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Organização e mobilização para conquistar

Opinião

retrospectiva

Ano chega ao fim após várias lutas. Em 2011, seguiremos apostando na mobilização e organização para fortalecer categoria

Herbert Claros da Silva
vice-presidente do Sindicato

(presidente em exercício)

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.

PrestAçãO de cONtAs

JULHO/2010 AGOstO/2010
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$ 798.853,71

r$ 460.635,78

r$ 374.201,18

r$ 834.836,96

(-) r$ 35.983,25

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$ 543.183,48

r$ 533.320,43

r$ 281.485,56

r$ 814.805,99

(-)r$ 271.622,51

mAIO/2010 JUNHO/2010
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$ 1.146.432,91

r$ 497.535,52 

r$ 337.672,51

r$ 835.208,03

  r$ 311.224,88

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$ 552.134,88

r$ 465.122,66

r$ 361.234,74

r$ 826.357,40

  (-)r$ 274.222,52

Chegamos ao final da primeira 
década do século 21. Um pe-

ríodo curto em termos históricos, 
mas com acontecimentos signifi-
cativos como os atentados de 11 
de setembro nos EUA, a “guerra 
ao terror” levada a cabo pelo 
imperialismo, a eclosão da maior 
crise econômica mundial dos últi-
mos 80 anos, entre outros.

Esta edição do Jornal O Metalúr-
gico em Família faz um breve levan-
tamento destes e de outros fatos 
que foram marcantes para a classe 
trabalhadora. Fatos, inclusive, que 
ainda afetam os trabalhadores, 
como a crise econômica mundial 
que segue nos penalizando, com 

ataques de governos e patrões.
É nesta década também que 

ocorreram importantes aconteci-
mentos em nossa categoria. 

Foi o período em que, com uma 
direção de esquerda, classista e 
socialista à frente da entidade, 
o Sindicato consolidou seu perfil 
combativo em defesa dos direitos 
dos trabalhadores. 

As lutas feitas pelos metalúrgi-
cos de São José e região fizeram 
com que a categoria se tornasse 
uma referência em todo o país.

Lutas que se repetiram neste 
ano de 2010, como também 
mostra esta edição. Mais uma 
vez, apostamos no caminho da 

mobilização e da organização 
dos trabalhadores para conquistar 
nossas reivindicações e defender 
empregos, salários e direitos. 

Este segue sendo nosso de-
safio: avançar em nossa organi-
zação de base, para fortalecer a 
categoria e nossas lutas.

2011 terá início sob um novo 
governo, que já sinaliza ataques 
aos trabalhadores, como uma 
nova Reforma da Previdência.

Portanto, vamos recarregar 
nossas baterias neste final de 
ano e nos preparar para defender 
nossos direitos em 2011. Deseja-
mos a todos os metalúrgicos  e 
metalúrgicas boas festas.

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$ 514.424,63

(-) r$ 269.545,99

setembrO/2010

r$ 783.970,62

r$ 364.617,50 

r$ 419.353,12

OUtUbrO/2010
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$ 1.219.551,32

r$ 341.055,79

r$ 878.495,53

r$423.880,95

r$ 454.614,58
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Grande parte dos brasileiros tem a sensação de que a vida melhorou. Mas, enquanto o crédito 
aumentou, os salários reduziram, criando uma situação que pode ser uma “bomba relógio”
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O sonho da família Aguiar era 
ter um carro zero quilôme-

tro. Na concessionária, as con-
dições eram imperdíveis: sem 
nenhum valor de entrada, prazo 
longo para pagar e prestações 
que cabiam no bolso.

Isso na teoria. Quando come-
çaram a pagar o carro, o valor das 
parcelas pesou no orçamento. 
Junto com as outras contas 
mensais, a situação ficou insus-
tentável. Utilizaram o cheque 
especial e os cartões de crédito 
para comprar comida e remédio 
e as dívidas foram crescendo. A 
perda da principal fonte de renda 
piorou a situação do casal.

Essa é a história de Natalie e 
Filipe, mas poderia ser de qual-
quer outra família brasileira.

Isso porque, segundo dados 
da Pesquisa Nacional de Endi-
vidamento e Inadimplência do 
Consumidor, realizada pela Con-
federação Nacional do Comércio,  
em outubro, 58,6% das famílias 
brasileiras estão em situação se-
melhante a do casal Aguiar.

Isso significa que em cada 5 
pessoas do país, 3 estão endi-
vidadas e, esse endividamento 
compromete em média 35% da 
renda das famílias. Ou seja, mais  
de 1/3 do salário vai direto para 
pagar dívidas aos bancos.

Outra pesquisa, divulgada 
em agosto pelo Ipea (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada), 
mostra que 54% das famílias 
brasileiras têm dívida, cujo valor 
médio supera R$ 5.400. 

A pesquisa aponta que so-
mente 22,8% das famílias espe-
ram pagar totalmente suas dívi-
das. O resto espera quitar parte 
dela ou avalia que simplesmente 
não terá condições de pagar. 

Juros e lucros
Segundo o economista do 

Ilaese (Instituto Latino-America-
no de Estudos Sócio-Econômi-
cos) Cristiano Monteiro da Silva, 
essa situação se deve a dois fa-
tos: “Em primeiro lugar, temos a 
reestruturação produtiva, que as 
empresas fizeram. Isso significou 

Governo estimula endividamento
As recentes pesquisas revelam porque muitas pessoas têm 

a impressão de que a vida melhorou nos últimos anos e até se 
mostrem otimistas em relação ao futuro, sequer tendo ciência da 
ameaça da crise mundial atual. Mas é um castelo de areia, pois se 
apoia num endividamento que pode ser uma verdadeira “bomba 
relógio”, segundo já admitem vários economistas.

Quando a crise econômica internacional estourou, em 2008, 
o governo de Lula deu isenções fiscais às empresas, como a do 
IPI, e pediu que as pessoas continuassem a consumir. Muitos 
seguiram o pedido de Lula, se endividaram e depois perderam 
o emprego, como os mais de 4 mil trabalhadores da Embraer 
demitidos em fevereiro de 2009. “Essa medida do governo não 
impediu a crise. A isenção de impostos foi um benefício somente 
para as empresas e as ajudou a manter seus lucros, mesmo com 
a crise”, afirmou Monteiro.

Outro programa criado foi o Minha Casa, Minha Vida. Mas os 
trabalhadores não foram os maiores beneficiados. 

“Os juros para as construtoras são baixos, pois têm subsídio 
do governo, mas para as famílias os juros são altíssimos. Além 
disso, não há controle sobre o valor praticado pelas construtoras 
e o preço do m² sobe a cada dia”, diz Monteiro. 

Juros no país são extorsivos
 e é possível recorrer

Facilidade em obter crédito leva 
ao endividamento das famílias

Economia

crise e estímulo ao consumo

m a i s 
p r o d u ç ã o 
em menos horas 
de trabalho, um lucro 
maior para a empresa, mas 
um salário mais baixo para os 
trabalhadores”, disse.

Segundo dados da Pnad 
2009 (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios), a ren-
da média do trabalhador era de 
R$ 1.106 no ano passado. Em 
1996, era de R$ 1.144 e em 
1986, de R$ 1.238. Ou seja, 
os salários estão diminuindo e 
o povo está ficando mais pobre, 
apesar do acesso ao consumo 
criar a ilusão de que ocorre o 
contrário.

“Em segundo lugar, a ex-
pansão e facilidade em obter 
crédito. Como as taxas de juros 
do país são as mais altas do 
mundo, os bancos fazem de 
tudo para que você tome dinhei-
ro emprestado. Dessa forma, 

os tra-
balhadores fi-
cam cada vez mais en-
dividados e os bancos lucram 
cada vez mais. E tudo foi feito 
com incentivo do governo”, 
afirmou.

Os dados divulgados sobre 
os lucros dos bancos no 3° tri-
mestre deste ano comprovam 
essa realidade. Os quatro gran-
des bancos brasileiros (Itaú, 
Bradesco, Santander e Banco 
do Brasil) tiveram juntos um 
aumento de 32% em seu lucro 
em relação ao mesmo período 
do ano passado. Esse lucro foi 
obtido em grande parte sobre 
os juros cobrados nos emprésti-
mos que as famílias tomam.

O Brasil possui hoje os mais altos juros reais do mundo e 
desrespeita o limite, previsto na própria Constituição Federal, de 
12% ao ano (ou 1% ao mês). Hoje, a média de juros cobrada pelas 
instituições no mercado é de 11,9% ao mês.

Para se defender dessas taxas de juros abusivas, o consumidor 
pode procurar o Procon e abrir uma reclamação. Em 2009, quase 
22% das reclamações foram sobre serviços financeiros.

Para abrir essa reclamação é necessário levar documentos 
que comprovem a relação com a instituição (cópia do contrato de 
empréstimo ou extratos da conta, por exemplo). Em seguida, um 
perito faz os cálculos para verificar se a reclamação procede e entra 
em contato com a instituição, que tem um prazo para responder.

O Procon e a Defensoria Pública do Estado de SP estão, inclu-
sive, costurando uma parceria para ajudar as famílias superendivi-
dadas a saírem dessa situação e se livrarem dos débitos.
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Parkour ganha centenas de 
praticantes e toma as ruas da cidade 

Esportes

Nova modalidade

Em São José dos Campos, o Parkour começou a ser praticado há cerca de três anos e já reúne quase 
mil praticantes. A atividade é desconhecida por grande parte das pessoas e enfrenta preconceitos

Os movimentos são incríveis. 
A quase 3 metros de altura, 

um garoto pula entre dois muros. 
Outro escala uma parede e dá 
saltos mortais. Uma das pessoas 
que passa pelo local se assusta : 
“Ih olha lá...os caras pensam que 
isso é um filme de ação?” Não, 
não é um filme de ação. É a prá-
tica conhecida como Parkour. 

A atividade, cujo objetivo 
principal é se deslocar entre dois 
pontos da forma mais rápida e 
eficiente, nasceu da junção de 
duas outras técnicas: o méthode 
naturelle (método natural de 
educação física) e o parcours 
de combatant, técnica militar 
criada por soldados franceses 
no Vietnã.

Raymond Belle, um bom-
beiro francês que praticava as 
duas técnicas, as ensinou a 
seu filho David Belle. O garoto 
uniu as técnicas, as aperfeiçoou 
e criou a atividade conhecida 
inicialmente como Le Parkour, 
que significa “O Percurso”.

Apesar de ter criado o         
Parkour na década de 80, Belle 
só se empenhou em divulgá-lo 
a partir de 1997.

Pouco tempo depois, a técni-
ca se dividiu em duas correntes. 
O Parkour de Belle e o Free 
Style, de Sebastien Foucan, que 
mesclou movimentos do Parkour 
com giros e mortais, unicamente 
com o intuito de se divertir.

Parkour em são José
A técnica se espalhou pelo 

mundo e chegou ao Brasil há 
pouco mais de seis anos. 

Em São José dos Campos, 
a atividade também é conhecida 
desde então, mas os grupos só 
começaram a se estruturar e 
treinar com frequência há cerca 
de três anos.

Cerca de mil pessoas pra-
ticam a atividade na cidade 
através de grupos formados para 
treinar e se apresentar. Os mais 
conhecidos são Street Flow, 

Uma boa notícia para aqueles que 
pretendem começar a praticar o esporte é 
que, diferente de outras modalidades que 
exigem um investimento inicial em equi-
pamentos, o custo é praticamente zero.

“O único conselho é ter um tênis com 
boa absorção de impactos, mas isso não 
é um pré requisito, pois muita gente pra-
tica o Parkour até mesmo descalço”, diz 
Thiago Augusto, do grupo Street Flow.

Os iniciantes ainda podem contar com 
a ajuda dos mais experientes. Basta aces-
sar a comunidade Parkour são José dos 
campos no Orkut, pois muitos treinos são 
marcados dessa forma.

Mas os iniciantes no esporte devem ter 
cuidado ao realizar os movimentos.

“Quem está começando tem que saber 
que vai evoluir aos poucos. Cada movimen-
to envolve análise e planejamento. Não 
adianta começar hoje e querer pular um 
muro altíssimo amanhã”, diz Bruno Félix 
Teixeira de Lima, do grupo Street Flow.

Curiosidades 
do Parkour

Esporte não requer 
muito investimento

Praticantes realizam 
movimentos no Parque 
da Cidade

Aleatórios, Move 4 Life, Skyline e 
Parkour São José dos Campos.

O Parkour pode ser prati-
cado em qualquer lugar, pois 
tudo na cidade pode ser um 
obstáculo, mas o local preferido 
dos traceurs, nome pelo qual os 
praticantes são chamados, é o 
Parque da Cidade.

“É um ótimo local porque dá 
para treinar saltos, escaladas e 
movimentos de precisão em um 
só lugar”, afirma João Paulo Flau-
sino, o JP, do grupo Street Flow. 
“Além do mais, até mesmo ícones 
do esporte como Daniel Ilabaca já 
treinaram aqui”, contou.

Para os traceurs, o Parkour 

é uma atividade que deve cres-
cer nos próximos anos.

“Em outros países, o Parkour 
já é reconhecido e utilizado em 
comerciais de TV e filmes. O 
filme Harry Potter e as Relíquias 
da Morte, que estreiou em no-
vembro, tem cenas de Parkour. 
Quem sabe no futuro, o Parkour 
receba mais apoio e vire um es-
porte olímpico?”, arriscou JP.

Quem não conhece o Parkour pensa que os 
praticantes pulam em qualquer lugar. “Quando pas-
so na ruas as crianças me pedem pra dar um salto 
mortal e se a bola cai na casa do vizinho, sempre 
me chamam para ir buscá-la”, se diverte JP.

Mesmo com todo o cuidado e planejamento, 
os praticantes não estão livres das lesões. As 
mais frequentes são os calos nas mãos e as 
torções no tornozelo. “Mas a sensação de ul-
trapassar cada obstáculo compensa os riscos”, 
diz JP.

Por ser uma prática pouco conhecida, os 
traceurs ainda enfrentam preconceitos. “Já 
aconteceu de nos pegarem pulando muros 
e acharem que fazíamos algo errado. Agora, 
depois de pular um muro, sempre damos um 
salto mortal”, disse JP.

A filosofia que os praticantes seguem é a de 
“Ser forte para ser útil”. Todos os movimentos 
se baseiam nisso.

Douglas Dias
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Fundo de greve: quando a 
solidariedade operária fala mais alto

ORGANIZAÇÃO

História da classe trabalhadora

São os trabalhadores organizando suas próprias forças para levar adiante suas lutas

Foram 69 dias de greve. Uma das maio-
res lutas dos trabalhadores do Judiciário 

do Estado de São Paulo, travadas este ano. 
Com o passar dos dias, teve início o natural 
tensionamento da mobilização e as amea-
ças de corte nos salários dos grevistas. 

A situação exigia firmeza e disposição 
de luta da categoria e foi nesse momen-
to que os trabalhadores tomaram uma 
decisão: iniciar um Fundo de Greve para 
garantir a continuidade da mobilização. 
Foi um grande exemplo de solidariedade. 
Trabalhador doou para trabalhador e o 
Fundo de Greve arrecadou R$ 294 mil. O 
fundo deu força para o movimento.

“Lançamos a ideia e foi muito boa a 
participação dos trabalhadores. Contra os 
projetos de lei que prevêem o congelamen-
to dos salários dos servidores por 10 anos, 
manter um fundo de greve permanente é 
manter força. É essa a nossa intenção”, 
disse Ana Luiza de Figueiredo Gomes, 
diretora do Sintrajud-SP (Sindicato dos 
Trabalhadores do Judiciário), filiado à 
CSP-CONLUTAS.

solidariedade de classe
A existência dos fundos de greves 

permeiam a história do sindicalismo e da 
luta da classe trabalhadora. Em vários 
momentos tiveram papel destacado e até 
mesmo decisivos. 

É a expressão, real e concreta, da so-
lidariedade de classe entre os trabalhado-
res, para derrotar os patrões e governos, 
em defesa dos seus direitos.

Ao falar das experiências que teve na 
realização de fundos de greve, seja quando 
foi metalúrgico no ABC na década de 80 ou 
quando já era diretor do Sindicato dos Me-
talúrgicos de São José e região na década 
de 90, Ivan Trevisan, afirma que o papel do 
Fundo de Greve é muito importante.

“É o de ajudar a manter os trabalhadores 
na luta, derrotando os patrões que apostam 
no fim da greve, pegando os trabalhadores 
pela fome. Afinal, se o trabalhador tem como 
se sustentar, a greve dura mais e a vitória é 
possível”, disse Trevisan.

Para o diretor do Sindicato, Adilson dos 
Santos, o Índio, os anos de neoliberalismo, 
de ataques patronais, a redução das lutas 
em relação aos anos 80, atacaram muito a 
consciência dos trabalhadores e a criação 
do Fundo de Greve perdeu força. 

“A experiência do Sintrajud nos mostra 
que é possível retomar a idéia de estruturar  
um fundo de greve nos dias de hoje. É só 
os trabalhadores terem a compreensão da 
necessidade de organizar suas próprias 
forças para levar adiante suas lutas. Isso 
com certeza nos deixará mais fortes”, 
disse Índio.

Foi em maio de 1984, durante uma mobili-
zação na Torin, que foi criado o primeiro Fundo 
de Greve em nossa base. Houve arrecadação 
em dinheiro nas fábricas que não estavam em 
greve e até pedágios nos semáforos da cidade. 
Também houve barracas para a venda de água, 
refrigerantes e bolos nas portas das fábricas. 

Era uma iniciativa pequena, se comparado 
ao fundo de greve dos metalúrgicos do ABC 
(veja texto ao lado). Mas, mesmo essa tímida 
iniciativa, foi uma grande demonstração de soli-

experiências em nossa categoria

“Contribuir com todos aqueles que querem 
decidir, segundo suas próprias regras, seu próprio 
destino (...)”. Foi exatamente com esse texto que o 
objetivo do fundo de greve foi descrito no caderno 
de resoluções do 3º Congresso dos Metalúrgicos 
de São Bernardo do Campo e Diadema, em março 
de 1979, quando foi oficialmente criado.

Também foi no ABC, na década de 80, que o 
Brasil pode conhecer a dimensão que um fundo 
de greve poderia tomar.

Na época, a mobilização pelo Fundo de Greve 
teve o apoio de quase 300 entidades, ganhou di-
mensão nacional e fez da greve dos metalúrgicos 
do ABC um símbolo nacional de esperança e de 
luta dos trabalhadores.

Na época, o fundo chegou a distribuir alimentos 
para mais de 45 mil famílias. No auge, amparou 
cerca de 330 mil metalúrgicos. 

Para que esse fundo sobrevivesse e tivesse 
as condições materiais mínimas de atuação, a 
categoria passou a contribuir financeiramente, 
direto nas portas das fábricas. Também houve a 
realização de shows, festas e vendas de objetos 
publicitários, como broches, bonés e camisetas, 
com renda revertida para o fundo de greve.

Um exemplo clássico foi um cartaz feito pelo 
artista plástico Elifas Andreato, em 1979 (foto 
acima), que foi doado para o fundo de greve  dos 
metalúrgicos do ABC. O cartaz vendeu 25 mil có-
pias, contribuindo com a luta dos trabalhadores.

O histórico Fundo de 
Greve na década de 80

Distribuição de cestas na GM, em 1990

dariedade operária e exerceu papel importante. 
“Nosso fundo de greve não era tão estruturado 
como foi no ABC, mas cumpriu o seu papel 
fundamental”, lembra Trevisan.

Antonio Donizete Ferreira, o Toninho, que foi 
eleito presidente do Sindicato em 1990, contou 
outro episódio: as greves que duraram 30 dias, 
na GM e na Philips. “Eu me lembro que os 
trabalhadores já estavam esmorecendo. Com 
quase 30 dias de greve, já era comum casos 
em que faltava comida em casa. As empresas 
abusavam da situação”, contou.

Foi aí que o Sindicato tomou uma decisão 
inédita: comprou 6.250 cestas básicas de 
alimentos e 5.000 cestas com produtos de 
higiene e limpeza. Os trabalhadores pagavam 
com cheque pré-datado. “Me lembro que 
quando o caminhão encostou na porta da GM 
foi uma festa! E  rendeu em um fortalecimento 
espetacular do movimento”, completou.



Esqueça aquelas velhas piadas de papagaios e sogras. Humoristas do Stand Up  fazem humor com o dia a dia 

cultura

Achar graça da vida, dos 
problemas e até de um sinal 

de trânsito ou de um iogurte. É 
mais ou menos isso que fazem 
os humoristas de Stand Up – um 
gênero de comédia que ganhou 
uma nova geração de humoris-
tas e que vem se espalhando 
pelos  palcos do país. 

Pode-se dizer que o Stand 
Up é o “primo pobre” do teatro. 
Não existem cenários, figurinos, 
trilha sonora. Tudo o que o pú-
blico vai ver é um artista  (nunca 
um personagem) e um microfo-
ne. Mas engana-se quem pensa 
que essa “pobreza cenográfica”  
tira a graça do espetáculo. É 
exatamente o contrário. 

Sem os recursos de uma peça 
teatral, o artista tem de se esforçar 
para produzir um texto que arran-
que gargalhadas do público por 
cerca de uma hora. E esta não é 
uma tarefa para qualquer um.  

O gênero já revelou talentos 
conhecidos do público, como os 
CQCs Danilo Gentili, Rafinha 
Bastos e Oscar Filho, que se di-
videm entre a TV e os palcos. 

Vida real
Existem várias regras para o 

Stand Up. Uma delas: o artista 
jamais pode  reproduzir piadas 
prontas. Ele terá de escre-
ver seu próprio texto, sempre 
baseado em observações do 
cotidiano. É aí que mora a graça 
do Stand Up, já que o público se 
identifica com as histórias.

Em São José dos Campos, o 
grupo Seleção de Humor Stand 
Up, de São Paulo, conseguiu o 
que nenhum grupo de teatro havia 
conseguido. Pela primeira vez, 
a cidade recebeu uma peça por 
longa temporada. O grupo está no 
Teatro Colinas desde janeiro e já 
foi assistido por 10 mil pessoas

O Seleção é formado por 
cinco comediantes, mas a cada 
dia, apenas dois sobem ao pal-
co, sempre com a difícil missão 
de transformar a vida em algo 
realmente engraçado.

O stand up  existe no brasil 
desde a década de 70, mas 
agora está se popularizan-
do.  O que mudou? 
maurício meirelles - O Stand 
Up surgiu há bastante tempo, 
mas na época não vingou, 
não chegou a ter um boom. 
Os artistas que fizeram parte 
disso foram Jô Soares, Zé 
Vasconcelos, Chico Anysio. 
Foram sensacionais, mas 
foram casos pontuais, não foi 
uma geração.  Porém, ficamos 
20 anos sem nada. 

O que aconteceu?
maurício - Em 2006, 2007, es-
tava  começando o YouTube, 
na internet. Rafinha Bastos, 
Danilo Gentili, Marcelo Mans-
field, Oscar Filho  foram os pio-
neiros no Brasil e começaram 
a colocar vídeos na internet 
pra passar para amigos. Na 
época, tinha pouca coisa no 
YouTube e o que era bom se 
destacava. O Rafinha Bastos 
conseguiu um  milhão de aces-
sos. As pessoas começaram 
a conhecer o YouTube  junto 
com o stand up.

então, o público é  jovem?
maurício - Também. O jovem 
tem aquela coisa de formação 
de opinião, é uma pessoa mais 
ácida.
André bernardes- Os jovens 
estão em busca de conteúdo 
e  enjoam muito rápido das 
coisas. 
maurício - O Stand Up tem 
uma grande qualidade, que é 
ser uma comédia dinâmica. A 
cada 10 segundos você tem que 
fazer uma piada. Essa é uma 
regra do Stand Up. Mas virou 
um programa de casal também.  
A  gente cresceu assim, pelo 
fato de entrar no teatro. A gente 
começou no bar, que tinha muito 
jovem, depois foi para o teatro.  
Eu diria que o público é da faixa 
etária de 14 a 50 anos.

Vocês improvisam? 
maurício - Improvisamos muito, 
mas é importante não confundir  
Stand Up  com improviso.  O 
texto, pra ficar legal, leva três 
meses. O Stand Up é  premedi-
tado. O improviso é na hora. 
André - Todo dia a gente tem de 
fazer uma coisa nova. 

maurício - Quem faz a piada 
é o próprio dia a dia. Eu diria 
que 80% é temático, você tem 
uma ideia do que vai falar, mas 
muita coisa é de improviso. 
Principalmente num bar, em 
que as pessoas querem deba-
ter com você. Nesse caso, você 
tem de saber improvisar. 

Vocês já enfrentaram situa-
ções em que o público não 
riu de suas piadas? 
André - Na segunda vez que 
eu fui fazer, num bar, em Moe-
ma. Não riram de absolutamen-
te nada. O lugar era ruim, co-
mecei mal, acho que eu estava 
nervoso. Quando transparece 
o nervosismo,  ninguém mais te 
compra, ninguém mais ri.

maurício - Aconteceu num 
evento que eu fui para um ban-
co. Eu tinha pouco tempo de 
carreira. Subi no palco, mas  o 
pessoal estava jantando.  Eu co-
mecei a falar, falar, e pediram pra 
eu descer.  Foi constrangedor.

Gênero recomeçou com YouTube

O Metalúrgico em Família - Pág. 06

 Nova geração do humor transforma 
problemas do cotidiano em comédia 

stand up

O Jornal O Metalúrgico em Família entrevistou os humoristas 
Mauricio Meirelles e André Bernardes, minutos antes de subi-
rem ao palco, em São José. A seguir, trechos da entrevista.

Maurício Meirelles 
(acima) e André 

Bernardes, em cena

Roosevelt Cássio



Falhas sucessivas

Este ano, mais uma vez, o Enem (Exame 
Nacional do Ensino Médio), promovido 

pelo governo federal, terminou em confusão. 
Cerca de 3,5 milhões de estudantes 

foram surpreendidos por mais uma crise: os 
gabaritos errados em 7 mil provas. A Justiça 
Federal suspendeu o exame, o governo re-
correu dessa decisão e manteve a prova.

No final de 2009, os 4 milhões de inscri-
tos já tinham sido surpreendidos pelo roubo 
da prova, revelando muita incompetência na 
sua aplicação. 

A sucessão de problemas coloca em 
discussão o difícil acesso ao ensino superior 
no Brasil. O exame instituído pelo governo 
federal com o discurso de democratizar o 
acesso dos estudantes às universidades, já 
se mostrou ineficaz e incompetente.

No período de matrícula dos estudantes 
aprovados em 2009 ficou demonstrado como 
o novo Enem não serve para a democratiza-
ção do acesso. A aposta feita na mobilidade 
estudantil, que em tese permitiria aos estu-
dantes mais alternativas de desfrutar cursos 
oferecidos pelas universidades em qualquer 
lugar do Brasil, se mostrou uma farsa. 

O próprio governo reconheceu que ape-
nas 0,4% dos calouros das universidades 
não pertenciam ao seu estado de origem. 

O governo atribuiu isso à forma descen-
tralizada de seleção. O movimento estudan-
til combativo atribuiu isso à não garantia de 
acesso e permanência nas universidades 
brasileiras, pela falta de acesso à moradia, 
bolsas, alimentação, etc.

A comprovação de que essa prova unifica-
da não reverteria o problema foi visto também 
na quantidade de vagas ociosas.  Em cursos 
como o Direito da Universidade Federal dos 
Pampas houve 82% de ociosidade. Isso em 
um país em que apenas 4% dos jovens estu-
dam nas universidades públicas.

O descontentamento é tanto que, este ano, 
milhares de estudantes de todas as partes do 
país saíram às ruas para protestar contra o 
Enem. Na onda de mobilizações valia tudo: de 
twittaço até protesto convocado pelo Orkut.

Filtro social 
Para Camila Lisboa, da Comissão 

Executiva da Anel (Assembleia Nacional 
dos Estudantes Livre), filiada à CSP-CON-
LUTAS, o que precisa ser discutido não é 
apenas a capacidade logística do governo 
em executar a prova, mas a própria lógica 
da existência do Enem.

Segundo ela, a pergunta que deve ser 

Após mais um fracasso no exame deste ano, estudantes protestam. Entidade estudantil questiona existência de exame

ENEM não cumpre objetivo de 
garantir maior acesso à universidade

Toda essa incompetência não atingiu 
apenas uma prova. Mas mexeu com o 
sonho de milhares de estudantes que 
querem entrar para a universidade. 

A Constituição de 1988 prevê que 
a Educação é um direito de todos e um 
dever do Estado. Portanto, os recursos 
do país deveriam estar voltados para 
garantia do acesso e permanência no 
ensino superior a todos os jovens.

Mas a realidade é que hoje ape-
nas 4% do PIB do país é investido em 
Educação. Em contrapartida, 36% do 
Orçamento da União, executado em 
2009, foi destinado para pagar os ju-
ros e amortizações da dívida pública a 
banqueiros. 

Com o dinheiro que o governo deixou 
de receber com a isenção de impostos às 
faculdades privadas, muitas de qualidade 
questionável, através do PROUNI, seria 
possível triplicar o número de vagas nas 
universidades públicas.

O fato é que as poucas vagas ofe-
recidas nas universidades públicas só 
estão disponíveis para aqueles que 
podem pagar escolas e cursinhos caros 

feita é por que os estudantes ainda hoje pre-
cisam competir por vagas nas universidades 
públicas. “Depois do ensino fundamental é 
garantido o acesso ao ensino médio, por que 
isso não pode acontecer também com a tran-
sição para o ensino superior?”, questiona.

“Acreditamos que é possível abrir va-
gas suficientes para todos os estudantes 
e acabar de vez com o vestibular. Só isso 
acabaria com esse 
filtro social que é o 
Enem e os vestibu-
lares tradicionais, 
que colocam as 
universidades pú-
blicas em um ho-
rizonte muito dis-
tante para quem 
não tem condições 
de pagar para es-
tudar”, disse Ca-
mila.

O Metalúrgico em Família - Pág. 07Educação

Acima, 
estudantes 
de BH 
protestam 
contra 
Enem. Ao 
lado, ato 
no Rio

Pelo fim do vestibular e 
livre acesso à universidade

e as vagas das universidades privadas 
são acessíveis para quem pode pagar 
mensalidade. As dificuldades pelas 
quais passam os estudantes puderam 
ser vistas aqui na região, recentemente, 
quando alunos da UNIVAP ocuparam 
a reitoria contra o aumento abusivo da 
mensalidade. Por tudo isso, a Anel de-
fende o fim do Enem. 

“A juventude brasileira não merece 
isso. Defendemos a revogação do Enem, 
o livre acesso de todos à universidade, 
o fim do vestibular e o repasse de pelo 
menos 10% do PIB para a Educação”, 
concluiu Camila.

Protesto na Univap contra aumento abusivo



retrospectiva

A  Campanha Salarial 2010 foi uma das mais vitoriosas dos 
últimos anos. Com forte mobilização, os trabalhadores conquis-
taram importantes cláusulas sociais, além do reajuste salarial 
de 9%. Em diversos setores, conquistamos 180 dias de licença 
maternidade, estabilidade de emprego para trabalhadores com 
doença ocupacional e, principalmente, conseguimos enfim a 
assinatura da Convenção Coletiva, que beneficia os metalúrgicos 
de todas as empresas do setor. Mas nada veio de mão beijada. 
Os trabalhadores se organizaram e foram à luta.

Mobilizações levaram  à 
Campanha Salarial vitoriosa

Ano foi de organização e mobilização em defesa dos empregos, salários e direitos
Manifestações, greves, passeatas, grandes e fortes assembleias ocorreram durante todo o ano. Trabalhadores foram à luta por suas reivindicações e para enfrentar os ataques do governo e dos patrões

2010 foi um ano histórico para a Conlutas. 
O Congresso Nacional da Classe Trabalhadora 
(Conclat), realizado dias 5 e 6 de junho, em 
Santos/SP, fundou uma nova organização para 
a luta dos trabalhadores brasileiros: a CSP-
CONLUTAS, uma nova central que unificou a 
Conlutas com o MTL e o MTST. Cerca de 4 mil 
ativistas participaram do congresso.

2010 entra para a 
história com a criação 
da CSP-Conlutas

Produção em alta, ritmo acelerado nas fábricas, assédio moral, pressão da chefia. Em 2010, os patrões impuseram uma 
superexploração aos trabalhadores, buscando uma saída para garantir seus lucros, em meio à crise econômica que ainda afeta 
o mundo. Juntos, empresas e governos, fizeram ataques sobre a classe trabalhadora. Mas, os metalúrgicos apostaram na orga-
nização e na mobilização para garantir conquistas e defender direitos.

Lutas nacionais e internacionais
mobilizaram a classe trabalhadora

Metalúrgicos lutaram contra a 
ocupação do Haiti  e deram início 
a uma campanha de solidarieda-
de ao povo daquele país, após o 
terremoto de janeiro.  A campanha 
resgatou a solidariedade interna-
cional dos trabalhadores.

Também nos mobilizamos 
contra o Fator Previdenciário,  em 
defesa das mulheres, pelo direito 
à creche e contra o machismo e o 
racismo. Em 10 de agosto, partici-
pamos do Dia Nacional de Lutas.

HAITI MULHERES

FATOR PREVI-
DENCIARIO
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Cerca de 4 mil ativistas fundaram a CSP-CONLUTAS

Assembleia aprova
 solidariedade ao Haiti

Manifestação 
das mulheres

Abaixo-assinado 
contra veto de Lula ao fim 

do Fator Previdenciário

Assembleia na Embraer, 
durante Campanha Salarial. 
Abaixo, assembleia na Bundy

Tanda Melo

Kit Gaion



retrospectiva

Ano foi de organização e mobilização em defesa dos empregos, salários e direitos
Manifestações, greves, passeatas, grandes e fortes assembleias ocorreram durante todo o ano. Trabalhadores foram à luta por suas reivindicações e para enfrentar os ataques do governo e dos patrões

A GM iniciou o ano com graves ataques aos metalúrgicos. 
Novamente, sob o argumento de trazer novos investimentos para 
São José, a montadora tentou impor  redução de direitos e de sa-
lários. O Sindicato e os trabalhadores resistiram às chantagens e 
disseram um grande “não” às propostas rebaixadas. Uma cartilha 
foi produzida pelo Sindicato para esclarecer os metalúrgicos: “A 
General Motors e  a Exploração de seus Trabalhadores”.

GM faz chantagem contra 
direitos, mas trabalhadores 
resistem 

O 10º Congresso dos Metalúrgicos, 
realizado de 16 a 18 de abril, colocou em 
debate o tema “Avançar na Organização no 
Local de Trabalho”. 

Foram três dias de intensos debates,  
com a participação de 166 delegados. Foi 
uma das maiores representatividades de 
todos os congressos. O evento aconteceu 
na Colônia de Férias, em Caraguá. 

Avançar na organização
A Organização no Local de Trabalho foi 

o centro das discussões do 10º Congresso 
e foi uma das principais metas do Sindicato 
em 2010.

Conseguimos eleger CIPAS combativas, 
que enfrentaram os patrões e denunciaram 

Em ano eleitoral, debatemos com a categoria a importância 
dos trabalhadores escolherem candidatos que tivessem proje-
tos classistas e socialistas. Denunciamos a falsa polarização 
da campanha presidencial, já que Dilma Roussef e José Serra 
defendiam exatamente os mesmos interesses - sempre do lado 
dos banqueiros e empresários. O Sindicato apoiou candidatos 
com trajetória de luta em defesa da classe trabalhadora. 

Este ano, a Avibras anunciou que depende do Programa 
Astros 2020,  conjunto lançador de foguetes de artilharia,  para 
a manutenção de 600 empregos em São José e Jacareí.

O programa será desenvolvido em parceria com o Exército, 
mas ainda depende do aval do presidente Lula. O Sindicato já 
foi a Brasília por duas vezes, para reivindicar do governo Lula 
a assinatura do contrato e a estatização da Avibras.

Nas eleições, nosso apoio 
foi para candidatos de luta

Na Avibras, luta pelo programa 
Astros e pela estatização

Metalúrgicos realizam 10º Congresso da categoria

Este foi um ano de tensão e mobilização para os trabalhadores 
de Caçapava.  Em julho, a Refrex encerrou as atividades, mas 
os trabalhadores ocuparam a fábrica para garantir o paga-
mento de direitos trabalhistas. A Italspeed também anunciou 
seu fechamento em dezembro. Os funcionários realizaram 
grandes mobilizações e ainda estão na luta por seus direitos. 
Na Graúna e Blue Tech a luta é para impedir qualquer tentativa 
de calote e a ameaça de demissões.

Em Caçapava, a luta pelo emprego
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Tanda M
elo

Tanda Melo

Tanda Melo
o descaso contra a saúde e segurança do 
trabalhador.

O Conselho de Representantes, uma das 
instâncias máximas de decisões do Sindica-
to, saiu fortalecido do 10º Congresso. 

As reuniões chegaram a ser mensais, 
garantindo assim mais democracia e trans-
parência nas discussões e definições das 
lutas da categoria.

sindicalização
Foi lançada ainda nossa  Campanha 

de Sindicalização, que pretende alcançar a 
meta de atingir 50% de todos trabalhadores 
de nossa base. Com isso, vamos aumentar 
ainda mais a força de nossa categoria em 
defesa dos direitos!



2001: Imperialismo
sofre atentado

No ano de 2002, o Sindicato entrou 
de cabeça na campanha contra a Alca 
(Área de Livre Comércio das Américas). 
A proposta favorecia os Estados Unidos 
e significaria a recolonização de países 
como o Brasil.

Na Copa do Mundo, em que o Bra-
sil foi campeão, o Sindicato distribuiu 
bandeiras com a inscrição: “Torço pelo 
Brasil. Digo não à Alca”. A forte campa-
nha em todo o país, juntamente com outras 
organizações, barrou este ataque.

Já na eleição para presidente, os 
brasileiros votam em Lula, que garante 

2002: Luta forte contra a Alca

O ex-líder sindical Lula toma posse 
e logo pode-se observar que seu gover-
no seguia os mesmos passos de FHC. 
A esperança dos trabalhadores por 
reais mudanças, portanto, foi frustrada. 
Logo no primeiro ano de mandato, Lula 
impôs uma nova reforma da Previdên-
cia, que atacou os trabalhadores do 
funcionalismo público.

Nos primeiros meses do ano, os 
metalúrgicos de São José e região foram 
à luta e fizeram uma Campanha Salarial 
de Emergência, fora da data-base, para 
exigir reajuste salarial, já que a inflação 
estava em alta. Na GM, ocorreu uma greve 

histórica de seis dias. Foi a primeira para-
lisação enfrentada pelo governo Lula.

No Sindicato, os metalúrgicos      
reelegeram a chapa encabeçada por 
Luiz Carlos Prates, o Mancha.

2003: Lula assume e ataca Previdência

19 de agosto de 2004, dia de uma 
assembleia histórica na sede do Sin-
dicato. Os metalúgicos decidem, por 
ampla maioria, desfiliar o Sindicato 
da CUT, porque a central, atrelada 
ao governo, não representava mais 
os interesses da classe trabalhadora. 
Depois da reunião, um militante, num 
ato simbólico, tampa o símbolo da 
CUT na fachada da entidade.

A partir de então, o Sindicato, um 
dos primeiros do Brasil a se desfiliar da 
CUT, começa a atuar na construção da 
cONLUtAs, como uma nova ferramen-
ta de luta dos trabalhadores. Uma das 

Em geral, uma década é pouco para se medir os rumos dos acontecimentos históricos. Contudo, não deixa de ser simbólico. 
Este ano, chegamos ao fim dos primeiros dez anos do século 21. Grandes acontecimentos já marcaram o novo milênio. 

Nesta edição do jornal O Metalúrgico em Família trazemos alguns dos principais fatos para a classe trabalhadora.

principais tarefas foi a de lutar contra as 
investidas do governo contra os direitos 
trabalhistas. 2004 também é o ano de 
início da vitoriosa Ocupação do Pinhei-
rinho, na zona Sul de São José.

2004: sindicato deixa a cUt
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Os principais fatos que marcaram 
a primeira década do milênio

de 2001 a 2010

a vitória no segundo turno.
Em dezembro, o Sindicato rei-

naugurava a Colônia de Férias de 
Caraguatatuba, que recebia piscinas, 
saunas e churrasqueiras.

No dia 11 de setembro de 2001, o 
mundo acompanhou a série de atentados 
sofridos  pela maior potência imperialista 
mundial. O maior símbolo dos ataques 
aos Estados Unidos foi a destruição das 
torres do World Trade Center. 

Em resposta, os norte-americanos ini-
ciaram sua “guerra ao terror”, que levou às 
invasões sangrentas no Afeganistão e no 
Iraque, em busca do controle do petróleo 
e do poder político na região.

No Brasil, 2001 é o ano do apagão, 
fruto da política de privatização de Fer-
nando Henrique Cardoso, que também 
investiu pesado em ataques contra a CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho).

Neste ano, o Sindicato, comemorou 45 
anos e inaugurou sua página na internet, no 
mês de junho.

Manuel Pereira

Manuel Pereira



Em 2005, o governo Lula 
esteve envolvido em uma série 
de escândalos de corrupção. 
Um dos mais marcantes foi o 
do Mensalão, que, em resumo, 
consistia no pagamento de me-
sadas aos parlamentares para 
que votassem a favor de maté-
rias de interesse do governo.

2005: estoura 
escândalo do mensalão

Fundado em 14 de março 
de 1956, o Sindicato com-
pletou 50 anos em 2006. A 
entidade completou meio 
século de existência com um 
perfil classista e combativo 
reconhecido em todo país. 

Aliás, a década conso-
lidou a esquerda socialista 
do movimento sindical na con-
dução da entidade. Os metalúr-
gicos de São José e região são 
reconhecidos por suas lutas na 
defesa dos direitos.

A categoria elegeu o me-
talúrgico Adílson dos Santos, 
o Índio, como novo presidente 
da entidade, com mandato até 

2006: sindicato completa 50 anos

Uma delegação da CONLU-
TAS foi ao Haiti, no final de junho 
de 2007, para denunciar o papel 
desempenhado pelas tropas de 
ocupação da ONU, sob o coman-
do do Brasil. Na oportunidade a 
delegação, composta por diri-
gentes sindicais de várias partes 
do país, encontrou-se com o pre-
sidente haitiano, embaixadores e 
com o comando militar da missão 

2007: Ocupação no 
Haiti é desmascarada

Em junho, foi realizado 
o Conclat (Congresso da 
Classe Trabalhadora), que 
criou a CSP-CONLUTAS, 
uma organização que agre-
gou diversos setores do mo-
vimento sindical e popular 
combativos. O processo de 
unificação da Conlutas e ou-
tras entidades deu continuidade 
ao processo de reorganização 
do movimento sindical que se 
abriu no país, após a eleição 
de Lula e a traição da CUT.

O ano termina com a ex-

2008: Vitória contra o banco de Horas

A série de escândalos der-
rubou nomes fortes da equipe 
de Lula, entre eles, Zé Dirceu.

A CONLUTAS organizou, 
no dia 17 de agosto, um grande 
protesto em Brasília contra a 
corrupção no governo Lula. 
A manifestação reuniu 20 mil 
pessoas na capital federal.
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O ano de 2009 começa 
com o agravamento da crise 
econômica mundial, a maior 
do capitalismo desde a de-
pressão de 1929. 

No Brasil, o impacto 
é grande, ao contrário da     
“marolinha” falada pelo pre-
sidente Lula. O Sindicato e 
a CONLUTAS denunciaram, 
desde o final de 2008, a 
estratégia dos patrões e 
governo de jogar a crise nas 
costas dos trabalhadores.

Na região, a crise teve 
um efeito brutal sobre os 
empregos. Primeiro foi a 
GM, que demitiu mais de 

2009: crise atinge empregos

da ONU. Em todos os encontros, 
a CONLUTAS exigiu o fim da 
ocupação naquele país.

Já na questão sindical, 2007 
foi um ano de combate à bu-
rocratização (afastamento do 
dirigente sindical da base). O 
Sindicato enfrentou duramente 
desvios e fez uma discussão 
franca com a categoria, que 
apoiou a iniciativa.

2009. O ano ainda foi marcan-
te por conta da fundação da 
CONLUTAS, que estava sendo 
construída pelo movimento 
sindical combativo para se 
contrapor à CUT governista. O 
congresso aconteceu da cidade 
de Sumaré, no interior de São 
Paulo, e reuniu 3 mil pessoas.

800 operários. Depois, foi a 
Embraer, que demitiu 4.270 
trabalhadores. O efeito cas-
cata se espalhou por outras 
fábricas. O Sindicato fez 
uma forte luta: organizou 
protestos, caravanas e até 
cobrou o presidente Lula 
pessoalmente em Brasília. 

Outras lutas importantes, 
como pela reestatização da 
Embraer, foram encampadas 
pela nova direção do Sindica-
to, encabeçada por Vivaldo 
Moreira Araújo (CONLU-
TAS), que venceu a eleição 
sindical contra chapas da 
CUT e Força Sindical.

pectativa dos trabalhadores 
diante do governo Dilma, já 
que se especulam ataques 
contra os direitos dos trabalha-
dores e à Previdência.

É preciso seguir na luta!

2010: reorganização 
e mobilização

Kit Gaion

Metalúrgicos se mobilizaram em 
defesa dos empregos e direitos

Em 2008, os trabalha-
dores da GM tiveram uma 
grande vitória contra a mon-
tadora, que queria impor a 
implantação do banco de 
horas e a adoção de uma 
grade salarial rebaixada.

Contra prefeitura, vere-
adores, empresários, imp-
rensa e até um grupo de funcionários ligado à direção da empresa, 
o Sindicato resistiu. Resultado: vitória dos metalúrgicos da GM e da 
categoria, que derrotou a imposição do banco de horas, numa das 
maiores lutas da história da categoria.



Utilize as fichas de sindicalização existentes nesta edição para sindicalizar seus colegas. Fortaleça a categoria!
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Entre na campanha: traga mais 
sócios para o Sindicato e ganhe brindes

Vista a camisa em defesa dos seus direitos

O Sindicato lançou uma grande Campanha de 
Sindicalização, com o objetivo de aumentar 

o número de sócios e fortalecer ainda mais nossa 
categoria e nossas lutas.

É uma medida extremamente necessária, 
já que o Sindicato tem orgulho de não cobrar o 
Imposto Sindical, que é descontado uma vez por 
ano pelo governo, obrigatoriamente, de todos os 
trabalhadores brasileiros.

A cobrança, equivalente a um dia de trabalho, 
foi um dos instrumentos criados pelo governo 
de Getúlio Vargas para atrelar os sindicatos ao 
Estado, com o objetivo de sufocar as lutas da 
classe trabalhadora.

Nosso Sindicato não concorda com isso e acre-
dita que quem deve financiar e sustentar a entidade 
são os trabalhadores, de forma voluntária.

Só assim podemos garantir uma entidade total-
mente independente, sem o rabo preso com patrões 
e governos, para encaminhar as lutas e defender os 
trabalhadores. Afinal, quem paga manda. 

mais sócios, mais fortes
A sindicalização é uma das grandes prioridades 

desse mandato. E os motivos não são só financei-
ros. Todos sabemos que a força de uma entidade 
se mede pelo número de sócios que possui. 

Quanto maior o número de sócios, maior o 
grau de enraizamento do Sindicato na sua base. 
Quanto mais sócios tiver o Sindicato, mais forte e 
maior capacidade de mobilização e de luta terão 
os trabalhadores.

“A campanha de sindicalização é uma das 
prioridades do Sindicato nesta gestão. Afinal, com 
o maior número de sócios é que podemos ampliar 
ainda mais nossa força e o poder de fogo do Sindi-
cato para encaminhar as lutas”, disse o presidente 
do Sindicato, Vivaldo Moreira Araújo.

Para estimular os atuais sócios, cipei-
ros e ativistas a trazerem novos sócios, o 
Sindicato lançou uma promoção. O sócio 
atual e o novo sócio ganharão uma caneta 
personalizada da campanha. Mas quem 
apresentar novos sócios, poderá ganhar 
outros brindes. 

Funciona assim: quem trouxer três novos 
sócios para o Sindicato ganha um chaveiro, 
uma caneca de chopp ou um porta-lata. 

Quem trouxer cinco novos sócios 
ganha uma linda camiseta polo, com o 
tema da campanha. 

Para ser sócio ou sócia do Sindicato, 
basta preencher o formulário  disponível 
durante as campanhas de sindicalização na 
sua empresa.

Nesta edição, o jornal O Metalúrgico  em 
Família também traz algumas fichas nas 
páginas seguintes. Convença um colega 
do trabalho a se sindicalizar e apresente a 
ficha preenchida a um diretor ou entregue 
em nossa sede ou nas subsedes.

O novo sócio pagará uma contribuição 
mensal de apenas 1% do salário base. Ex: 

Ser sócio custa pouco, 
mas fortalece a sua luta!

Você pode ganhar um final de semana 
na Colônia de Férias, em Caraguá

um salário de R$ 
1.500 paga R$ 15.

Esse pagamento pode ser feito 
de duas formas: com desconto em folha 
de pagamento ou de forma avulsa, com bo-
leto bancário, que pode ser pago nos bancos 
ou em qualquer casa lotérica.

Você pode pegar mais fichas com os 
diretores, cipeiros e ativistas ou ainda na 
sede e subsedes do Sindicato. Há ainda a 
opção de se sindicalizar por meio do site 
do Sindicato: www.sindmetalsjc.org.br

Quem trouxer 10 sócios para o Sin-
dicato ganha, totalmente grátis, uma es-
tadia na Colônia de Férias do Sindicato, 
para o sócio e seus dependentes.

Mas, atenção. Os prêmios não são 
cumulativos. Ou seja, quem trouxer três 
sócios e ganhar o chaveiro, por exemplo, 
zera sua pontuação. Caso também queira 
a camiseta polo ou a estadia na Colônia, 
terá de trazer mais cinco ou 10 sócios, 
respectivamente.



Entre na campanha: traga mais 
sócios para o Sindicato e ganhe brindes







O Metalúrgico em Família - Pág. 16temporada de verão

O Metalúrgico em

DESTINATÁRIO

expediente
Órgão informativo do sindicato dos metalúrgicos de são José dos campos, caçapava, Jacareí, santa branca e Igaratá. rua maurício diamante, 65 - ceP: 12209-570 - tel.: (12) 3946.5333 - Fax: 
(12) 3922.4775,  são José dos campos (sP). site: www.sindmetalsjc.org.br. e-mail: comunicacao@sindmetalsjc.org.br -  Presidente do sindicato: Vivaldo Moreira Araújo - diretoria executiva: 
Herbert Claros da Silva, Adilson dos Santos, Luiz Carlos Prates, José Gonçalves Mendonça, José Donizetti de Almeida - diretoria efetiva: Adilson Carlos do Prado, Ananias Francisco Santos, André 
Luis Gonçalves, Antonio Ferreira de Barros, Camilo Lélis Lopes, Célio Eduardo Silveira, Clóvis Fernandes de Sousa, Edson Alves Cruz, Eduardo de O. S. Carneiro, Eliane dos Santos, Geraldo de Jesus 
Santos, Ivan Cardoso de Souza, Jésu Donizetti de Souza, João Batista Arruda, José Francisco Sales, Keila Mendes Costa, Luciano de Oliveira Valle, Luciano Macedo César, Rafael Augusto Guimarães, 
Renato Bento Luiz, Rilma Maria da Silva, Rinaldo Fernando Silveira, Rogério Willians de Oliveira, Sebastião Francisco Ribeiro, Silvio Peninck de Oliveira, Valdir Martins de Souza, Valmir Diniz Ferreira, 
Vinícius Faria, Waldemar Vicente Magalhães- conselho Fiscal: Edmir Marcolino da Silva, José Dantas Sobrinho, Lauro Claudino Nunes, Ademir Tavares da Paixão, José Carlos de Lima, Rosângela de 
Souza Calzavara -  responsabilidade da publicação: Diretoria do Sindicato - edição: Ana Cristina da Silva. redação: Douglas Dias, Eliane Mendonça, Rodrigo Correia, Shirley Rodrigues - editoração 
eletrônica e Ilustração: Bruno César Galvão  Impressão:  Jornal Diário da Região - CNPJ 07.351.093/0001-48

Sindicato dos Metalúrgicos de S.J.Campos e Região
Rua Maurício Diamante, 65 - Centro
CEP: 12.209-570
Fone: (12) 3946-5333 / Fax: (12) 3922-4775
site: www.sindmetalsjc.org.br
e-mail: comunicacao@sindmetalsjc.org.br
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