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2012

Resistência e mobilização na defesa dos direitos
Luta contra ataques e dureza dos patrões não foi fácil, mas categoria, mais uma vez, respondeu com unidade e luta

Antonio de Barros (Macapá)
presidente do Sindicato

Publicamos nesta edição do Jornal O Metalúrgico em Família, entre
outras matérias, a retrospectiva das
mobilizações da categoria neste
ano. E não foram poucas.
2012 ficará marcado por grandes
lutas, como a defesa do emprego
na GM. Uma luta que, inclusive, se
estenderá em 2013.
Contra a dureza dos patrões,
também fizemos fortes lutas nas
campanhas de PLR e Salarial, sem
contar as manifestações por reivindicações específicas nas fábricas.
A eleição da diretoria do Sindicato, que ficará à frente da entidade
até 2015, e o Congresso da CSPConlutas também foram fatos que
agitaram a categoria e, ao final,

serviram para fortalecer o perfil
classista e combativo do Sindicato,
na luta em defesa dos salários,
empregos e direitos.
Mas, num cenário mundial, onde
a crise se aprofunda e os patrões e
governos continuam buscando jogar
a conta nas costas dos trabalhadores, muitos desafios nos esperam.
Aqui no Brasil, o governo Dilma
prepara uma nova Reforma da
Previdência, com ataques à aposentadoria. A proposta de projeto
de lei do ACE (Acordo Coletivo Especial) também está em análise
pelo governo e, se aprovada,
representará a redução de direitos
históricos como férias, 13º salário,
FGTS, entre outros.

A exemplo dos trabalhadores europeus e povos do Oriente Médio,
que hoje estão ocupando as ruas
para defender seus direitos, também teremos de nos mobilizar.
Teremos um mês de janeiro de
muita mobilização para barrar as
demissões que a GM pretende
impor. Precisamos convencer a
sociedade que esta é uma luta de
todos. O Sindicato tem propostas,
está aberto a negociar e manter os
empregos na cidade.
No primeiro semestre, vamos
realizar o 11º Congresso dos Metalúrgicos. Será um importante
momento para fortalecermos nossa
organização e nos prepararmos
para as lutas que virão.

Entre na Campanha de Sindicalização e
ganhe um final de semana na Colônia
Trazer mais sócios para o Sindicato
é uma meta permanente da
diretoria, mas também deve ser de
cada metalúrgico(a). Este ano, a
campanha trouxe mais 1.400 novos
sócios ao Sindicato.
Quanto mais sócios tiver a entidade,
mais forte fica a luta da categoria.
Além disso, sindicalizandose, o metalúrgico e sua família
têm acesso a uma centena de
convênios, com descontos no
comércio, faculdades, consultórios
médicos, academias, entre outros
serviços. Podem contar ainda
com os serviços oferecidos pelo
Sindicato, como o acesso ao

Departamento Jurídico, de Saúde
do Trabalhador e à Colônia de
Férias de Caraguá. Em nosso
site (www.sindmetalsjc.org.br)
é possível fazer a sindicalização
e consultar a lista completa
de convênios oferecidos pelo
Sindicato.

Promoção

O metalúrgico que fizer 10 (dez) novas sindicalizações
ganha um final de semana na Colônia de Férias, em Caraguá.
Informe-se na sede e subsedes ou com um diretor do Sindicato.
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Prestação de Contas
O Sindicato informa que a Prestação de Contas referente
ao ano de 2012 será publicada em informativo específico,
bem como em próximas edições do Jornal O Metalúrgico
em Família. A diretoria se coloca à disposição para
esclarecer qualquer dúvida dos associados.

Siga o Sindicato nas redes sociais:

www.facebook.com/sindmetalsjc
www.twitter.com/sindmetalsjc
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Governo Dilma

Com medidas do governo de estímulo
à economia, só empresários ganham
Redução de impostos tem garantido lucros de empresas, mas não surte o mesmo efeito para o emprego dos trabalhadores
Desde que assumiu o poder, a presidente Dilma Rousseff tem
presenteado as indústrias com generosos benefícios fiscais que já
custaram ao país, pelo menos, R$ 190 bilhões. Somente em 2012,
foram cerca de R$ 63 bilhões.
Esse dinheiro, que poderia ser usado em benefício da população
em áreas como saúde, educação ou moradia, representa o que o
governo deixou de arrecadar por conta da redução de impostos do
setor industrial.
Já para a população, sobrou um corte de R$ 55 bilhões no orçamento. Podemos citar dois exemplos de como o governo tirou do povo
para beneficiar os empresários:
Desoneração da folha de pagamento - Para atender à pressão
dos empresários, o governo federal reduziu os impostos sobre a folha
de pagamento para 15 setores da economia. Agora, em vez de pagar
20% sobre a folha, as empresas passam a recolher, no máximo, 2%
sobre o faturamento. A medida já tirou R$ 20 bilhões dos cofres públicos. Em 2013, a desoneração será estendida a outros setores.
Redução de IPI - As montadoras de veículos prevêem encerrar
o ano com um crescimento de 6% nas vendas. O custo desse crescimento, entretanto, será bastante alto aos brasileiros.
Para que as gigantes do setor automotivo tivessem seus lucros
garantidos, o governo federal abriu mão de mais de R$ 4 bilhões em
IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), só no período de maio
a dezembro deste ano.
Em nossa região, tivemos um duro exemplo de que a redução de
impostos não beneficia os trabalhadores. Apesar da ajuda recebida
do governo, a GM quer colocar na rua 1.840 metalúrgicos (leia mais
sobre a GM na pág. 9).

Patrões ganham

Trabalhadores perdem

R$ 63 bilhões
em beneficios
fiscais, em 2012

R$ 55 bilhões
foram cortados
do Orçamento
de áreas sociais

Querem reduzir direitos
dos trabalhadores
Se por um lado, o governo federal move mundos e
fundos para ajudar os empresários, por outro fecha os
olhos para as manobras prejudiciais aos trabalhadores.
Este ano, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, filiado
à CUT e aliado do governo federal, preparou um anteprojeto de lei que abre caminho para a redução de direitos. É
o chamado Acordo Coletivo Especial (ACE).
Pelo projeto, patrões e sindicatos podem reduzir e até
retirar direitos já conquistados, inclusive os que estão na
CLT, a legislação trabalhista. Uma negociação pode, por
exemplo, acabar com o 13º salário, o FGTS e o pagamento de 1/3 das férias; parcelar a PLR em 12 meses;
entre outros ataques.
Para que entre em vigor, o projeto tem de ser aprovado pelo Congresso Nacional. Por isso, diversas entidades, inclusive o Sindicato e a CSP-Conlutas, iniciaram
este ano uma campanha nacional contra o ACE e já programam uma Marcha para 2013.

Mensalão comprou Reforma da Previdência
Os brasileiros vêm assistindo, nos últimos meses, aos desdobramentos jurídicos relativos ao “Mensalão”, prática do governo Lula para
compra de votos de parlamentares, com uso de dinheiro público.
O Supremo Tribunal Federal (STF) já determinou a pena dos
envolvidos no escândalo, mas a história não pode acabar aí. A pergunta é: o que deve acontecer com as leis aprovadas com dinheiro
do mensalão, como a Reforma da Previdência, por exemplo?
A Reforma, aprovada em 2003, acabou com o direito à aposentadoria integral para os servidores públicos e instituiu a previdência privada. Com a mudança, estima-se que R$ 50 bilhões tenham sido transferidos dos cofres públicos para fundos de pensão
controlados por bancos, apenas no primeiro ano da nova regra. A
CSP-Conlutas e o Sindicato defendem a anulação da reforma.

Os petistas José Dirceu e Genoino, condenados por operar o mensalão
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Europa e Oriente Médio

Trabalhadores saem às ruas para
barrar ataques e derrubar governos
Primavera árabe virou guerra civil na Síria; na Europa, trabalhadores se unem contra ataques
medidas são extremamente impopulares e já levaram à queda
de nove líderes europeus, nos
últimos três anos.
A situação é de total falta de
perspectivas nesses países. O
desemprego da zona do euro
chegou a 11,6% em setembro,
o maior índice já registrado nos
últimos 17 anos. Na Espanha,
atinge 25,8% da população. Entre
os jovens, o índice é de 54,2%.
Na Grécia, 25,4% da população e 58% dos jovens estão
desempregados.
Manifestação no dia 14 de novembro, em Barcelona, na Espanha.
Greve Geral e atos atingiram 27 países

Dia 14 de novembro de
2012. Trabalhadores de Espanha, Portugal, Grécia e Itália
fazem uma Greve Geral contra
as medidas de austeridade
impostas pela troika (Comissão
Europeia, Fundo Monetário
Internacional e Banco Central
Europeu). Em outros 23 países
da Europa, milhões de trabalhadores também protestam contra
esses ataques.
Foi a primeira vez que uma
Greve Geral e protestos aconteceram de maneira conjunta em
todo o continente. No entanto, a

luta na Europa contra a retirada
de direitos e o desmonte do
estado de bem-estar social tem
sido constante.
Desde o início dessa crise,
a maior e mais grave desde a
quebra da bolsa de valores de
Nova Iorque, em 1929, os governos injetaram trilhões de dólares
para salvar grandes bancos
e empresas. Agora querem
colocar essa conta nas costas
dos trabalhadores, através de
medidas de austeridade, como
aumento de impostos e cortes
em programas sociais. Essas

Trabalhadores resistem
Em meio a esse cenário, os
trabalhadores europeus são um
exemplo de luta e resistência.
Não aceitam abrir mão dos
direitos conquistados, e lutam
para recuperar os que foram
arrancados.
Os protestos viraram rotina
e os trabalhadores se organizam e unificam suas lutas. Na
Grécia, já foram realizadas cinco greves gerais somente este
ano. Desde o início da crise,
foram vinte.
As manifestações levaram à
queda de dois premiês (George
Papandreou e Lucas Papademos) e foi preciso realizar duas

eleições este ano para conseguir formar um governo.
Na Espanha, o Movimento
dos Indignados causou um profundo desgaste no governo do
ex-primeiro ministro José Luis
Zapatero, que não conseguiu
eleger seu sucessor. O eleito,
Mariano Rajoy, manteve a política de Zapatero e já enfrentou
duas greves gerais este ano.
A “marcha negra” realizada
pelos mineiros espanhois, em
julho, foi mais uma mostra da
disposição de luta dos operários. Cerca de 70 mil pessoas
participaram do protesto.
Em Portugal, as manifestações levaram à demissão do
primeiro-ministro José Sócrates.
Pedro Passos Coelho assumiu o
governo e também enfrenta protestos. Em setembro, centenas
de milhares de trabalhadores
protestaram. A última greve
geral, foi considerada uma das
maiores já realizadas no país.
Na Europa, os trabalhadores
assumiram o papel de protagonistas da história, e lutam para
reescrevê-la à sua maneira. A
esperança é de que o exemplo
seja seguido no mundo todo,
para construir uma nova sociedade.

Oriente Médio
A onda de protestos que o mundo
vive hoje, teve início no Oriente Médio,
com a chamada Primavera Árabe.
A força das mobilizações derrubou
as ditaduras de Ben Ali, na Tunísia,
Hosni Mubarak, no Egito, Muamar Kadafi, na Líbia e Ali Abdullah Saleh, no Iêmen. O povo festejou nas ruas o fim da
ditadura e o surgimento da democracia.
O clima de revolução continua se
espalhando pela região. Governantes
de países como Jordânia, Bahrein e
Iraque, tiveram de fazer pequenas concessões para controlar os protestos e a
situação política.
Na Síria, há cerca de um ano, uma

revolta popular exigia o direito à liberdade
de expressão e organização e a imediata
queda do ditador Bashar al-Assad, que governa o país há 12 anos. Hafez al-Assad,
seu pai, dirigiu o país entre 1971 e 2000.
A recusa de Assad em deixar o poder
levou a um crescimento dos protestos e
sua evolução para a guerra civil.
Segundo a ONU (Organização das Nações Undias), milhares de pessoas foram
torturadas cruelmente pelo Exército Sírio,
incluindo mulheres e crianças.
O conflito já deixou mais de 40 mil mortos, dos quais 28 mil civis. Mais de 500 mil
sírios se refugiaram em outros países.
A ativista síria Sara Al-Suri esteve no

Sindicato, em novembro deste ano, e falou sobre a situação em seu país. “Vocês
viram o grau de violência usado pelo regime. Os mais importantes companheiros de luta estão sendo presos. Nossas
principais reivindicações são liberdade
de organização, mas no subconsciente
existe a semente de uma revolução socialista”, disse.
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Política de extermínio

Luta dos Guaranis-Kaiowá por demarcação
de terras expõe drama indígena
Em todo país, centenas de índios vivem em condições precárias, à espera de terem seus territórios definidos pelo governo
A situação de vida da população indígena no Brasil é degradante. Atualmente, centenas
de pessoas vivem confinadas
em pequenas reservas de terra,
acampamentos improvisados
em fazendas ou à margem
de rodovias, ameaçadas por
pistoleiros e em condições miseráveis.
Este ano, a luta de um grupo
de índios da tribo Guarani-Kaiowá,
para garantir a demarcação de
suas terras no Mato Grosso do Sul
(MS), deixou evidente a política de
extermínio e o descaso dos governos para com esses povos.
Apesar de viverem há décadas na aldeia de Pyelito Kuen,
uma área de 2 hectares (20 mil
metros quadrados), os Kaiowás
foram condenados pela Justiça
Federal a deixar a área em benefício de um único fazendeiro,
dono de uma propriedade de
700 hectares.
A resistência da tribo em sair
do terreno ganhou repercussão
internacional e fez com que a
Justiça suspendesse a ordem
de reintegração. Mas o caso
permanece em aberto.
Genocídio e omissão Segundo a Funai (Fundação
Nacional do Índio), existem no
Brasil 220 tribos indígenas,
totalizando cerca de 800 mil
pessoas que vivem, em sua
maioria, nas regiões Norte e
Centro-Oeste.

Desse total, cerca de 43
mil Guaranis-Kaiowá vivem
em uma pequena área de 42
mil hectares ao sul do estado
do Mato Grosso do Sul, região onde o conflito por terras
já fez muitas vítimas. Em todo
estado, 70 propriedades são
alvo de disputa, entre fazendeiros e indígenas.
Em 2007, a Funai havia se
comprometido a regularizar a
situação destas terras em um
prazo de três anos. Entretanto,
até o momento, o impasse
continua, segundo a Funai, por
culpa dos fazendeiros, que impedem a demarcação por meio
Diante da miséria e falta de perspectivas, aumentam casos de suicídios
de ações na Justiça.
Enquanto isso, os índios
las costas, propondo leis que prio145 áreas. Durante os governos
tentam sobreviver do plantio e
rizam a defesa de interesses dos
do PT (dois mandatos de Lula e
da caça, em uma pequena área
latifundiários”, avalia Machado.
o atual, de Dilma Rousseff), foque vem encolhendo devido à
No governo Fernando Henram demarcadas menos ainda:
expansão das lavouras de soja
rique Cardoso, em dois manda97 áreas, segundo levantamene cana do agronegócio.
tos, foram demarcadas apenas
to do CIMI.
Diante da miséria, da falta
de perspectivas e da ameaça
de pistoleiros, o número de suicídios entre esta população auA política de demarcação das terras
é importante e
menta. Dados do Ministério da
necessária, mas é preciso ter claro que
é insuficiente, na
Saúde mostram que, entre 2000
maioria dos casos, para garantir, de fato,
os meios de vida
e 2010, 555 indígenas deram fim
dessa população.
à própria vida. Somente neste
“O tamanho das reservas tem de corre
sponder ao
ano, foram 32 suicídios.
tamanho e às necessidades da população
indígena assenPara o conselheiro do CIMI
tada, inclusive, com acesso a serviços
essenciais, como
(Conselho Indigenista Missionásaúde, educação”, avalia Flávio.
rio), Flávio Vicente Machado, o
Acima de tudo, o governo deve garantir
a fiscalização
governo federal é contraditório
e punição aos fazendeiros que invad
em essas áreas e
diante do extermínio indígena.
praticam a matança dessas populaçõe
s.
“Ao mesmo tempo em que chama
para o diálogo, dá uma facada pe-

É preciso mais do que demarcar terras

Regina Duarte: a garota propaganda dos ruralistas
A atriz global Regina
Duarte, considerada a “namoradinha do Brasil” por seu
carisma, é também a namoradinha dos ruralistas.
Em meio aos conflitos
pela demarcação de reservas indígenas no Mato Grosso do Sul, a atriz saiu em
defesa dos interesses dos

grandes proprietários de terras,
contra o direito dos indígenas à
posse de áreas que são suas
por direito.
A atriz participa ativamente
de comícios e feiras agropecuárias realizadas no interior do
país, declarando-se contra a
demarcação de terras.
Segundo a organização

não-governamental Centro
de Estudos Ambientais, Regina Duarte é proprietária de
fazendas de gado em áreas
pertencentes a comunidades
indígenas no estado.
Outro famoso proprietário
de fazendas em áreas de conflito no país é o apresentador
Ratinho.
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Opção de

Museus da região são garantia de

Região do Vale do Paraíba oferece opções para todos os gostos e bolsos.

O Museu Monteiro Lobato é uma ótima opção de diversão e conhecimento para adultos e crianças. O museu fica na Chácara do Visconde, e
conta a história do autor e sua principal obra, o Sítio do Pica-pau Amarelo.
Em dezembro, o museu exibe a exposição fotográfica “Cosmópolis São Paulo resumo do mundo”, que conta a história da formação dos bairros de imigrantes na capital paulista.
Durante os finais de semana, o espaço oferece oficinas de Natal, além
do espetáculo infantil “A reforma da Natureza”.

O museu recebe visitantes de terça a domingo, das 9h às 17h, com entrada franca.

No ano de centenário do nascimento de
Mazzaropi, um bom programa é visitar a
exposição interativa no museu que reúne objetos
e filmes do artista. O Museu do Mazzaropi
fica na Fazenda Santa (Taubaté), onde foram
gravados alguns dos seus filmes.

O museu funciona de terça a domingo, das 8h30
às 12h, com fechamento apenas no Natal e Réveillon. A entrada custa R$ 10.

No Museu de História Natural de Taubaté, o visitante é conduzido em sequência
cronológica através das Eras e Períodos
geológicos. Em exposição alguns dos principais fósseis e eventos que contam a história evolutiva do nosso planeta. A evolução
do homem é contada por meio de crânios.

O museu está aberto ao público de terça-feira a
domingo, das 10h às 17h. O preço do ingresso
é R$ 10. Estudantes, aposentados e visitas em
família pagam meia entrada.
O MHNT está situado na R. Juvenal Dias Carvalho,
111, Taubaté. Tel. 3631-2928.
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passeio

e lazer e cultura durante as férias

. Uma alternativa para quem quer se divertir e conhecer coisas novas
As férias de fim de ano chegaram e com
elas sempre vem a dúvida de como ocupar
melhor o tempo das crianças. Os museus
da região do Vale do Paraíba são uma ótima
opção de lazer, que unem diversão e conhecimento para toda a família.
As opções são variadas, para todos
os gostos, bolsos e idades. Em São José,
bem no centro da cidade, o Museu do Es-

porte é uma alternativa de conhecimento e
diversão, sem custo nenhum.
Em Taubaté, os museus Monteiro Lobato
e Mazzaroppi, localizados em fazendas, são
também uma boa opção para os que querem
fugir da correria da cidade. Os que quiserem
prolongar o descanso podem contar com
hotéis-fazenda e restaurantes da culinária
caipira, localizados próximos aos museus.

Quem for até o litoral pode conferir o Museu da Vida Marinha, em Ubatuba, ou o Museu de História Natural, que fica no Parque
Estadual da Serra do Mar, em Caraguá.
O blog http://valemuseus.blogspot.
com.br traz uma lista completa com todos
os museus da região, com informações sobre localização, preços e horário de funcionamento.

Para quem gosta de ciência, o Memorial Aeroespacial Brasileiro
(MAB) é a melhor opção. Seu acervo conta com maquetes de aeronaves, réplicas de foguetes e aviões mísseis de uso das Forças Armadas. O ambiente Defesa mostra itens pesquisados e desenvolvidos
pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial e pelas empresas Avibras e Mectron, representando a indústria bélica brasileira
com bombas, suporte com lançadores múltiplos e mísseis.

O MAB recebe visitas gratuitas aos fins de semana e feriados (exceto Natal,
Ano Novo, Carnaval e Semana Santa), das 9h às 17h, sem necessidade de
agendamento. O endereço é Av. Brigadeiro Faria Lima, próximo ao Aeroporto.
Para aqueles que estão passando pelo centro de
São José dos Campos, não custa nada conferir o
acervo do Museu de Esportes. Através de fotos
e vídeos de competições, troféus e medalhas de
equipes em várias modalidades, este museu conta, em detalhes, a história esportiva da cidade.
Para as férias de fim de ano, foi organizada uma
programação especial com a Sala de Jogos Interativa, um espaço voltado para todas as idades, onde é possível jogar futebol, vôlei, tênis e
basquete por meio do videogame Xbox.

O Museu do Esporte fica na Praça Afonso Pena, no
prédio da antiga Câmara Municipal, e está aberto de
segunda à sexta, das 8h às 17h, e aos sábados, das
8h às 14h. A entrada é gratuita.

O Museu do Folclore abriga um vasto acerto
sobre a cultura do Vale do Paraíba. Localizado
no casarão histórico do Parque Burle Marx, é
referência para o conhecimento da identidade
cultural de nossa região.

Aberto de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h,
sábados e domingos, das 14h às 17h. Entrada gratuita.

O Museu de Antropologia do Vale do
Paraíba (MAV) conta a história do
auge da cultura cafeeira da região.
Seu acervo traz artigos da época
com obras sacras do período barroco e arte popular. No anexo do MAV,
na antiga estação ferroviária, peças
arqueológicas remetem à pré-história de nossa região. Entrada franca.

Rua 15 de Novembro, 143. Aberto de
terça a sexta, das 9h às 17h e sábado e
domingo, das 11h às 17h.
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Luta contra a ditadura

Trabalhadores da Embraer conquistam
anistia histórica, após três décadas
Estado brasileiro reconhece perseguição a metalúrgicos que participaram de greves
Durante a
ditadura,
trabalhadores
foram à luta.
Abaixo,
anistiado foi
homenageado
em ato da anistia
Tanda Melo

As greves da década de 80 foram um importante capítulo da história do país. Naquele momento, trabalhadores e juventude lutavam contra
a ditadura militar e pela conquista de direitos.
Os metalúrgicos de São José dos Campos e
região são parte desta história. Durante as greves
de 83, 84 e 88, trabalhadores da Embraer foram
demitidos por reivindicar melhores condições de
trabalho e redução da jornada. Como represália,
foram presos, fichados e interrogados sob acusação de terrorismo.
Quase três décadas se passaram e, só em
2012, no dia 24 de agosto, 125 ex-trabalhadores
receberam, oficialmente, o pedido de perdão do
Estado brasileiro.
A lista - Logo após as greves, a Embraer fez uma
lista com os nomes dos trabalhadores que participaram do movimento. Isso impediu que eles voltassem
a conseguir emprego nas fábricas da região.
Cristiane Maia de Faria, representante das

viúvas dos anistiados, lembra das dificuldades.
“Com a demissão, a saúde de meu marido começou a se deteriorar. Em função da lista, ele não
conseguia emprego, perdemos nossa casa. Dependíamos da ajuda do Sindicato até para comer”.
Fila de espera - Apesar do pedido de perdão
do Estado aos ex-trabalhadores da Embraer, ainda há muito a ser feito. Segundo Getúlio Guedes,
representante dos anistiados, existem 150 processos de trabalhadores da região esperando julgamento e mais de 10 mil em todo país.
Em dezembro, dez ex-trabalhadores da GM,
que participaram da greve de 85, e o diretor do
Sindicato Luiz Carlos Prates, o Mancha, pela atuação na Oposição Metalúrgica de São Paulo, também foram anistiados.

A Comissão da Verdade,
instituída pelo governo federal, este ano, tem a tarefa de
investigar as violações aos
Direitos Humanos cometidas entre 1946 e 1988.
Entretanto, apesar de
ser uma conquista fruto
da pressão das famílias e
movimentos sociais, suas
ações são bastante limitadas. A Comissão não terá
poderes para julgar e punir
aqueles que prenderam,
torturaram e assassinaram
centenas de opositores,
como tem ocorrido em
outros países como, por
exemplo, na Argentina.
Além disso, os agentes
do Estado poderão ficar em
silêncio nos interrogatórios.
Sendo assim, fica comprometido o principal objetivo
da comissão, que é trazer
à luz a verdadeira história
do país, bem como punir os
torturadores do regime.

“Fui brutalmente torturado”
João Casimirov
é um dos trabalhadores anistiados da
Embraer. Formado
em engenharia aeronáutica, foi membro
da Aliança Libertadora Nacional, que lutava contra a ditadura
no Brasil. Foi demitido
por participar da greve
de 1984, que reivindicou equiparação
salarial.

Como era trabalhar na Embraer
durante a ditadura?

Na época, a empresa era dirigida pelos militares. Eles criaram um
ambiente de trabalho semelhante ao
dos quartéis, éramos tratados como
soldados. Havia muita repressão e
qualquer reivindicação era sufocada
pelo regime.
O que aconteceu após a demissão?
Fiquei preso durante 15 dias, fui brutalmente torturado, perdi vários dentes.
Após ser solto, a perseguição conti-

nuou. Soldados faziam vigília na porta
da minha casa, intimidando a família e
os amigos. Eu não tinha dificuldades
de arrumar trabalho, mas logo era demitido. Passei por mais de 40 empresas, porque meu nome estava na lista.
O que a anistia representa para você?
A anistia não repara os danos físicos e
psicológicos que sofri. Mas se pudesse,
eu faria tudo de novo. Quem derrubou a
ditadura fomos nós, os trabalhadores, pessoas simples. Quem derruba os grandes,
os opressores, somos nós, os pequenos.
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Defesa do emprego

GM impõe plano de demissão em
massa, mas metalúrgicos resistem
Montadora insiste em cortar 1.840 funcionários, apesar de vendas em alta e incentivos do governo
Demissões conta-gotas
GM começa o ano com demissões contagotas. Os cortes atingem, principalmente, os
trabalhadores mais antigos e os lesionados.
A medida acontece no período em que a
montadora bate recordes de vendas. No dia
30 de janeiro, os metalúrgicos exigem, em
assembleia, o fim das demissões.

Lesionados
A demissão ilegal de lesionados, que têm estabilidade garantida no Acordo Coletivo, é denunciada ao Ministério Público do Trabalho e
objeto de uma Ação Civil Pública movida pelo
Sindicato. O MPT contesta as demissões e
as considera irregulares. Até novembro, 14
trabalhadores da GM foram reintegrados pela
Justiça. O assunto também foi discutido, pelo
Sindicato, em Audiência Pública no Senado.

Morte na GM
Com menos trabalhadores
na fábrica, aumenta o ritmo
de produção e o número de
acidentes. O trabalhador
Antonio Teodoro Pereira
Filho, 59 anos de idade
e 32 de GM, morreu em
um acidente, ocorrido no
dia 24 de março, quando
fazia hora extra. Um protesto parou a GM por
quatro horas. A Secretaria de Segurança Pública concluiu que o acidente foi causado por
falta de equipamento de segurança.

Cobrança ao poder público
As demissões levaram o Sindicato a procurar
os governos federal, estadual e municipal para
que pressionassem a GM. Em maio, o Sindicato
falou com o prefeito Eduardo Cury e com o ministro do Trabalho, Brizola Neto. Em agosto, a
conversa foi direta com o governador Geraldo
Alckmin. Também levamos o assunto à Secretaria Geral da Presidência da República e ao Ministério do Desenvolvimento. Com a eleição de
Carlinhos (PT), queremos que o novo prefeito
intervenha para impedir as demissões.

Campanha Nacional em Defesa do Emprego
Em junho, a GM abre o 3º turno do setor S10,
mas, em vez de contratar mais trabalhadores,
abre o PDV e anuncia o fechamento do 2º turno
do MVA. Não havia mais dúvidas de que a montadora estava se preparando para realizar demissões em massa, com o objetivo de aumentar
seus lucros. O Sindicato dá início, então, a uma
Campanha Nacional em Defesa dos Empregos.
No dia 2 de julho, os trabalhadores aprovam um
plano de lutas contra o fechamento do MVA.

Roosevelt Cássio

Mobilizações ganham as ruas
A indignação tomou conta dos
trabalhadores. Começaram,
então, as grandes mobilizações. No dia 5 de julho, cerca
de 2.500 metalúrgicos saíram
em passeata, pela avenida da
GM. Dez dias depois, foi deflagrada uma greve de 24 horas.
O Sindicato espalhou outdoors
pelas ruas da cidade, veiculou
anúncios em rádios e TVs e
distribuiu cartas à população.
Mas nada se comparou à grande
manifestação do dia 2 de agosto.
Os trabalhadores ocuparam a Via
Dutra, por mais de uma hora. Nas
faixas carregadas pelos trabalhadores, um duro recado ao governo federal: “Ministro Guido Mantega, cale
a boca”, em referência à declaração
de Mantega de que o governo federal não iria interferir nas demissões.
A própria presidente Dilma se maniKit Gaion

festou, em Londres, dizendo que o
governo dá incentivos às empresas
para que elas garantam empregos.
Em novembro, o Sindicato realizou
uma Reunião Internacional, com dirigentes sindicais que trabalham em
plantas da GM na Colômbia, Espanha e Alemanha. No encontro, os
trabalhadores decidiram fortalecer a
unidade e a luta internacional contra
os ataques da montadora.

Acordo suspende demissões
Após uma reunião que durou nove
horas, no dia 4 de agosto, GM e
Sindicato chegam a um acordo que
suspendeu as 1.840 demissões previstas. Parte da produção do Classic
continuaria em São José, garantindo
900 empregos. Outros 914 trabalhadores foram colocados em layoff. O
acordo termina no dia 26 de janeiro.
Até lá, muita luta ainda vai rolar!
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Categ

Ano fica marcado por lutas po

Categoria reelege Sindicato de luta, enfrenta de cabeça erguida os ata
Flávio Pereira

Eleições sindicais
Os metalúrgicos decidiram e a CSP-Conlutas manteve-se à frente do Sindicato. Em eleição realizada nos
dias 29 de fevereiro e 1º de março, a atual diretoria
venceu com 58% dos votos. Mais de 11.600 trabalhadores foram às urnas, legitimando um sindicalismo
combativo, classista e democrático. O presidente Vivaldo Moreira Araújo deu posse, no dia 26 de maio, a
Antonio Ferreira de Barros, o Macapá.

Internacionalismo
As lutas dos metalúrgicos de São José dos Campos ganharam
visibilidade internacional. Dirigentes de nosso Sindicato visitaram
os Estados Unidos, Colômbia, Argentina e Alemanha para levar
solidariedade aos companheiros de lá, mas também para relatar a
realidade vivida pelos trabalhadores daqui.
Por outro lado, recebemos a visita de dirigentes sindicais e ativistas estrangeiros, vindos de países como Espanha, Síria, Estados
Unidos, Colômbia, Argentina e Alemanha. Em novembro, realizamos, em São José dos Campos, uma reunião internacional para
discutir a situação dos trabalhadores da GM.
Kit Gaion

Na Sadefem, luta em defesa do emprego
Depois de 38 anos em Jacareí, a Sadefem começou a dar sinais de que pretende transferir sua produção para a cidade de Charqueado, no Rio Grande
do Sul. Além disso, a empresa passou o ano todo atrasando o pagamento
de salários, FGTS e INSS. A situação levou os trabalhadores a entrarem em
greve, por pelo menos, 13 vezes em 2012. O Sindicato levou a discussão
para o Ministério das Minas e Energia, Prefeitura e Câmara Municipal, exigindo medidas em defesa dos trabalhadores. A Sadefem pertence ao Grupo
Iesa / Inepar, responsável por alguns dos projetos do PAC (Programa de
Aceleração do Crescimento), do Governo Federal. Queremos que o governo
intervenha para garantir os empregos e direitos dos metalúrgicos da Sade.
Tanda Melo

Recuperação judicial compromete direitos dos trabalhadores
Duas fábricas da região entraram em recuperação judicial este ano: Graúna e Wirex Cable. Os dois casos vieram acompanhados de demissões
e dívidas trabalhistas. Contra os ataques, os funcionários pegaram suas
bandeiras e foram à luta para exigir o pagamento da dívida e impedir novas
demissões. Os metalúrgicos da Graúna votaram, em assembleia, que consideram a nova lei de recuperação judicial mais um golpe contra os trabalhadores. Para discutir essa realidade, bem como a situação de empresas
que desrespeitam direitos, e traçar um plano de lutas, o Sindicato realizou
um seminário sobre controle operário, em dezembro.
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aques patronais e apoia companheiros que são vítimas da opressão
Violência no Pinheirinho

Mulheres metalúrgicas

O dia 22 de janeiro de 2012 ficará para sempre marcado na
história da região e na memória das famílias que, até aquela
data, moravam no Pinheirinho. Era madrugada de domingo,
quando chegou a Tropa de Choque da Polícia Militar e deu início
à ação de despejo ordenada pela juiza Márcia Loureiro. Crianças, idosos, mulheres e homens foram brutalmente tirados de
suas casas e levados para abrigos improvisados. Hoje, essas
pessoas engrossam a fila, que já soma mais de 26 mil pessoas,
à espera de uma casa em São José dos Campos. Já a área,
que antes servia de moradia para mais de 2 mil famílias, agora
está abandonada, sem qualquer uso social. O proprietário, Naji
Nahas, deve R$ 16,4 milhões em impostos para a Prefeitura.
Apesar da tragédia, as famílias continuam na luta pelo direito
à moradia e a Associação dos Moradores está negociando a
construção de casas junto à Caixa Econômica Federal.

As trabalhadoras mostraram sua força este ano. No dia 6 de
março, elas saíram em passeata e realizaram um ato em frente à Delegacia da Mulher. Elas protestavam, principalmente,
contra a violência doméstica, a falta de Casa Abrigo e a desocupação do Pinheirinho. O ano chega ao fim com a ampliação
da Secretaria da Mulher Metalúrgica do Sindicato, abrindo espaço para participação das trabalhadoras da base.

Roosevelt Cássio

Campanha Salarial e PLR

1º Congresso Nacional da CSP-Conlutas

Os metalúrgicos enfrentaram, em 2012, uma das mais duras
campanhas salariais dos últimos anos. Mesmo com as linhas
de produção a todo vapor e recebendo muito dinheiro do governo, os patrões endureceram nas negociações. Os metalúrgicos se organizaram em Comandos de Mobilização e foi com
muita luta que conseguimos arrancar aumento real (cerca de
2,5%) e ampliação de benefícios sociais.
Na PLR, os trabalhadores também foram pra cima dos patrões. Na TI Bundy, os metalúrgicos pararam por três dias e
conseguiram uma PLR 25,5% superior a de 2011. Na Heatcraft, Hitachi e Eaton, as greves duraram uma semana.
Roosevelt Cássio

A CSP-Conlutas realizou, entre os dias 27 e 30 de abril, seu 1º
Congresso Nacional, que reuniu cerca de 2 mil participantes, na
cidade de Sumaré (SP). O evento consolidou a CSP-Conlutas
como alternativa de direção dos movimentos sindicais e populares combativos no país.
O principal tema discutido foi a Organização de Base, como forma de avançar nas lutas por direitos. O congresso foi precedido
do Encontro de Mulheres, com cerca de 500 participantes.

Campeonato de Futebol Society
Mais uma vez, a ADC Parker foi a vencedora do Campeonato
de Futebol Society dos Metalúrgicos. O segundo lugar ficou
com a Enefer, num jogo que terminou em 4 x 3. O título de
artilheiro do campeonato foi conquistado por Gilmar, da Resume, que marcou 17 gols. O goleiro menos vazado foi Welder,
da ADC Parker.
O campeonato foi uma das atividades promovidas pela Secretaria de Esportes, Lazer e Cultura do Sindicato, que também
realizou os festivais dos metalúrgicos neste ano.
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Reservas na Colônia
devem ser feitas
com antecedência

Os sócios e sócias do Sindicato que quiserem curtir a Colônia de Férias,
em Caraguatatuba, devem ficar atentos para garantir sua estada.
As reservas devem ser feitas a partir do primeiro dia útil do mês,
sempre para estadas no mês seguinte.
No mês de dezembro, em razão da alta procura, as reservas para
janeiro são feitas a partir de senhas e por ordem de chegada, na sede
do Sindicato. Nas subsedes, o atendimento continua normalmente.
Localizada a poucos metros da praia, a Colônia de Caraguá oferece aos
hóspedes duas piscinas, uma adulto e outra infantil, churrasqueiras,
saunas, sala de jogos e lanchonete. São 40 apartamentos, com TV e
banheiro privativo.

A diária custa R$ 44 para sócios e R$ 66,50 para não sócios, com direito a café da manhã e uma refeição. No
sábado, o que já é bom fica ainda melhor: café, almoço e rodízio de pizza, à noite. Crianças de 6 a 12 anos pagam
meia. Faça uma visita virtual 360º à Colônia: http://www.sindmetalsjc.org.br/servicos/colonia-de-ferias/
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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