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Em defesa dos 
direitos, povo vai 
às ruas na Europa
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A internet 
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Cavas de areia 
e a ameaça ao 
meio ambiente 
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2014 A Copa do Mundo 
não é nossa.

É deles...
Muitos já acompanham 
com atenção a Seleção 
Brasileira, tentando ter 
uma ideia de como será 
a atuação da equipe na 
Copa de 2014.
Mas não é o time de 
Neymar e companhia 
que tem chamado a 
atenção. Isso porque, 
lamentavelmente, 
o que se tem visto até 
agora, fora das quatro 
linhas, são denúncias de 
irregularidades, isenções 
fiscais às empresas, 
remoção de moradores, 
entre outras negociatas.

Assédio no metrô 
vira piada no 
Zorra Total
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Prestação de contas
junho/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

agosto/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

julho/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

r$ 646.257,99

r$ 467.058,08

r$ 662.558,04

r$ 1.129.616,12

r$ 483.358,13

r$ 766.981,47

r$ 572.435,02

r$ 428.174,64

r$ 1.000.609,66
 r$ 233.628,19

r$ 693.790,70

r$ 505.500,24

r$ 377.057,69

r$ 882.557,93

  r$ 188.767,23

Metalúrgicos fazem campanha vitoriosa
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Mobilização e organização

Com  o slogan “O Brasil cresceu, eu quero o que é meu”, categoria foi à luta e garantiu conquistas na Campanha Salarial

Vivaldo Moreira Araújo
Presidente do Sindicato

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.

Uma Campanha Salarial vi-
toriosa. Assim já podemos 

definir a campanha deste ano, 
apesar de ainda haver algumas 
negociações em andamento.

Na reta final da campanha, 
grande parte da categoria já 
conquistou acordos com reajuste 
acima de 10% e avanço nos direi-
tos. Mais do que isso, a campanha 
dos metalúrgicos ficará marcada 
por importantes fatores.

Os últimos meses foram de in-
tensa mobilização. Ao todo, foram 
mais de 30 fábricas paradas. A 
forte pressão sobre os patrões, 
garantiu conquistas.

A organização de base foi outro 

destaque. Cipeiros e ativistas 
reuniram-se no Comando de Mo-
bilização e estiveram à frente da 
organização da Campanha, ga-
rantindo a democracia e a tomada 
de decisões pela base.

Nesse sentido, também avan-
çamos na conquista de Delegados 
Sindicais. Trabalhadores que atu-
arão dentro dos locais de trabalho 
para fortalecer a organização e a 
luta por direitos.

No começo da campanha, go-
verno e empresários vieram com 
o papo furado de crise e de que 
os trabalhadores teriam de pisar 
no freio para não aumentar a in-
flação. Mas os metalúrgicos, assim 

como outras categorias, como 
Correios e bancários, não caíram 
na conversa e foram pra cima. 

O fato é que a intransigência do 
governo Dilma e dos patrões é re-
flexo da atual política econômica 
aplicada no país. Querem impor 
arrocho salarial e exploração aos 
trabalhadores para defender os 
lucros das empresas, na prepa-
ração para prováveis efeitos da 
crise no Brasil.

Mas, os trabalhadores deram 
exemplo de luta e, assim como  as 
manifestações que têm ocorrido 
na Europa e EUA, mostramos que 
não estamos dispostos a pagar 
por crise nenhuma.

Acesse seus direitos
www.sindmetalsjc.org.br
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O governo gosta de repetir 
a ladainha de que não há 

dinheiro. No discurso oficial, 
falta verba para a educação, 
para aumentar efetivamente 
o salário mínimo e recuperar 
as perdas dos aposentados e 
pensionistas.

Atualmente, uma grande 
discussão ocorre em torno da 
aprovação da Emenda 29, que 
prevê mais recursos à saúde. 
O governo Dilma faz chanta-
gem, diz que não há verbas e 
que será preciso até criar um 
novo imposto se o projeto for 
aprovado.

A verdade, no entanto, é que 
há muito dinheiro. O que aconte-
ce é que, ano a ano, bilhões de 
reais acabam escorrendo pelo 
ralo da dívida pública (dívidas 
interna e externa).

Este ano, por exemplo, o go-
verno destinou R$ 954 bilhões 
para o pagamento da dívida, o 
que representa quase a metade 
(49,15%) de todo o Orçamento 
Federal.

É uma montanha de dinhei-
ro, que enche os bolsos de ban-
queiros daqui e do exterior.

O pior é que a dívida é um 
saco sem fundo. Já foi paga 
várias vezes. 

No governo Lula foram pa-
gos R$ 2 trilhões da dívida inter-
na aos banqueiros, valor muito 
superior ao pago por FHC (R$ 
1,23 trilhão). 

Hoje, a mesma dívida 
interna ultrapassou os 
R$ 2 trilhões. Ou seja, 
o governo pagou com 
juros e amortizações um 
valor maior que a própria 
dívida.

Corte no social - O ralo 
da dívida faz com que os 
investimentos em saúde, 
educação, habitação, 
reforma agrária e outros 
fiquem espremidos.

O Orçamento con-
solidado de 2010 mos-
tra isso (veja no grá-
fico abaixo). Em 2010, 
44,93% foram para a dívida. 
Saúde ficou com apenas 3,91% 
do bolo e educação, míseros 
2,89%.

É vergonhoso! O gasto da 
dívida foi 11 vezes maior do que 
os recursos aplicados em saúde 
e 15 vezes maior aos investi-
mentos em educação.

Os governos Lula e Dilma 
dizem de boca cheia que defen-
dem os trabalhadores pobres. 
O Bolsa Família, apresentado 
como carro-chefe dos progra-
mas sociais, tem uma verba em 
2011 (R$ 13,9 bi) que é 68 vezes 
menor em relação ao montante 
reservado para sugadores de 
nossas riquezas. 

É a prova de que o programa 
que Lula e Dilma promovem, na 
verdade, é o Bolsa Banqueiro.

Metade do que é gasto no País vai 
para o pagamento da Dívida Pública

Dinheiro que deveria ir para saúde, educação, saneamento básico e outras necessidades da população vai pelo ralo

Política do governo
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Confira o que representa os gastos com a Dívida

Mas não pagamos
a dívida com o FMI?

Um mito muito divulgado 
pelo governo Lula foi de que 
o país havia quitado a dívida 
externa com o FMI. A verda-
de é que isso não passou de 
uma farsa.

Em 2005, o Brasil pagou 
antecipadamente a dívida com 
o FMI mediante a emissão 
de novas dívidas interna e 
externa com juros ainda maio-
res dos que eram pagos até 
então. Um péssimo negócio. 
Um crime lesa pátria, é bem 
verdade!

“Não pagamos a dívida. 
Ela simplesmente mudou de 
mãos e em condições mais 

onerosas”, disse a coordena-
dora da Auditoria da Dívida 
Cidadã, Maria Lúcia Fattorelli.

Para o dirigente nacional 
da CSP-Conlutas Atnágoras 
Lopes, é preciso parar de 
pagar a Dívida.  “Falam que 
se não pagarmos a dívida, 
haveria um caos. Mas não já 
vivemos num caos em termos 
de saúde, educação e mora-
dia?”, questionou.

“O caminho é parar de 
pagar uma dívida, que já 
foi quitada há muito tempo, 
para resolver os problemas 
que castigam os brasileiros”, 
afirmou. 

A DÍVIDA HOJE:
Externa: R$ 350 bilhões
Interna: R$ 2,5 trilhões
(A dívida interna na verdade é externa 
também, pois grande parte dos títulos 
da dívida brasileira é adquirida por es-
trangeiros que aqui encontram a maior 
taxa de juros do mundo, liberdade de 
capitais e isenção tributária)



Até 2014

Ao que tudo indica, mundial de futebol no país será o mais caro da história e 98,5% dessa conta será paga com dinheiro público

Falta pouco menos de 1.000 
dias para o início da Copa do 

Mundo de 2014. No entanto, o 
que deveria ser motivo de festa no 
país do futebol, tem sido motivo de 
preocupação. Afinal, o que se tem 
visto até agora, é uma verdadeira 
farra com o dinheiro público.

Os absurdos vão desde o finan-
ciamento público, principalmente 
por meio do BNDES, para projetos 
privados; isenções fiscais para as 
empresas, remoções forçadas de 
comunidades inteiras, dispensa 
de licitações para obras e uma Lei 
Geral da Copa para garantir o lucro 
dos cartolas.

Segundo estimativas iniciais do 
próprio Ministério dos Esportes, se-
rão gastos cerca de R$ 23,3 bilhões 
com o evento; deste montante, 
apenas R$ 336 milhões sairão da 
iniciativa privada e nenhum centavo 
será investido pela FIFA.

Se isso não bastasse, esse alto 
valor já foi revisto e hoje tem orça-
mento na casa dos R$ 30 bilhões. 
E pode aumentar ainda mais.

Para o sociólogo Daniel Romero, 
do Ilaese (Instituto Latino Americano 
de Estudos SócioEconômicos), está 
claro que a Copa do Mundo no Brasil 
vai trazer mais ônus do que bônus 
para a população brasileira.

“O que se tem visto é um festival 
de novos estádios totalmente des-
necessários, que estão sendo cons-
truídos em cidades onde já existem 
estádios ou em municípios onde nem 
ao menos há times de futebol. Ou 
seja, na prática, são obras caríssimas 
que não justificam seus custos e vão 
se tornar verdadeiros elefantes bran-
cos”, disse Romero, que cita como 
exemplos as obras dos estádios de 
Cuiabá, Manaus e Natal.

Além disso, segundo ele, estu-
dos demonstram que a manutenção 
de estádios custará cerca de 10% 
do valor de construção, por ano.

“As cidades não conseguirão 
nem ao menos pagar a manutenção 
do estádio. O resultado disso serão 

Copa no Brasil pode se transformar em farra com o dinheiro público

obras caras, que estão condenadas 
ao abandono, num total desperdício 
do dinheiro público”, explicou.

Outro exemplo absurdo é a tal 
“Cidade da Copa”, que está sendo 
contruída em Recife, que inclui, 
além da construção do estádio, 
um shopping e um condomínio de 
classe média alta. “A população 
está pagando por obras que não 
terá nenhum acesso”, finalizou.

Lucros a qualquer custo - 
Além da questão econômica, há 
muitos outros absurdos.

Um exemplo é o afrouxa-
mento  pelo governo Dilma da 
Lei de Licitações, dispensando 
da concorrência pública várias 
empreiteiras, sob a alegação de 
obras de urgência para a Copa, 
o que facilita muito os desvios e o 
superfaturamento de obras.
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Despejos e remoções forçadas: 
os perdedores da Copa

Os problemas trazidos pela 
obras da Copa vão muito além dos 
gastos financeiros exorbitantes. 
Há um outro lado, que vem sendo 
abafado pela mídia, que são as 
desapropriações e despejos de 
famílias pobres das áreas próxi-
mas às obras. 

Em alguns casos, porque 
o governo quer ampliar a infra-

estrutura dos jogos e precisa de 
espaço. Em outros, simplesmen-
te porque a população pobre “tira 
a beleza dos cenários”.

Três anos antes da bola rolar, 
esta Copa já definiu os perdedo-
res, e serão muitos. Centenas de 
milhares de famílias. 

Somente com despejos e re-
moções forçadas já há um número de 70 mil famílias afetadas, segun-

do dossiê produzido, em março, 
pela Relatora do Direito à Moradia 
na ONU, Raquel Rolnik. 

Os dados foram obtidos uni-
camente por meio de denúncias 
de comunidades e movimentos 
populares. O que significa que os 
números tendem a ser maiores.

É o que está acontecendo 
com comunidades inteiras no Rio 
de Janeiro, denuncia a defenso-
ra pública Maria Lúcia Pontes.

“O que temos assistido é 
um festival de despejos sem 
nenhum respeito aos Direitos 
Humanos e tudo com um único 
objetivo, que é o de transformar 
bairros operários em uma grande 
área para negócios internacio-
nais. É a pobreza deixando de 
ser tratada como problema social 
e se tornando só uma questão 
paisagística a ser resolvida com 
remoções, como quem empurra 
a sujeira pra baixo do tapete”, 
disse a defensora.

“Somente a resistência des-
ses moradores é que pode barrar 

Trabalhadores fizeram greve
A precarização no trabalho também já chegou aos 

canteiros de obras para a Copa e mostra que muita 
coisa ainda pode acontecer até 2014. Trabalhadores 
das obras de dois estádios já fizeram greve por salá-
rios, saúde e segurança no trabalho, convênio médico 
e aumento nas cestas básicas. Os trabalhadores do 
Maracanã (foto) cruzaram os braços por 19 dias. No 
Mineirão, os trabalhadores pararam por quatro dias.

O Novo Código Florestal 
permite o desmatamento de 
áreas de preservação per-
manente para construção 
de obras para a Copa do 
Mundo e Olimpíadas.

Você sabia?
O custo da Copa do Mun-

do no Brasil será maior do 
que a soma do total investi-
do nas últimas três edições 
do evento, no Japão, Ale-
manha e África do Sul.

Somente em 2006, Mon-
treal conseguiu pagar a 
dívida de R$ 2,8 bilhões que 
havia contraído para sediar 
as Olimpíadas de 1976. Ou 
seja, 30 anos depois!

Isso sem contar as falcatruas 
de Ricardo Teixeira, presidente 
do Comitê Organizador Local da 
Copa e membro do comitê execu-
tivo da FIFA, que está no alvo de 
denúncias de corrupção, há anos. 
Denúncias que vão desde a venda 
de jogos até lavagem de dinheiro 
e sonegação de impostos. 

Por fim, outra situação absurda 
é a absoluta sujeição do governo 
brasileiro às normas da Fifa, pos-
tura que ficou escancarada na Lei 
Geral da Copa. Alguns direitos já 
assegurados a brasileiros, como a 
questão do direito à meia-entrada 
para crianças, estudantes e idosos 
pode ser simplesmente abolida 
para os jogos do mundial, além 
da liberação da venda de bebidas 
alcoólicas em estádios, exigências 
da Fifa para satisfazer seus patro-
cinadores.

Movimento nacional “Fora Ricardo Teixeira” pede saída de cartola

tais ataques”, disse.

Exclusão social - Segundo 
Guilherme Boulos, membro da 
coordenação nacional do MTST 
(Movimento dos Trabalhadores 
Sem Teto) e militante da Resistência 
Urbana, foi solicitado a representan-
tes governamentais do Conselho 
das Cidades o número estimado 
de famílias que serão despejadas. 
Receberam a resposta de que tal 
levantamento não existe. 

Nem mesmo o Portal da Trans-
parência para a Copa 2014 forne-
ce qualquer informação. Há uma 
verdadeira caixa-preta em torno 
dos números.

Na África do Sul, milhares de 
famílias continuam ainda hoje vi-
vendo em alojamentos após terem 
sido removidas para a realização 
da Copa 2010. 

No Brasil, se tudo continuar no 
ritmo que está, infelizmente, não será 
diferente. “A mistura de lucros exorbi-
tantes e gastos públicos escusos só 
pode resultar em uma coisa: mais 
exclusão social”, criticou Boulos.Fonte: Ilaese

Estádio Castelão
R$ 490 milhões

Estádio das Dunas
R$ 350 milhões

Arena Pernambuco
R$ 464 milhões

Arena Fonte Nova
R$ 1,6 bilhão

Estádio Mineirão
R$ 743 milhões

Estádio Maracanã
R$ 931 milhões

Arena Corinthians
R$ 820 milhões

Arena da Amazônia 
R$ 500 milhões

Estádio Pantanal
R$ 340 milhões

Estádio Mané Garrincha
R$ 700 milhões

Arena da Baixada
R$ 25 milhões

Até agora não há 
previsão de uso de 
dinheiro público

Confira a previsão de gastos de dinheiro público na construção de estádios:



A exploração do minério modifica 
o ordenamento natural da cober-
tura vegetal, dos solos, das águas 
superficiais e subterrâneas, além 
de apresentar reflexos indiretos 
no entorno social e urbano.

As cavas abandonadas, sempre 
com água parada, e sem recupe-
ração do solo e vegetação podem 
se transformar em novas áreas 
procriadoras de mosquitos trans-
missores da dengue.

O efeito mais direto da mineração 
é na questão hídrica: águas per-

dem a oxigenação e, consequen-
temente, seu potencial biológico 
de renovação.

O lençol freático é o primeiro nível 
a ser atingido pela sujeira acumu-
lada nos lagos criados pelas cavas 
(argila, rejeitos urbanos e metais), 
que depois vai poluir também as 
águas subterrâneas, comprome-
tendo a saúde pública.

Após a extração, a areia vai 
para outras cidades, sobretudo a 
Grande São Paulo. Os buracos 
(enormes) ficam.

Os danos da extração de 
areia para o meio ambiente

Meio ambiente em xeque

Segundo pesquisadores, extração irregular de areia na região do Vale do Paraíba equivale a uma área de 520 estádios de futebol

Fantasma da extração de areia volta a assombrar São José
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A Câmara de São José dos Cam-
pos retomou, neste ano, as 

discussões sobre um assunto que 
há muito tempo já estava morto e 
enterrado: a liberação na cidade 
da extração de areia por meio de 
cavas. A atividade é proibida em 
São José há 17 anos.

No entanto, graças ao compro-
metimento dos vereadores com os 
interesses de construtoras e em-
preiteiras, o assunto voltou à tona. 
E com muita polêmica.

De um lado, Prefeitura, Igreja, 
OAB, Ministérios Públicos Estadual 
e Federal e algumas Ongs estão 
contra. Na defesa, estão alguns 
vereadores, construtoras e os areei-
ros, os maiores interessados.

Uma audiência pública já discu-
tiu o assunto no dia 12 de setembro, 
na Câmara Municipal. Com debates 
acalorados, o evento terminou em 
impasse e com a promessa de rea-
lização de novas audiências.

Argumentos fracos
A volta da exploração de areia 

na cidade não traz nada de bom. 
Nem pra economia da cidade, muito 
menos para o meio ambiente.

Prova disso é a própria ar-
gumentação utilizada por quem 
defende a volta da exploração de 
areia na cidade: é inconsistente e 
não convence.

Primeiro, dizem que defendem a 
extração de areia porque a atividade 
será pautada em rigorosos critérios 
de recuperação.

Segundo Lincoln Delgado, do 
grupo Consciência Ecológica, há 
311 cavas de areia, entre Jacareí e 
Pindamonhangaba. Deste total, 230 
estão desativadas e foram abandona-
das, sem nenhum vestígio de alguma 
tentativa de recuperação. As 81 que 
ainda funcionam, estão todas com 
alguma irregularidade ambiental.

“Qualquer esforço que se faça 
para recuperar, não evita o dano 
ambiental. Apenas minimiza. Mesmo 
assim, historicamente, o que temos 
visto é que nem isso é feito”, disse.

O advogado e ambientalista 
Denis Ometto, da Ação Eco Socia-
lista, resume o discurso dos areeiros 
como uma mentira deslavada.

“A mineração não é, nem nunca 
foi recuperável. Pelo contrário, os 
danos são irreversíveis e voltar 
a permitir a extração de areia no 
município seria um retrocesso muito 
grande”, disse.

Outra argumentação absurda é 
que fazendo a extração de areia aqui, 
o produto teria preço mais acessível 
para moradores da cidade.

“Se isso fosse verdade, morado-
res de São José também pagariam 
menos pela gasolina, já que temos 
uma refinaria da Petrobras aqui. O 
que não ocorre”, ironizou Ometto.

Lincoln também concorda que 
essa seja uma teoria absurda.

“Areia é uma commodity. A ex-
ploração em uma região ou outra, 
adicionalmente, não trará impactos 
sobre o mercado. O preço não cai”, 
disse.

Outro ponto é sobre a geração 
de empregos. Segundo o Sindareia, 
seriam gerados cerca de 1.000 
empregos na região, diretos e 
indiretos.

“São empregos extremamente 
precarizados, sem nenhuma pre-
ocupação com saúde e segurança 
desses trabalhadores. Em outras 
palavras, são subempregos. Tudo 
o que nossa região não precisa”, 
disse Lincoln.

O geólogo e pesquisador do 
Inpe (Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais), Paulo Roberto 
Martini, é enfático: “A retomada da 
extração de areia não traz nada de 
bom para a cidade”.

“Tudo o que poderíamos ganhar 
da extração de areia já ganhamos: 
a região tem 311 cavas, a grande 
maioria abandonada, em uma área 
devastada que equivale a 520 cam-
pos de futebol. Não só devemos 
manter a proibição da atividade, 
como outras cidades da região 
poderiam fazer o mesmo”, defende 
o pesquisador.

Embora a extração de areia em São José dos Campos 
esteja proibida desde 1984, os prejuízos ambientais deixados 
como herança dessa atividade, até hoje não foram solucionados. 

Prova disso é que a falta de recuperação e o grande número 
de cavas de areia abandonadas em toda a região do Vale do 
Paraíba levou o Ministério Público Federal a mover cerca de 230 
ações referentes às cavas abandonadas/desativadas e nenhuma 
cumpriu a exigência legal de recuperação.

O Ministério Público Estadual também está movendo ações, 
na Justiça, na tentativa de obrigar os mineradores a recuperarem 
as áreas. Segundo o próprio MP, está em tramitação hoje 75 ações 
civis públicas, 65 inquéritos civis e 33 termos de ajustamento de 
conduta, além de outros 50 tipos de questionamento judicial contra 
areeiros na região. Grande parte das irregularidades está relacio-
nada ao licenciamento e à recuperação das áreas degradadas.

Você Sabia?

Outro argumento utilizado com 
muita frequência pelos defenso-
res da extração é que a areia é 
uma matéria-prima insubstituível 
na construção civil e, portanto, 
indispensável para o desenvolvi-
mento do país. No entanto, esse 
argumento também é rebatido por 
ambientalistas e especialistas. 

Para o geólogo e pesquisador do 
Inpe, Paulo Roberto Martini, o que 
precisa ser corrigido é o uso desor-
denado da areia que, segundo ele, 
chega a ser um desperdício.

“O uso desordenado desse mi-
nério é um desperdício terrível que 
precisa ser corrigido imediatamen-
te”, disse.

Segundo ele, as pessoas precisam 
aprender a valorizar a areia como um 
bem e as construtoras precisam se 
conscientizar da necessidade de 
dar uma correta destinação aos 
resíduos da construção. 

“Já existem alternativas mais sus-
tentáveis ao uso da areia”, disse.

O ambientalista Lincoln Delgado 
concorda. Segundo ele, São José 
dos Campos produz 2.000 tone-
ladas de entulho da construção 
civil, por dia.

“Boa parte poderia sim se trans-
formar em areia reciclada que 
poderia ser utilizada com a mesma 
eficácia da areia natural”, disse.

Ele cita ainda como alternativa a 
experiência de outros países. “Nos 
Estados Unidos e na Europa, 70% 
das construções não utilizam areia. 
Utilizam chapas de madeira de re-
florestamento e estruturas de ferro. 
Ou seja, há alternativas de qualidade 
para evitar o uso da areia. Basta 
querer”, finalizou.

A areia não é 
insubstituível

Thiago Leon



Todo sábado à noite, 
uma passageira de me-

trô passa por todo tipo de 
dificuldades: enfrenta os 
vagões lotados, é chamada 
de babuína e, ainda por 
cima, é bolinada por des-
conhecidos. 

Apesar da situação 
nada agradável, essa pas-
sageira está sempre feliz 
e até fica orgulhosa por se 
sentir desejada por aqueles 
homens do metrô.

A passageira em ques-
tão é Janete, a amiga da 
transexual Valéria. Elas são  
integrantes do quadro Metrô 
Zorra Brasil, do humorístico 
Zorra Total, exibido pela TV 
Globo.

Os atores Rodrigo Sant´anna  
e Thalita Carauta ganharam a 
simpatia do público ao viverem 
a dupla Valéria e Janete, perso-
nagens que retratam com humor 
uma transexual bem resolvida e 
uma mulher que, a cada viagem, 
é assediada por homens.

A história rende piadas que, 
à primeira vista, podem parecer 
engraçadas. Mas não dá pra fingir 
que elas são apenas isso. 

A personagem Janete re-
pete a história de milhares de 
mulheres que diariamente con-
vivem com assédios sexuais nos 
vagões de metrô e ônibus. Só 
que, na vida real, isso não tem a 
menor graça.

A psicóloga Roseli Goffmann, 
integrante do Fórum Nacional 
pela Democratização da Comu-
nicação, não tem dúvidas de 
que o quadro trata as mulheres 

de forma machista. “O programa 
mostra que as mulheres feias têm 
de se sentir felizes ao serem do-
minadas. Isso é absurdo”, afirma 
Roseli. Ela se refere às repetidas 
vezes em que Valéria aconselha 
Janete a “aproveitar” as investidas 
masculinas, já que, por ser feia, 
não conseguiria nada melhor. 

Num dos programas, ao ver 
Janete sendo assediada, Valéria 
diz: “para querer esse bucho, só 

Programa ultrapassa o limite do humor 
e banaliza assédio sexual contra mulheres 
As personagens Valéria e Janete levam graça ao Metrô Zorra Brasil, mas se esquecem da dureza da vida real 

Televisão
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MP investiga Rafinha por piada machista

Jesus. Aproveita que ele é 
caridoso”.

Para a socióloga Wânia 
Pasinato, do Núcleo de Estu-
dos da Violência da USP, as 
personagens tratam de ma-
neira repulsiva um assunto 
de extrema gravidade.

“A situação retratada 
reforça a ideia de que, se o 
assédio acontecer, a mulher 
tem de aceitar, que a mulher 
está ali para servir aos de-
sejos masculinos. Lutamos 
há tantos anos pelos direitos 
da mulher, conseguimos 
tantos avanços, e ainda 
temos de lidar com esse 
tipo de comportamento? É 
inadmissível”, afirma.

 
Metroviários
O quadro também provocou 

a indignação do Sindicato dos 
Metroviários de São Paulo, que 
distribuiu uma carta  à população, 
pedindo o fim do quadro. A carta 
relata o caso de uma trabalhadora 
violentada em um dos vagões do 
metrô de São Paulo. O agressor 
fugiu, e a passageira transformou-
se em estatística. Foi o 44º caso 
registrado este ano. 

O mesmo tipo de humor machista também 
é explorado pelo comediante Rafinha Bastos, 
do CQC. Em uma de suas apresentações 
stand up, Rafinha soltou a seguinte piada: 
“Toda mulher que eu vejo na rua reclamando 

que foi estuprada é feia... Tá reclamando do 
quê? Deveria dar graças a Deus. Isso pra você 
não foi um crime, e sim uma oportunidade. Ho-
mem que fez isso não merece cadeia, merece 
um abraço”. O mau gosto da piada rendeu uma 
investigação por parte do Ministério Público, 
por apologia ao crime de estupro.

Recentemente, outra polêmica trouxe a 
questão do machismo e da opressão à tona, 
envolvendo a modelo Gisele Bündchen.

Num anúncio da Hope, Gisele “ensina” 
às mulheres como usar os atributos físicos 
na hora de dar “más notícias”. Na campanha 
publicitária, a melhor forma é semi-nua. A 
própria Secretaria de Política para Mulheres 
do Governo Federal pediu a suspensão da 
propaganda.

A violência contra a mulher é 
uma questão grave no Brasil. 
Veja alguns números:

Em 2010, foram registradas 1,5 
milhão de denúncias  (por telefo-
ne) de agressão contra a mulher.

No Brasil, uma mulher é violen-
tada a cada 12 segundos e uma 
mulher é assassinada a cada 2h. 

6% dos homens acham que 
uns tapas de vez em quando na 
mulher é necessário. 

2% dos homens acham que a 
mulher só toma jeito apanhando 
bastante.

A dor de ser mulher

Rafinha Bastos 
usa machismo e 
preconceito em 
suas piadas

Os atores Rodrigo Sant´anna e Thalita Carauta caracterizados de Valéria e Janete



A chegada das novas tecnologias,                               
com computadores cada vez 

mais potentes, notebooks, iPads e 
smartphones por todo lado, deixou 
o mundo diferente.

Como não podia deixar de ser, 
mudou também o comportamento 
dos alunos e a forma como os estu-
dantes fazem trabalhos escolares. 

Hoje é difícil imaginar que um 
estudante, de qualquer nível, vá 
fazer um trabalho escolar sem con-
sultar e utilizar a internet.

Porém, a facilidade na forma 
de encontrar as informações, já 
que digitando apenas uma palavra, 
o Google pode dar milhares de 
resultados em uma única busca, 
gera desafios.

“A internet é uma ferramenta 
importante e deve sim ser utilizada 
nas pesquisas escolares”, disse a 
coordenadora das salas de leitura 
da rede municipal de ensino de São 
José dos Campos, Miriam Menezes. 
“O que mudou foi a forma de avaliar 
o trabalho”, explica.

A dirigente de ensino Adriane 
Carvalho Toledo Rigotti, da Diretoria 
de Ensino de São José dos Campos, 
tem a mesma opinião. “Cada profes-
sor pode adotar um critério de ava-
liação. Os professores devem variar 
nas formas de solicitar o trabalho. 

Pode ser desde uma apresentação 
em powerpoint, até um debate sobre 
o tema, com base nas informações 
trazidas pelos alunos na pesquisa, 
ou então a montagem de um jornal 
mural”, explica.

Com ficou muito fácil conseguir 
a informação que se procura, o que 
definitivamente não existe mais 
é a avaliação apenas do trabalho 
impresso. 

“Em sala de aula, uso a pes-
quisa como forma de reunir infor-
mações, para depois utilizá-las em 
atividades variadas. E são essas 
atividades que são avaliadas”, disse 
a professora de sociologia da rede 
estadual, Letícia Rabelo.

Uso da internet nos trabalhos escolares: 
ajuda ou atrapalha o aprendizado? 

A chegada das novas tecnologias facilitou a busca por informações e trouxe novos desafios

Pesquisas na web
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Um bom exemplo de 
como conviver bem com 
as tecnologias e a internet 
no aprendizado é a experi-
ência da professora de his-
tória e geografia da rede 
municipal de ensino de 
São José, Neusa Cristina 
Rodrigues Mandarino.

“Se eu peço um tra-
balho sobre Angola, por 
exemplo, não dá pra deixar 
o tema muito aberto, se-
não os alunos se perdem 
e fatalmente vão acabar 
imprimindo todo e qualquer 

Os pais podem ajudar?

Direcionar pesquisa é saída encontrada
documento que o Google encon-
trar”, disse.

Para fugir disso, ela direcio-
na o trabalho, elaborando um 
roteiro para o aluno saber o que 
se espera da pesquisa.

“Assim, em uma pesquisa 
sobre determinado país, peço 
para o aluno trazer caracterís-
ticas da economia e política 
do país, principais problemas 
sociais, etc. Algo que faça com 
que ele tenha que realmente 
procurar e, por mais que faça o 
famoso Control C/Control V, não 
encontre tudo tão mastigado”, 

disse Neusa.
Outra forma utilizada em 

temas menos complexos ou 
para alunos menores é pedir 
que façam uma apresentação 
oral sobre o que foi pesquisado. 
“É uma forma de assegurar que 
o aluno, pelo menos, vai ler o 
material que trouxe”, disse.

Aprendizado duplo - Neu-
sa faz um destaque: mesmo com 
todas as dificuldades em lidar 
com a internet e as tecnologias 
na sala de aula, muitas vezes os 
professores são surpreendidos.

“Já vi trabalhos mara-
vilhosos, feitos no movie 
maker (programa para ela-
boração de vídeos), com 
imagens, músicas e efei-
tos especiais que fiquei 
de queixo caído. Gostei 
tanto, que pedi e os alunos 
me ensinaram a mexer no 
programa. Hoje, prepa-
ro aulas no movie maker. 
Com certeza, foi um ganho 
porque as aulas ficaram 
bem mais atrativas. Apren-
di com eles também, sem 
dúvida”, disse.

Confira alguns sites para 
pesquisas escolares:

A mudança de comportamento dos alunos nas tare-
fas escolares foi tão drástica, que é comum encontrar 
pais “perdidos”, sem saber o que fazer, nem como 
ajudar os filhos.

“Isso acontece porque geralmente os filhos dominam 
melhor as novas tecnologias. Mas isso não deve ser um 
fator desmotivador”, disse Miriam.

A orientação é que, na medida do possível, os pais se 
envolvam no trabalho e ajudem o filho a entender o que 
foi pedido. E ela dá uma última dica: pesquisar e imprimir 
páginas da internet é permitido. “Mas desde que as fontes 
sejam sempre citadas, para não configurar plágio.”

www.suapesquisa.com

http://sitededicas.uol.com.br/clip_
hist.htm (imagens e gravuras)

www.coladaweb.com

portalmatematico.com

www.brasilescola.com

www.infoescola.com

www.bussolaescolar.com.br



Na Grécia, os trabalhadores já reali-
zaram mais de dez greves gerais, além 
de centenas de protestos que chegaram a 
reunir mais de 80 mil manifestantes na praça 
Syntagma e nas ruas de Atenas.

Os indignados da Espanha também têm 
realizado fortes lutas contra os pacotes de 
austeridade e mais de 150 mil pessoas sa-
íram às ruas de Madri para protestar e dizer 
não aos ataques. O movimento 15-M (em re-
ferência à data de seu nascimento, em 15 de 
maio), reuniu milhares de manifestantes na 
Praça Puerta del Sol pedindo “Democracia 
Real Já”, pois não puderam dar sua opinião 
sobre os planos de austeridade.

Os portugueses da chamada “Geração à 

Povo nas ruas

Depois de despejarem trilhões de dólares para salvar bancos e empresas, governos estão à beira da falência e querem jogar a conta nas costas dos trabalhadores e da juventude

Falar da Europa, em geral, era falar da 
rica cultura, arquitetura, belas cida-

des, do Estado de “bem estar social”, que 
garantia aos europeus um alto padrão de 
vida, com educação, saúde e moradia 
de qualidade. Atualmente, entretanto, o 
velho continente tem se destacado pelos 
dramáticos efeitos da crise econômica 
mundial.

A região vive hoje uma situação 
nunca imaginada, com países como 
Grécia, Espanha, Irlanda, Portugal, Itália 
e Alemanha à beira da recessão e, em 
alguns casos, da falência.

As consequências são dramáticas: 
desemprego, piora nos serviços públicos 
e governos à beira do calote.

Déficit e desemprego - Para se ter 
uma ideia da dimensão da crise, dados 
do Eurostat (Gabinete de Estatísticas da 
União Europeia) apontam que a dívida 
pública da Grécia atinge hoje 180% do PIB 
(Produto Interno Bruto) do país e seu déficit 
público fica próximo de 15% do PIB.

Na Espanha, a situação é semelhan-
te. Sua dívida pública é de 63% do PIB e 
o país registra a pior taxa de desemprego 
de toda a Europa. Mais de 20% da po-
pulação está desempregada e, entre os 
jovens, essa taxa fica próxima de 45%.

Os dados apontam uma situação 
assustadora também em outros países: a 
dívida pública alcança 76,5% na Inglater-
ra, 81,7% na França, 93% em Portugal, 
114% na Irlanda e 120% na Itália. 

Até mesmo a Alemanha, maior eco-
nomia da zona do euro e símbolo de uma 
suposta política econômica eficiente, 
fechou os últimos dois anos com déficit 
público de 3%. A situação só não é pior 
porque a economia alemã se sustenta 
através da exploração dos países menos 
desenvolvidos da região.

Isso ocorre porque, mesmo dentro 
da União Europeia, existem países com 
grandes diferenças no desenvolvimento 
econômico e produtivo. 

As grandes potências como Alema-
nha e França deixaram países como Por-
tugal, Irlanda, Grécia e Espanha ainda 
mais desindustrializados e os forçaram a 
competir com agricultores e empresas de 
seus países, que contam com grandes 
subsídios governamentais. A atual crise 
econômica agravou ainda mais esse 

quadro de desigualdade.

Falência dos Estados - A crise in-
ternacional, que explodiu em 2008, tem 
sido considerada a mais grave desde a 
depressão de 1929. Num primeiro mo-
mento, em todo o mundo, os governos 
responderam a ela despejando trilhões 
de dólares nos mercados financeiros. 

Oficialmente, cerca de 25 trilhões de 
dólares de dinheiro público foram usados 
para salvar empresas e bancos e evitar a 
queda em seus lucros. Mas o número real 
pode ser de até 50 trilhões de dólares, ou 
seja, quase todo o PIB mundial, que é de 
63 trilhões de dólares.

Alejandro Iturbe, editor da Revista 
Correio Internacional, explica que se 
num primeiro momento isso evitou uma 
depressão, numa segunda etapa causou 
uma grave crise fiscal, que é o que se vê 
principalmente na Europa atualmente.

“A resposta financeira dos Estados 
vai mostrando seu limite, ao mesmo 
tempo em que cobra seu preço na Eu-
ropa. E, como saída, os governos, mais 
uma vez, jogam essa crise nas costas 
dos trabalhadores, através de cortes e 
reformas”, disse.

Agora, os governantes tentam con-
vencer o mundo de que a única saída 
para a crise são os planos de austerida-
de. Mas, para Iturbe, só há duas saídas 
para a situação atual da Europa e do 
restante no mundo.

PACOTES DE AJUSTES 
AGRAVAM SITUAÇÃO

Manifestações com milhares de pessoas. 
Esse é o cenário que também vêm da Europa 
nos últimos tempos. Nos gritos, faixas, bandeiras 
e cartazes, as palavras de ordem expressam um 
único sentido: “essa crise não é nossa; que os 
capitalistas paguem pela crise que criaram”. Pode-
se dizer que desde as grandes manifestações do 
Maio de 68 não se viam gigantescas mobilizações 
como as que ocorrem agora. Principalmente, com 
unidade e acontecendo ao mesmo tempo.

A juventude que não vê perspectivas para o 
futuro é linha de frente na maioria dos protestos. 
Mas trabalhadores, aposentados, desemprega-
dos, imigrantes e donas de casa também estão 
presentes. Os movimentos têm sido chamados 
de os “Indignados”.

Manifestantes dizem: essa crise não é nossa!
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Crise econômica e mobilizações sacodem a Europa

A solução que os países da Eu-
ropa têm utilizado para tentar conter 
os problemas que a crise econômica  
mundial causa são os chamados 
Pacotes de Austeridade. Uma série 
de medidas que retiram os direitos 
dos trabalhadores e atacam setores 
sociais como Previdência, Saúde, 
Segurança e Educação. São ataques 
fortíssimos que aumentam a idade da 
aposentadoria e impostos, privatiza 
e corta gastos de áreas sociais, num 
brutal desmonte do Estado de Bem 
Estar Social europeu.

Para receber a liberação da ajuda 
do FMI (Fundo Monetário Internacio-
nal) e BCE (Banco Central Europeu), 
somente na Grécia, já foram aplica-
dos dois desses planos. O primeiro 
empréstimo foi liberado em maio de 
2010, no valor de 109 bilhões de eu-
ros e o segundo, em julho de 2011, no 
valor de 110 bilhões de euros.

Outros países também tiveram 
seus empréstimos. A Irlanda recebeu 
um resgate de 85 bilhões de euros. 
Em junho de 2011, foi a vez de Portu-
gal receber 78 bilhões de euros. 

Mas, como condição, os países 
foram obrigados a implementar vio-
lentos pacotes de austeridade. Na 
Grécia, os cortes até agora foram 
de 58 bilhões de euros; na Itália (133 
bilhões de euros); Portugal (corte de 
5% nos salários dos servidores e 
aumento de impostos); Irlanda (15 
bilhões de euros) e Espanha (mais 
de 20 bilhões de euros).

Segundo o economista espanhol 
Felipe Alegria, longe de amenizar a 
crise, esses empréstimos e a imple-
mentação dos pacotes de austerida-
de acabam acelerando-a.

“O governo grego usou os pacotes 
de austeridade para retirar dinheiro 
do povo e entregá-lo aos grandes 
bancos, que emprestaram dinheiro 
ao governo para quitar suas dívidas”, 
analisa Alegria. “Essa espiral aumenta 
cada vez mais a dívida até que se 
torne impossível pagá-la”, conclui.

Rasca”, termo utilizado para designar uma juven-
tude sem emprego, nem perspectivas de melho-
ras, realizou grandes manifestações com mais de 
200 mil pessoas em Lisboa e 80 mil no Porto. As 
manifestações levaram o primeiro-ministro José 
Sócrates a se demitir em março.

Em agosto, o assassinato de um jovem negro 
pela polícia de Londres também deu origem a 
uma onda de protestos, dando vazão a um ódio 
acumulado por anos de repressão policial, discri-
minação e pobreza que se agravou com a crise 
econômica. Os protestos em Londres são muito 
parecidos com a revolta dos jovens no subúrbio 
de Paris em 2005, que também começou após 
o assassinato de dois jovens negros. 

Até mesmo na Itália, terceira maior economia 

da zona do Euro, grandes manifestações já 
aconteceram exigindo a saída do primeiro-
ministro Silvio Berlusconi e contra as medidas 
de austeridade anunciadas por seu governo, 
em setembro. 

“Isso mostra que os trabalhadores da 
Europa já aprenderam que o único caminho 
para barrar os graves ataques da burguesia 
é ir às ruas”, afirma Alejandro Iturbe.

“A situação é mais avançada na Europa 
pela tradição de luta e pela força dos ataques 
aos trabalhadores. Na Grécia, em que os 
ataques foram mais fortes, há mais mani-
festações, enquanto na Alemanha, a reação 
ainda é pequena. Mas isso pode se espalhar 
no futuro”, conclui Iturbe.

“A saída que os governos e capita-
listas tentam implementar é aumentar 
a exploração dos trabalhadores para 
aumentar os lucros das empresas e 
especuladores”, disse Iturbe. 

“A outra saída é que as manifesta-
ções dos trabalhadores  e da juventude 
em todo o mundo continuem combatendo 
essa saída capitalista e avancem para o 
socialismo”, defendeu.

1 - Mani-
festação 
em Madri; 
2 - Protesto 
na Grécia; 
3 - Passeata 
em Portugal; 
4 - Protesto 
na Grécia; 
5 - Cartaz 
de ato em 
Portugal
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DESTINATÁRIO

O Metalúrgico em

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

Dia: 11 de dezembro
Horário: 14 horas

Em novo local:
Parque Tecnológico de São 

José dos Campos
Rodovia Presidente Dutra - Km 137,8

SHOW COM A BANDA FATTUS
Sorteio de 150 prêmios, entre eles 
um carro e uma moto 0 km.
Brinquedos e animação para as crianças
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Vem aí

Festival

Metalúrgicosde Final de Ano dos




