, 
que pensavam que, com o apoio 
de Lula, Dilma liquidaria a fatura 
no primeiro turno.

Foi uma campanha marcada 
por baixarias e moralismo reacio-
nário. Entretanto, para aproveitar 
o repúdio da população às priva-
tizações do governo Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB), no 
qual Serra foi ministro, Dilma 
adotou um discurso à esquerda, 
contra a entrega do patrimônio 
público para a iniciativa privada.

Contudo, após a posse da 
primeira mulher presidente, a 
prática jogou o discurso na lata 
do lixo. Dilma manteve a política 
de privatizações do PSDB e do 
próprio Lula, que não reverteu 
nenhuma das entregas crimino-
sas de FHC.

Somente este ano, Dilma mu-

dou a lei para abrir espaço para 
a privatização dos Correios e já 
começou a entregar à iniciativa 
privada a gestão de aeroportos.

“No primeiro ano de governo, 
Dilma manteve a tônica de Lula e 
dos tucanos, seja na economia, 
no pacote de bondades aos 
patrões e, é claro, na política de 
privatizações”, comentou o dire-
tor do Sindicato Antônio Ferreira 
de Barros, o Macapá.

O mal das privatizações - 
Desde a gestão Collor, os gover-
nos têm entregue às empresas, 
em sua maioria estrangeiras e 
multinacionais, o patrimônio dos 
brasileiros.

Os chamados programas 
de desestatização foram verda-
deiros crimes lesa pátria, como 
defendem alguns juristas.

A Vale do Rio Doce foi vendi-
da por FHC, em 1997, por ape-
nas 3,3 bilhões de dólares. Para 
se ter uma ideia, o lucro dela no 
mesmo ano foi três vezes maior. 
Em 2010, o lucro da Vale foi de 
R$ 30 bilhões.

A história foi a mesma com 
a Embraer, Telebrás, CSN e tan-
tas outras. No enredo, repetido 
por todos os últimos governos, 
sucateiam e desvalorizam o 
patrimônio estatal, o vendem a 
“preço de banana”, aceitam pa-
gamento com “moedas podres” 
(títulos da dívida pública) e até 
financiam a venda por meio do 
BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social). Em alguns casos até, 
depois de privatizadas, voltam 
a dar dinheiro público.

Lançado neste final de ano, 
o livro “Privataria Tucana”, do 
jornalista Amaury Ribeiro Jr., 
faz um apanhado dos escânda-
los e a corrupção por trás das 
privatizações tucanas. Nos go-
vernos petistas de Lula e Dilma, 
marcados por tantos casos de 
corrupção, a farra continua.

Nos Correios, a privatização
de um serviço reconhecido
Nas pesquisas periódicas 

que avaliam o prestígio de or-
ganizações junto à população, 
o trabalho dos Correios fica no 
topo da tabela. Porém, uma 
mudança proposta pelo gover-
no e pela Câmara abre as por-
tas para entrega deste serviço 
essencial e estratégico.

Em abril deste ano, Dilma 
editou a Medida Provisória 
532/11 e o decreto lei 7483. 
Para tentar driblar a opinião pú-
blica, juntaram assuntos diver-
sos, como regulamentação dos 
biocombustíveis e a mudança 
no estatuto dos Correios.

Com as alterações, o presi-
dente da ECT (Empresa Brasi-
leira de Correios e Telégrafos) 
e o Ministro das Comunicações 
têm poderes para alterar o que 

quiserem em uma assembleia 
da direção, numa canetada.

O projeto já foi aprovado 
pelo Congresso e sancionado 
pela presidente Dilma.

População prejudicada - A 
MP 532 adequa os Correios 
como S.A (Sociedade Anônima) 
e autoriza a divisão da empresa 
em várias outras, menores. 
Com a privatização, os serviços 
dos Correios serão precariza-
dos, já que a lógica do lucro é 
que prevalecerá.

Localidades distantes cor-
rem o risco de não serem 
atendidas. Além disso, pro-
gramas importantes, como a 
“carta social”, com tarifa de 
R$ 0,01, podem simplesmente 
desaparecer.

Aeroportos já começaram
a ser entregues por Dilma

No final de novembro, a 
presidente Dilma Rousseff 
(PT) deu início à privatização 
dos aeroportos brasileiros.

A primeira concessão à 
iniciativa privada foi a do ae-
roporto de São Gonçalo do 
Amarante, cidade localizada 
a 28 km de Natal (RN). 

O governo já anunciou 
para 6 de fevereiro o leilão 
de outros três terminais - 
Guarulhos (SP), 
Viracopos (SP) 
e Brasília. A des-
culpa utilizada é 
a Copa do Mun-
do de 2014.

É mais uma 
medida prejudi-
cial ao país, pois 
coloca na mão 

da iniciativa privada (que só 
pensa no lucro), um setor 
estratégico do país. Em todo 
o mundo, a ampla maioria dos 
aeroportos são públicos e sob 
controle governamental.

Os passageiros pagarão do 
próprio bolso duas vezes: tari-
fas mais caras e a salvaguarda 
financeira que o governo ainda 
vai garantir aos novos adminis-
tradores. Um absurdo!
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Ruas das cidades da região já estão disponíveis. Quem se sentir desconfortável com alguma imagem pode pedir a exclusão

Na foto maior, vista da fachada da sede do Sindicato que está 
disponível no Google Street View. Nas menores, detalhes do carro e 
triciclo usados pelo Google na captação das imagens tridimensionais

Google Street View já chegou ao Vale
Internet

Imagine a seguinte cena: você 
olhando para um mapa e, 

de repente, fica com vontade 
de conhecer um pouco mais 
de determinado país ou lugar. 
Daí, basta um clique para con-
seguir, como num passe de 
mágica, “entrar” no mapa para 
ver o local em imagens tridi-
mensionais e até em 3D, com 
riqueza de detalhes, podendo 
até percorrer as ruas, tal qual 
um pedestre.

Você acha que a descrição 
acima é impossível e só acon-
tece em filmes de ficção cien-
tífica? Então você ainda não 
conhece o Google Street View, 
uma ferramenta lançada pelo 
Google em 2007 que já chegou 
ao Brasil e, mais recentemente, 
à nossa região.

Com isso, agora é possível 
visitar, por meio do seu compu-
tador,  a Torre Eiffel, em Paris, 
o Banhado, em São José, a 
avenida Independência, em 
Taubaté, ou a rua Doutor Lúcio 
Malta, em Jacareí. 

Serviço polêmico- Lan-
çado em 2007, o serviço não 
tinha, inicialmente, os recursos 
que borram rostos e placas 
de carro, o que gerou muitas 
reclamações em vários países 
em relação à privacidade e 
segurança.

Cidades norte-americanas 
inteiras chegaram a pedir para 
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serem removidas. Também 
foram retiradas fotos de insta-
lações militares e de diversos 
outros prédios. Aqui no Brasil, 
algumas fotos também já fo-
ram removidas, por terem sido 
consideradas constrangedoras 
para alguns usuários.

Já no Canadá, o problema 
não foi o constrangimento de 
pessoas. Na época em que 
as imagens foram tiradas, as 
cidades estavam cobertas de 
neve. Os canadenses enten-
deram que isso não era uma 
representação fiel da cidade e 
que “o melhor” do país não es-
tava representado. Resultado: o 
Google tirou novas fotos, dessa 
vez em outro período do ano.

Mas a maior resistência tem 
sido na Europa. O Street View 
foi banido na República Tche-
ca. Na Alemanha, o governo 
obrigou o Google a acatar uma 
lista prévia de pessoas que não 
queriam ter suas casas foto-
grafadas. Algumas entidades 
sugeriram que o Google não 
pudesse fotografar ninguém até 
que obtivesse permissão. Mas 
o governo decidiu que apenas 
quem não quer as fotos deveria 
se manifestar.

O resultado? O Google 
Street View estreou na Ale-
manha, em outubro do ano 
passado, com nada mais, nada 
menos, que 244 mil imagens de 
fachadas esfumaçadas.

É fácil. Primeiro, vá ao site do 
Google (www.google.com). 

No canto direito da tela, clique 
em cima do ícone “Mapas”.

Agora você tem duas opções. 
Se quiser consultar um endereço 
específico, digite o endereço no 
campo e tecle enter.

Vai aparecer um mapa com um 
balãozinho indicando o endereço 
solicitado.

Clique no balãozinho. Uma jane-
la vai se abrir e, dentro, uma foto 
com o texto “Vista da rua”. Clique 
na imagem e pronto! Você terá a 
sensação de ter entrado no mapa 
e poderá explorar o endereço, ma-
nipulando apenas o mouse.

Se você quiser navegar livre-

Para minimizar problemas,
software sofreu adaptações
Para não invadir a privacidade de ninguém, hoje, o próprio software 

de coleta de imagens já borra, automaticamente, rostos e placas de 
carros. Se houver alguma falha e alguém se sentir desconfortável com 
alguma imagem, basta informar o Google, clicando no canto esquerdo 
inferior da imagem no ícone “informar um problema” e preencher o 
formulário com a reclamação. O Google costuma atender todo tipo 
de pedido, podendo borrar carros, casas e pessoas completamente, 
se for solicitado.

Segundo a assessoria do Google, pelo menos seis Estados bra-
sileiros já contam com o serviço: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Atualmente, 
estão sendo colhidas imagens da região norte e nordeste e a meta é 
que imagens de todo país estejam disponíveis até o final de 2012.

Como explorar?
mente pela ferramenta e apenas 
conhecer lugares novos, faça o se-
guinte: digite o nome de uma cidade 
qualquer, do Brasil ou exterior.

Assim que aparecer o mapa, 
clique no boneco amarelo (batizado 
de “Pegman” pelos criadores) que 
fica acima da barra de zoom, no 
lado esquerdo da tela.  Ao arrastar 
o Pegman para fora da barra, as 
ruas que ficarem azuis indicam 
onde o Google Street View já está 
presente. Solte-o em uma rua e 
pronto, a visualização muda auto-
maticamente.

Para ver a imagem em 3D, basta 
clicar na imagem com o botão direi-
to do mouse e clicar em “3D mode 
on”. Pronto! Mas é necessário usar 
um óculos 3D.



Luta por um teto

Área serve de moradia e sustento para quase duas mil famílias. É a maior ocupação urbana do país

A Ocupação do Pinheirinho já 
criou raízes em São José 

dos Campos. Apesar de não ser 
regularizada, a área ganhou vida 
própria, com casas de alvenaria, 
comércio, plantações, igrejas, 
praça e até uma associação de 
moradores.

Toda essa estrutura, entre-
tanto, foi construída sem qual-
quer ajuda do poder público. Ao 
contrário, os moradores tiveram 
de suar muito para conquistar o 
que hoje é uma das maiores e 
mais organizadas ocupações 
urbanas do país.

Quando chegaram, há quase 
oito anos, só havia mato e terra 
seca. Estava abandonado há 
30 anos. Era alvo de grileiros e 
especulação imobiliária. Hoje, 
a área serve de moradia para 
cerca de 9 mil pessoas.

Uma ordem de desocupação 
foi determinada pela Justiça e 
até o fechamento desta edição 
ainda não se sabia se a policia 
invadiria a área. 

Para todos, a pergunta é uma 
só: “por que uma desocupação 
violenta e desumana se seria mui-
to mais fácil concluir o processo 
de regularização iniciados?”

Pinheirinho é símbolo de 
organização e vida em comunidade

A dona Maria de Jesus, de 76 
anos, é uma dessas pessoas que 
questiona a falta de sensibilidade 
do poder público. Ela foi “nome-
ada” zeladora da Capela Madre 
Tereza de Calcutá, construída 
pela própria comunidade. 

O corpo franzino e a idade 
avançada não impedem dona 
Maria de cuidar pessoalmente 
da igreja. Mas ela sabe que todo 
o trabalho pode ser destruído se 
a desocupação se concretizar. 
Ela tem esperança esta seja 
apenas mais uma ameaça entre 
tantas outras que já presenciou.

diversão - O garotinho Luis 
Rogério tem oito anos e nem 
pensa em sair do Pinheirinho. 
Perguntamos por que ele gosta 
dali: “porque aqui tem parquinho, 
tem lugar pra correr e um monte 
de amigos”. 

Esta entrevista ele concedeu 
enquanto se empuleirava nos brin-
quedos da Praça do Quilombo dos 
Palmares, nome do mais resisten-
te de todos os quilombos.

A consolidação do Pinheirinho 
mostra que uma desocupação se 
transformaria numa tragédia e a 
regularização é o único caminho.
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Famílias tiram sustento
da terra e do comércio
Morar no Pinheirinho, para mui-

tas das famílias que hoje estão lá, é 
mais do que ter apenas um teto. É 
uma questão de sobrevivência.

São famílias que tiram seu 
sustento do bairro, seja vendendo 
produtos, através de pequenos 
pontos comerciais,  seja mantendo 
hortas e criando animais para con-
sumo próprio.

Exemplos não faltam. Benedita de 
Fátima Pereira, 55 anos, é um deles.  

Desde que chegou ao Pinhei-
rinho, há quase oito anos, ela se 

dedica a cuidar da terra. 
O pedaço de chão que conquis-

tou durante a ocupação, ela trans-
formou em uma área produtiva. 
Lá ela cria frango, porcos, ganso 
e patos. Também planta feijão, 
milho, caju, maçã, cana, banana, 
mandioca, abacaxi, laranja, limão 
e maracujá. 

“Desde que cheguei aqui, não 
precisei mais comprar carne. Eu 
amo essa terra”, afirma. Mas se for 
obrigada a deixar o sítio, ela não tem 
dúvidas: “não saio nem amarrada”.

Toda a 
organização 
do Pinheirinho 
aconteceu 
sem a ajuda 
do poder 
público



Americanos vão às ruas

País imperialista sempre exportou suas crises para o restante do mundo, mas desta vez também enfrenta a queda na qualidade de vida da população e manifestações

Os Estados Unidos são a maior 
potência imperialista do planeta. 

E é justamente por ter começado no 
coração do imperialismo, que a atual 
crise econômica mundial, que estourou 
em 2008, tem causado tantos estragos 
e atinge até hoje tantos países.

Mas, se em outros momentos, os 
EUA exportavam para outros povos 
sua crise, às custas de guerras, rapina 
e exploração, desta vez, a situação é 
diferente. O país também enfrenta uma 
das maiores crises de sua história.

Não se trata apenas de números 
em relação ao mercado financeiro e à 
economia, mas de queda nas condições 
de vida da população. Fato que está 
na origem dos protestos que tomaram 
o país esse ano, o Movimento Ocupe 
Wall Street (veja box ao lado).

Os dados são alarmantes. Segundo 
o censo americano realizado em 2010, o 
número de pessoas vivendo abaixo da 
linha da pobreza nos Estados Unidos 
aumentou para 15,1% da população. 

Esse número é o maior registrado 
nos últimos 52 anos e significa que 46,2 
milhões de americanos são obrigados a 
viver com menos de US$ 425 por mês, 
o equivalente a R$ 770.

Segundo uma pesquisa realizada 
pelo Pew Research Center, entre os 
anos de 2005 e 2009, as famílias ame-
ricanas perderam 28% de sua riqueza.

O percentual de famílias que têm 
mais dívidas do que ganhos cresceu 
5% e chegou à marca de 20%. No 
mesmo período, no entanto, a riqueza 
das famílias mais ricas subiu de 49% 
para 56%.

O patrimônio das famílias latinas 
despencou de US$ 12,1 mil, em 2005, 
para US$ 5,6 mil, em 2009. O patrimô-
nio das famílias negras caiu 53% no 
período. A diferença é a mais alta nos 
últimos 25 anos.

despejos e desemprego - Desde 
o início da crise, mais de 2,7 milhões 
de americanos foram despejados por 
não conseguirem pagar as hipotecas 
de suas casas em decorrência da crise 
imobiliária.

Além desses, existem outros 3,2 
milhões de pessoas com processos 
em algum estágio de cobrança judicial. 

Antes da crise ocorriam cerca de 100 
mil despejos por ano.

Os dados do desemprego são outra 
demonstração de que as coisas vão 
mal na América. Cerca de 13,3 milhões 
de americanos estão em busca de 
emprego, o que representa um índice 
de 8,6% da população. Desse total, 
6,2 milhões estão desempregados há 
mais de seis meses e mais de 300 mil 
desempregados americanos afirmaram 
que desistiram de procurar emprego.

Mesmo entre os 153,9 milhões de 
empregados a situação é ruim. Cerca 
de 17% do total, o equivalente a 26,3 
milhões, trabalham em empregos de 
meio período, com jornada e remune-
ração inferior.

A desigualdade existe também em 
relação ao desemprego. Enquanto a 
taxa entre os americanos brancos é de 
8%, sobe para 11,3% entre a população 
hispânica e para 16% entre os negros. 

Os mais afetados, assim como na 
Europa, são os jovens. Entre a popula-
ção adolescente (16 a 19 anos), o índice 
é de 24,6%.
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Queda nas condições de vida e protestos abalam EUA



Americanos vão às ruas

País imperialista sempre exportou suas crises para o restante do mundo, mas desta vez também enfrenta a queda na qualidade de vida da população e manifestações

Durante muitos anos a popula-
ção americana assistiu passiva à 
política do país e nem lembrava a 
geração que questionou medidas  
do governo como a Guerra do 
Vietnã.

Nos últimos anos, no entanto, 
isso também parece ter mudado. 
Esse ano, nasceu o movimento 
Ocupe Wall Street que se espalhou 
pelo país. 

Com o lema “Somos os 99% 
da população, que não toleram 
mais a ganância e a corrupção do 
1% restante”, milhares de ativistas 
ocuparam o Zuccotti Park, próximo 
a Bolsa de Valores de Nova Iorque, 
para protestar contra o sistema 
financeiro e o governo americano.

O movimento chegou a reunir 
100 mil pessoas em Wall Street, 
ganhou força e se espalhou por 
centenas de cidades americanas. 

A repressão policial foi forte e 
os manifestantes de várias cida-
des, incluindo o movimento de Wall 
Street, foram despejados e impedi-
dos de acampar nos locais.

Mas mesmo com a repressão 
da polícia, que despejou e prendeu 
centenas de manifestantes, alguns 
comitês continuam se reunindo e 
planejando novas ações. 

O Ocupe Oakland fechou o 
Porto da Costa Oeste no dia 12 de 
dezembro, e o Ocupe Califórnia 
já planeja atos para os meses de 
janeiro e fevereiro de 2012.

Entrevistamos um dos ativistas 
que esteve presente nas manifesta-
ções de Oakland, o funcionário da 
Universidade de Berkeley e dirigen-
te sindical da categoria, Juan Gar-
cia, que nos falou sobre a situação 
no país e o movimento.

“A maior parte da população 

movimento Ocupe Wall 
Street toma as ruas
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sente a recessão. Os salários caí-
ram, os poucos empregos criados 
são de menor remuneração, o pre-
ço da comida subiu muito. Essa si-
tuação é ainda pior entre os negros 
e os latinos. Eles viveram décadas 
nessa situação de pobreza, mas 
agora a situação ficou ainda pior”, 
disse.

“Os jovens foram os mais atin-
gidos por essa crise. Eles aprende-
ram a sair às ruas como forma de 
expressar sua frustração e raiva, e 
agora não devem mais parar”, opi-
na o ativista.

Juan Garcia afirma ainda que 
a população apoia o movimento e 
questiona as políticas americanas.

“A população começa a enten-
der que a política econômica dos 
governos de George W. Bush e 
Barack Obama, bem como as guer-
ras contra o Afeganistão e Iraque, 
deixaram a economia em franga-
lhos”, avaliou.

“O discurso de que nós, a 
população em geral, somos 99% 
lutando contra a ganância de 1%, 
que são os banqueiros, políticos e 
empresários, é apenas uma forma 
de mostrar que, no início da crise, 
os governos do mundo todo, mas 
principalmente dos EUA, injetaram 
trilhões de dólares para salvar 
grandes bancos privados e empre-
sas da falência, enquanto a popula-
ção foi quem pagou através de seu 
empobrecimento, da perda de seu 
emprego e sua moradia”.

“Isso tornou mais fácil o diálo-
go sobre como funciona o sistema 
capitalista e porque é necessário 
lutar contra as injustiças desse 
sistema. Por isso o povo america-
no está acordando para essa rea-
lidade e lutando por seus direitos”, 
concluiu.



Vergonha fashion: grifes famosas 
na mira do trabalho escravo

Além da Zara, também estão sendo investigadas as Pernambucanas, Collins, C&A, Marisa e Sete Sete Cinco

Superexploração

Neste ano, uma série de denún-
cias de grande repercussão 

na mídia escancarou uma prática 
comum e vergonhosa da indústria 
têxtil, principalmente das grandes 
marcas e grifes famosas: a forte 
presença do trabalho escravo na 
cadeia de produção.

São roupas caríssimas, feitas 
em galpões clandestinos ou em 
oficinas instaladas em casas da 
periferia, onde vários trabalha-
dores, entre eles adolescentes e 
crianças, se submetem a jornadas 
exaustivas, condições precárias e 
até cerceamento da liberdade. Tudo 
para garantir um lucro ainda maior  
à indústria que alimenta o glamour 
das passarelas.

E não se trata de casos isolados. 
Estão em andamento, pelo menos, 
15 investigações contra grifes de 
roupas. Mas, considerando que as 
denúncias são raras, o número da 
exploração deve ser muito maior.

No caso mais recente, envol-
vendo a grife Zara, em São Paulo, 
foram encontrados vários bolivianos 
escravizados por uma confecção 
terceirizada da marca, em agosto 
deste ano. O grupo era obrigado  a 
produzir sem as mínimas condições 
de higiene, segurança e, o que é 
pior, sem qualquer salário.

Além da Zara, também estão 
sendo investigadas a marca Collins, 
Sete Sete Cinco, Pernambucanas,  
C&A e Marisa00.

escravidão é realidade - Para 
o coordenador  do projeto de com-
bate ao trabalho escravo da OIT 
(Organização Internacional do 
Trabalho), Luiz Machado, o trabalho 
escravo é uma realidade contempo-
rânea que, infelizmente, não será 
extinta tão cedo.

Segundo ele, desde 1995, mais 
de 40 mil trabalhadores e traba-
lhadoras já foram resgatados de 
situação de exploração análoga à 
escravidão, em todo o país. 

Embora a maior incidência de 
trabalho escravo esteja na área rural 
(pecuária e setor sucroalcooleiro), 
também pode ser encontrado em 
qualquer setor produtivo e até mes-
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mo em grandes centros urbanos.
“É preciso deixar claro que a 

escravidão não é uma realidade 
apenas de áreas rurais e isoladas. 
Ela está por toda a parte. Às vezes, 
bem mais próximo do que se imagi-
na”, disse.

Na indústria têxtil a situação 
se agrava porque, segundo ele, a 
produção é muito pulverizada.

“As grandes marcas terceirizam 
a produção, que quarterizam e quin-
terizam. Ou seja, quanto mais perto 
da ponta, mais explorados são os 
trabalhadores. Na maioria das ve-
zes, em situações degradantes 
e insalubres”, disse.

A grande diferença, segun-
do ele, é que no trabalho rural, 
o alvo do trabalho escravo são 
os negros e nordestinos. 

Já no trabalho urbano, a 
grande maioria são imigrantes 
ilegais. 

“Os imigrantes são mais vul-
neráveis porque, como estão irregu-
lares no país, têm medo de recorrer 
às autoridades e acabam sendo 
coniventes, o que dificulta a atuação 
dos fiscais”, explica Machado.

Impunidade: o principal 
gargalo no enfrentamento 
do trabalho escravo
A impunidade, segundo a OIT, ainda é um 

dos principais gargalos do enfrentamento do 
trabalho escravo no Brasil.

“As leis existem, mas as condenações crimi-
nais não estão acontecendo”, avalia Machado.

Segundo ele, a aprovação da Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) 438, que 
tramita no Congresso Nacional desde 2001, 
poderia fortalecer o combate a esse crime. 
Conhecido como PEC do Trabalho Escravo, 
o texto prevê a expropriação da terra em que 
ficar comprovada a exploração de trabalho 
escravo. Aprovado em primeiro turno, em 
2004, a PEC espera votação no plenário na 
Câmara há sete anos. “A principal resistên-
cia está na bancada ruralista, por causa do 
histórico de trabalho escravo, mais frequente 
no setor rural”, avalia Machado.

Para ele, o combate ao trabalho escravo 

precisa virar uma causa e ganhar o apoio 
popular, mobilizar a sociedade consumi-
dora, principalmente a que está nos centros 
urbanos. “É preciso que a sociedade tenha 
consciência que tudo o que a gente consome, 
veste ou usa tem uma origem. E muitas vezes 
está no campo, com um 
trabalhador 
explorado, 
escravizado”, 
disse.

Roupas de grifes 
e de lojas famosas 

produzidas em 
condições precárias
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Em 2011, os metalúrgicos não deram trégua aos patrões e governo. No primeiro ano de Dilma Rousseff na Presidência 
da República, os empresários foram presenteados com bilhões de reais em incentivos fiscais e financiamentos. 

Já para os trabalhadores, sobraram reestruturação produtiva, aumento da exploração, inflação e tentativas de arrocho 
salarial. Tudo com a desculpa de que era preciso combater a inflação e a crise estava vindo para o Brasil.

Mas nós não caímos nessa armadilha e fomos à luta. Exigimos que o governo mudasse sua política econômica em 
favor dos trabalhadores. Soubemos aproveitar o crescimento econômico para ampliar nossas conquistas e direitos.

O resultado dessas lutas e outros desafios enfrentados durante o ano você vai ver nessa e nas próximas páginas.

As mobilizações dos trabalhadores levaram a uma 
vitoriosa Campanha Salarial e arrancaram PLRs bem 
superiores às de 2010. 

Metalúrgicos da GM, Embraer, TI, Sadefem, Sobra-
er, Schrader e de tantas outras empresas foram firmes 
em suas lutas da Campanha Salarial. Por isso, arran-
caram reajustes bem acima das propostas iniciais das 
empresas e chegaram a uma média de 10%.

Na Sobraer, aconteceu a maior greve dessa cam-
panha, com 11 dias de paralisação. A Embraer parou 
por 24h depois de 11 anos.

Para fortalecer ainda mais a categoria, foram for-
mados Comando de Mobilização, que organizaram 
as lutas e traçaram as estratégias da campanha.

PLr - Na Campanha de PLR não foi diferente. 
Os trabalhadores também realizaram importantes 
mobilizações e arrancaram valores até 65% maiores 
do que o conquistado no ano passado. 

Vitórias na Campanha 
Salarial e PLr

Este foi um ano de iniciativas 
que trouxeram um caráter mais 
democrático ao Sindicato. 

A participação do Conse-
lho de Representantes nos 
assuntos da categoria foi am-
pliada, com a consolidação 
de reuniões bimestrais. 

O Conselho é formado por 
cipeiros, integrantes de comis-
são de fábrica e de PLR, dele-
gados sindicais, delegados do 
10º Congresso e diretores.

É uma das principais instân-
cias de decisão do Sindicato, 
onde os metalúrgicos discutem 
e decidem sobre os rumos da 
entidade, fortalecendo a orga-
nização da categoria e as lutas 

democracia operária é fortalecida com Conselho de representantes

Lutas, vitórias e avanços em nossa 
organização marcaram o ano

retrospectiva 2011

por empregos, salários e direitos. 
Com uma participação média 

de 80 ativistas em cada reunião, 
importantes lutas deste ano fo-
ram definidas neste organismo.

Foi o Conselho de Represen-
tantes, por exemplo, que pre-
parou a forte mobilização das 
vitoriosas Campanha de PLR e 
Campanha Salarial. 

“O Conselho já se consoli-
dou e isso é uma grande vitó-
ria. São os trabalhadores quem 
devem mandar no Sindicato. 
Isso garante a democracia e 
fortalece nossa organização e 
lutas”, avalia o presidente do 
Sindicato, Vivaldo Moreira.

Conselho editorial - Tam-
bém foi numa reunião do Con-
selho de Representantes que 
o Conselho Editorial foi eleito. 

Formado por metalúrgicos 
de 12 fábricas, o Conselho 
Editorial discute sobre os 
materiais de comunicação do 
Sindicato, com o objetivo de 
elaborar e propor melhorias.



Protestamos contra as injustiças e ataques cometidos no primeiro ano do governo Dilma

A CSP-Conlutas, central sindical 
e popular mais combativa do 

país, não ficou quieta diante dos 
ataques dos governos e patrões 
ocorridos Brasil afora. 

O dia 28 de abril foi um Dia 
Nacional de Mobilização em defesa 
dos direitos, que unificou várias ca-
tegorias em luta em todo o país.

Em Brasília, participamos da 
Jornada Nacional de Lutas, no dia 
24 de agosto, numa das maiores 
manifestações realizadas no gover-
no Dilma e que também impulsio-
nou a luta da Campanha Salarial. 

Na GM, os trabalhadores saí-
ram em passeata até a fábrica. Mo-
radores do Pinheirinho chegaram a 
interditar a Via Dutra.

A CSP-Conlutas também saiu 
em defesa dos 439 bombeiros pre-
sos injustamente no Rio de Janeiro, 
foi à Brasília exigir o aumento do 
salário mínimo e organizou uma 
campanha por 10% do PIB para a 
Educação.
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Os vereadores de São José dos 
Campos e de Jacareí tentaram, na 
maior cara de pau, se conceder reajus-
tes salariais que chegavam a 80%. A 
indignação tomou conta da população 
e começaram os protestos.

Em São José, o PSTU, CSP-
Conlutas, Sindicato dos Metalúrgi-
cos, Pinheirinho, ANEL (Assembleia 

Durante todo o ano, apoiamos a luta dos 
moradores do Pinheirinho e dos 94 bair-
ros clandestinos de São José dos Campos, 
pela regularização das áreas. Participamos 
de audiências públicas, das passeatas e das 
manifestações na Câmara Municipal, ao lado 
do MUST e do Movimento Regularize Já!  Os 
moradores exigem que o prefeito Eduardo 
Cury regularize o Pinheirinho e os bairros.

Solidariedade ao povo do Haiti
Representando nosso Sindicato, o dire-

tor Antonio Ferreira de Barros, o Macapá, 
esteve no 8º Encontro Latino-Americano 
e Caribenho de Sindicalistas, em novem-
bro, na República Dominicana. Na pauta 
do evento, estava a repressão contra a 
classe trabalhadora e a população do 
Haiti. Macapá também foi ao Haiti para 
levar nossa solidariedade ao povo, que 
tem sofrido com a miséria e a repressão.

derrubamos os supersalários dos vereadores

estivemos nas
lutas por moradia

CSP-Conlutas esteve à frente 
de manifestações pelo país

retrospectiva 2011

Nacional dos Estudantes - Livre) e 
OJE (Organização de Jovens e Es-
tudantes) estiveram à frente das ma-
nifestações.

A força da mobilização obrigou os 
vereadores a revogarem a medida. 
Mesmo assim, realizaram uma mano-
bra para garantir um aumento de 22%, 
que elevou os salários para R$ 10 mil.

Da esq. para a dir.: passeata em São José 
em abril; ato em solidariedade aos bombeiros 
do RJ e ocupação da Dutra em agosto

Bruno Kelly Tanda Melo

Tanda Melo



Protesto contra 
morte na embraer

eventos em defesa 
dos oprimidos

Site mais moderno

O metalúrgico Vinícius Machado Men-
des, 29 anos, morreu dia 1º de setembro, 
em um acidente de trabalho na Embraer. 

Ele trabalhava havia oito anos na fábri-
ca e morreu ao ter a cabeça pressionada 
por duas portas do Hangar F-220. 

Um dia após o acidente, funcionários 
da Embraer seguiram em passeata, e fize-
ram um minuto de silêncio para protestar 
contra a negligência da empresa.

Realizamos, ao lado da CSP-Conlutas 
e outras entidades, três eventos pelos di-
reitos das crianças, negros e travestis.

O 6º Encontro Regional Sudeste de 
Travestis e Transexuais, em setembro, dis-
cutiu políticas públicas de inclusão social.

Em novembro, foi a vez do Seminário 
“Movimentos Sociais na Luta por Creches” 
e do 1º Encontro da Região Sul e Sudeste 
do Quilombo Raça e Classe (foto).
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Em comemoração aos seus 55 anos, 
o Sindicato lançou um novo site.

A página do Sindicato na internet 
ficou mais dinâmica, com mais informa-
ções e muito mais interativa, com acesso 
a redes sociais e de fácil navegação. 

Mas o endereço continua o mes-
mo. Acesse:

www.sindmetalsjc.org.br 

LuTAS AGITAm CATeGOrIA e GArANTem VITÓrIAS

Vitória na luta contra o 
chumbo em Caçapava

mobilização na Avibras 
garante reintegração

Num dos mais graves ataques contra toda a 
comunidade de Caçapava, a Prefeitura aprovou 
projeto de lei liberando o funcionamento de fábri-
cas de chumbo na cidade. O pivô da história foi 
a Italspeed, que pretendia produzir linguotes de 
chumbo em sua unidade no bairro da Germana. 

O Sindicato juntou-se a outras entidades 
combativas e formou o Fórum Chumbo Nunca Mais. Foram vários protestos e um abaixo-assinado, 
até que os vereadores sentiram-se pressionados e derrubaram, no dia 2 de agosto,  a lei que muda-
va o zoneamento da cidade e permitia a volta do chumbo. Esta foi uma das nossas maiores vitórias 
neste ano.

O ano começou com a demissão de 170 traba-
lhadores na Avibras. O Sindicato deu início a uma 
forte campanha em defesa dos trabalhadores, para 
o Governo Federal adquirir o Programa Astros 
2020 e pela estatização da empresa. 

Como parte da campanha, produzimos a cartilha 
“A estatização como única saída para a Avibras”, 
fomos à Brasília cobrar o governo e realizamos 
várias assembleias. A empresa começou a recontratar. Queremos que o governo assuma de vez a 
Avibras, que precisa quitar suas dívidas com os trabalhadores e recontratar todos os demitidos.

Lutas  contra 
demissões
Em janeiro, a Italspeed 

demitiu 178 funcionários e 
tentou dar calote nos traba-
lhadores. Atos e passeatas 
foram realizadas e pressio-
naram a empresa a garantir 
o pagamento dos direitos.

Em junho, a Everel fechou 
as portas e demitiu 120 fun-
cionárias. Para impedir qual-
quer tentativa de calote, as 
trabalhadoras acamparam 
na fábrica durante cinco dias 
e garantiram um acordo.

Luta pela 
redução da 
jornada  na 
embraer

Em 2011, ocorreram 
várias iniciativas na luta 
pela redução da jornada de 
trabalho na Embraer para 
40 horas, sem redução de 
salário. O Sindicato fez 
reuniões com o governo fe-
deral, em Brasília, BNDES, 
Ministério do Trabalho, 
com a direção da Embra-
er e discutiu o assunto 
com os trabalhadores. Um       
outdoor também foi colo-
cado próximo à empresa. 
A luta continua.

A bandeira “Trabalho igual, salário igual” mobilizou 
os metalúrgicos esse ano. Na GM e na TI Bundy, os 
metalúrgicos foram à luta por equiparação salarial.

Na GM, a mobilização garantiu a efetivação de 
mais de 800 temporários e aumento do piso e teto 
salarial de companheiros de vários setores, como 

A luta por equiparação Salarial na Gm e bundy

Tanda Melo

Manuseio, CKD e operadores de empilhadeiras. 
Os metalúrgicos da TI, por sua vez, fizeram uma 

paralisação e garantiram a correção de distorções 
na fábrica. Auxiliares de produção passaram a ser 
operadores de produção e tiveram reajuste de 10%. 
A medida beneficiou 360 funcionários.

Wendell Marques Tanda Melo



Na Colônia de Férias 
do Sindicato

DESTINATÁRIO

O Metalúrgico em

Sindicato dos Metalúrgicos de S.J.Campos e Região
Rua Maurício Diamante, 65 - Centro - CEP: 12.209-570
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Curta o verão

Localizada a poucos metros da praia, os hóspedes têm a 
sua disposição duas piscinas, uma adulto e outra infantil, 
churrasqueiras, saunas e lanchonete. 
Além do pernoite, as diárias dão direito ao café da manhã e a 
uma refeição.  No sábado, o que já é bom fica ainda melhor: 
café, almoço e rodízio de pizza, à noite. Tudo incluso no valor 
da diária. Não dá para perder, não é?!

Avenida Seis, 400 - Jd. dos Sindicatos (Porto Novo) - Fone: (12) 3887-1525

em Caraguatatuba

Faça já sua reserva na sede e subsedes do Sindicato 
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