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O governo da primeira mulher presidente do  
Brasil completou a marca simbólica de 100 dias. 

É apenas o início do mandato, entretanto os    
acontecimentos nos primeiros meses deste ano já 
revelam algumas características do governo Dilma. 

E, lamentavelmente, não são boas 
notícias pois, a exemplo do governo 
Lula, são de ataque aos traba-
lhadores. Por exemplo, vem 
aí uma nova Reforma da 
Previdência. Pág. 8 e 9



PrestAçãO de cONtAs

JANeirO/2011 FeVereirO/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$ 745.207,43

r$ 498.179,50

r$ 383.836,64

r$ 882.016,14

(-) r$136.808,71 

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$ 1.540.592,70

r$ 609.430,17

r$ 371.786,98

r$ 981.217,15

r$ 559.375,55

NOVeMbrO/2010 deZeMbrO/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$ 2.367.325,75

r$ 825.744,32 

r$ 553.417,76

r$ 1.379.162,08

  r$ 988.163,67

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$ 1.240.684,44

r$ 528.118,68

r$ 365.825,63

r$ 893.944,31
 r$ 346.740,13
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55 anos à frente das lutas dos trabalhadores

Opinião

sindicato

Chegamos aos 55 anos de existência como uma entidade forte e combativa

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.

Este ano, o Sindicato dos 
Metalúrgicos de São José 

dos Campos e região completa 55 
anos de existência. É uma data a 
ser comemorada e uma história a 
ser resgatada. 

No decorrer dessas décadas a 
entidade tornou-se uma referência 
nacional, e até internacional, de 
sindicalismo classista e combati-
vo. Temos orgulho de nossa histó-
ria e de nossa independência. 

Temos hoje cerca de 20 mil 
trabalhadores sindicalizados, 
somos filiados à CSP-Conlutas e 
seguimos com nossa resistência 
contra a flexibilização de direi-
tos, a burocratização sindical, a 

precarização do trabalho e o 
assistencialismo, sempre à frente 
das principais lutas em defesa dos 
direitos dos trabalhadores.

Este aniversário será celebrado 
ao longo do ano com várias inicia-
tivas. A primeira delas será o lança-
mento de um novo site, com visual 
mais moderno e interativo, para 
intensificar e fortalecer o canal de 
comunicação com o trabalhador. 

Vamos também lançar mate-
riais para resgatar e preservar a 
história da entidade e suas lutas. 
Afinal, é esse perfil combativo e 
classista construído ao longo dos 
anos que temos o compromisso 
de manter.

Os desafios ainda são muitos e, 
diante deles, continuaremos com 
nossa política de resistência.

Neste início de mandato do 
governo Dilma, já pudemos per-
ceber que os trabalhadores con-
tinuarão sendo penalizados, com 
salários achatados e Reforma da 
Previdência. A capa e a matéria 
especial desta edição abordam 
as primeiras medidas do governo 
e perspectivas. Precisamos nos 
preparar para barrar qualquer 
redução de direitos.

A categoria metalúrgica não 
aceitará esses ataques e vai rea-
firmar seu perfil combativo, com o 
peso de 55 anos de história!

Dia 22 de maio tem 
Festival dos Metalúrgicos

Colônia ficará fechada nos 
meses de maio e junho

O Sindicato realiza mais uma edição do Festival dos Metalúrgicos no  
dia 22 de maio. Será no Clube de Campo da Sabesp, a partir das 14h. 

A tradicional festa da categoria metalúrgica terá atrações para animar os 
trabalhadores, como show de música, brinquedos para as crianças e o 
esperado sorteio de 80 prêmios, entre eles uma moto e um carro zero 
quilômetro. Participam do sorteio os trabalhadores que autorizaram o 

desconto de 1% da PLR. Vá e leve sua família!

A Colônia de Férias do Sindicato, em Caraguatatuba, 
estará fechada a partir do dia 2 de maio até o dia 30 de 

junho. O objetivo é aproveitar a baixa temporada para 
fazer reformas e manutenção no local. O Sindicato 

volta a agendar estadias na Colônia a partir do 
dia 1º de junho para o mês de julho.
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Assange segura jornal inglês com manchete sobre dados divulgados pelo Wikileaks

Wikileaks segue incomodando 
governos do mundo todo

Site pode mudar a forma como os governos vão se relacionar com a população e a imprensa

direito à informação

Tecnologia

entenda como 
funciona o Wikileaks

1 - Uma fonte com acesso aos 
documentos secretos, censurados 
ou restritos procura um colaborador 
do Wikileaks. A instituição não grava 
qualquer informação ou identificação 
da fonte para que ela não possa sof-
rer futuras perseguições.

2 - Quando possível, a equipe do 
Wikileaks verifica se essa fonte, que 
trouxe as informações e documen-
tos, é confiável.

3 - Em seguida, uma equipe de jor-
nalistas analisa as informações e 
verifica sua autenticidade. Esse ma-
terial fica em uma “sala de espera”, 
segundo o diretor da instituição, Ju-
lian Assange.

4 - Por último, o resumo do conteú-
do é liberado para acesso no site do 
Wikileaks, juntamente com os docu-
mentos que o comprovam. Muitas 
vezes, essa documentação também é 
enviada para veículos de comunicação 
do mundo todo para garantir que a di-
vulgação ocorra de forma simultânea.

No fim do ano passado, quando o 
Wikileaks divulgou os telegramas da 
embaixadas, o presidente Lula afirmou 
que no Brasil as coisas seriam dife-
rentes. “O Wikileaks não vai precisar 
entrar clandestinamente. Vai ter tudo 
que precisar. Não vai ter vazamento 
porque vamos vazar antes”, afirmou o 
presidente Lula na ocasião. 

Porém, a realidade mostrou o con-
trário. Segundo documentos do próprio 
Wikileaks, Lula não quis abrir os arquivos 
secretos da ditadura e resolveu deixar a 
“faxina” para os outros. 

Dessa forma manteve escondidas as 
sujeiras dos militares, como os desapa-
recidos políticos e os torturadores que 
ainda estão livres. Talvez se o Wikileaks 
tivesse acesso a esses arquivos, a popu-
lação pudesse enfim conhecer os crimes 
da ditadura no país.

O Wikileaks e o brasil

Os governos do mundo todo têm se-
gredos e documentos confidenciais 

que são trocados diariamente. Somente 
pessoas autorizadas têm acesso a esses 
documentos. Mas, o que aconteceria se 
alguém resolvesse liberar esse conteúdo 
para a população do mundo todo? 

Foi exatamente para isso que nasceu o 
Wikileaks, uma organização não governamen-
tal criada em 2007, que ficou conhecida por 
divulgar cerca de 400 mil documentos secretos 
sobre a Guerra do Iraque e outros 92 mil docu-
mentos sobre a Guerra do Afeganistão.

A divulgação desses documentos teve 
uma enorme repercussão em todo o mundo 
e abalou a reputação do governo norte-
americano, revelando inclusive a evidência 
de crimes de guerra e assassinato de 680 
civis iraquianos.

Entre os documentos havia evidências da 
prática de torturas aos presos iraquianos e 
um vídeo que mostra o massacre de 22 civis, 
além de crianças gravemente feridas.

No fim do ano passado, o Wikileaks 
voltou ao ataque e divulgou mais de 250 mil 
telegramas trocados entre as embaixadas 
norte-americanas e de outros países. O caso 
ficou conhecido como Cablegate e mostrou 
os bastidores das relações entre governos.

Após a divulgação dos documentos e 
dos telegramas, o diretor do Wikileaks, Ju-
lian Assange, passou a sofrer perseguição 
assim como a própria organização. 

Assange passou a ser procurado pela In-
terpol por uma acusação de agressão sexual 
na Suécia que nunca foi confirmada.

Sob pressão dos EUA, o site foi obrigado 
a procurar hospedagem na Europa. O Wiki-
leaks tem de pular de provedor em provedor 
para escapar da perseguição dos governos 
e de hackers de todo o mundo. 

A ofensiva para censurar o site, porém, 
não está fazendo efeito e seus coorde-
nadores prometem continuar divulgando 
documentos.

direito à informação - Tema de muita 
polêmica, discute-se a legitimidade ou não 
da prática do Wikileaks.

Para o historiador Acrilson de Carva-
lho, os atos do Wikileaks não podem ser 
tratados como espionagem ou traição. 
“O que o Wikileaks faz é legítimo, pois as 
informações devem ser de domínio público 
para garantir a transparência dos gover-
nos”, afirma. Carvalho salienta ainda que 

o Wikileaks sozinho não pode mudar nada: 
“As pessoas também têm de se revoltar  e 
mobilizar contra a perseguição política dos 
EUA, por exemplo. Eles tentam criminalizar 
o Wikileaks para difundir sua ideologia, man-
ter tudo em segredo e continuar dominando. 
É uma falsa democracia”, opinou.



2011 já entrou para a história, 
como o ano que mudou os rumos   
de uma das regiões mais comple-
xas do planeta, o Oriente Médio.

Governados por ditaduras 
militares, civis e monárquicas,   
países dessa região transfor-
maram-se, nos últimos meses, 
em palco de revoltas populares 
contra ditaduras, corrupção, re-
pressão e desemprego.

Apesar de se tratar de uma 
região riquíssima em petróleo, a 
população amarga graves proble-
mas sociais, enquanto ditadores 
ostentam incalculáveis fortunas e 
mantêm-se há décadas no poder.

Cansado, o povo foi às ruas 
pedir a “cabeça” dos ditadores. 
O primeiro a cair foi o presidente 
da Tunísia, Ben Ali, seguido por 
Hosni Mubarack, do Egito. 

 A vitória dos manifestantes 
funcionou como um “efeito dominó” 
e motivou a deflagração de mani-
festações em outros países, como 
Líbia,  Argélia, Marrocos, Iêmen, 
Síria e Jordânia.

Na Líbia, as manifestações  
ganharam dimensões internacio-
nais, atraindo a atenção (e as tro-
pas) dos EUA e União Europeia. 

Mas não, eles não estão pre-
ocupados com o povo líbio. A ex-
plicação para tanta preocupação é 
outra, bem diferente: evitar que as 
rebeliões se aprofundem e se alas-
trem ainda mais pelo Oriente Médio, 
afetando outros países, como a 
Arábia Saudita, principal reserva 
de petróleo do mundo, com quem 
os EUA e europeus têm cordiais e 
bilionárias relações comerciais.

Intervenção estrangeira não visa 
democracia. É o petróleo

A justificativa para a in-
vasão imperialista à Líbia 
liderada pelos EUA e Europa 
é defender civis e garantir 
democracia, mas este é um 
discurso que cai por terra, 
diante dos fatos.

Antes de enviar suas tro-
pas militares à Líbia, EUA e 
União Europeia mantinham 
relações comerciais bastante 
amistosas  com o ditador 
Muamar Kadafi. Há décadas, 
americanos e europeus fe-
cham os olhos para a repres-
são e aos problemas sociais 

no Oriente Médio, aliando-se aos 
governos ditatoriais de plantão. 
Não fizeram nada diante da re-
volução na Tunísia ou no Egito. 
Muito menos reagem diante da 
violência no Iêmen ou Bahrein. 

O fato é que, como foi no 
Iraque e Afeganistão, o motivo 
é o petróleo. Com a revolta na 
Líbia e a ameaça real à Arábia 
Saúdita, o que está em jogo é a 
estabilidade política e a continui-
dade da exploração na região.

“As tropas estrangeiras ata-
caram pelo ponto mais fraco, que 
é Kadafi e a Líbia, mas a inter-

venção se projeta para todo o 
Oriente Médio. Uma situação 
de revolta geral faz com que 
se perca o controle sobre a 
região”,  explica o historiador 
Oswaldo Coggiola. 

A grande preocupação 
dos EUA é evitar que as re-
voluções contagiem a Arábia 
Saudita, que tem um regime 
infinitamente mais repressor 
que seus vizinhos, mas é um 
parceiro político e comercial. 

Os EUA querem impedir 
mudanças que coloquem em 
risco seus interesses.

tUNÍsiA eGitO ArGÉliAlÍbiA
Em janeiro, a 
Revolução do Jas-
mim derrubou o 
ditador Ben Ali, que 
estava no poder há 
24 anos.

Após 18 dias de 
protestos popula-
res, o ditador Hosni 
Mubarack deixa o 
poder, onde estava 
desde 1981.

Manifestantes exigem 
reformas políticas. Já 
conquistaram o fim 
do estado de emer-
gência, que estava 
vigente há 19 anos. 

Há mais de um mês, 
o povo está nas ruas 
exigindo a saída do 
ditador Kadafi, que 
comanda o país há 
42 anos.
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Revoluções populares mudam a 
história do Oriente Médio

Povo sai às ruas para exigir fim das ditaduras e protestar contra os problemas sociais que tomam conta da região

O povo contra o poder

População tem ocupado 
em massa as ruas 
no Oriente Médio



“crise econômica funcionou como 
faísca para explosão de mobilizações”

O Jornal da Família ouviu o historiador Oswaldo Coggiola, que é categórico 
ao afirmar que a crise foi a faísca para a explosão das revoluções no mundo árabe 

e que o Brasil não escapará de uma recessão internacional

sÍriA JOrdÂNiAiÊMeN bAHreiN
Protestos são recebidos 
a balas. Forças leais 
ao governo já mataram 
pelo menos 55 mani-
festantes. Povo luta por 
mais liberdade no país. 

Protestos pressionam 
por reformas 
constitucionais,  
limitação dos poderes 
do rei e nova eleição 
parlamentar. 

Milhares de manifestantes 
querem a saída do presi-
dente Ali Abdullah Saleh, 
há 32 anos no poder. Mais 
de 80 pessoas já morre-
ram nos protestos.

Xiitas protes-
tam contra  o 
governo sunita 
e exigem liber-
dade política e 
emprego.
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Oswaldo Coggiola

como foi o processo 
de construção dessas 
mobilizações no Oriente 
Médio?
Essas mobilizações não 

apareceram do nada. Temos 
uma história de mobilizações, 
nas décadas de 70, 80 e 90,  
que passaram meio desper-
cebidas no Ocidente porque 
não conseguiram derrubar o 
regime político.  

Por que está acontecendo 
agora? Por causa da crise 
mundial, com a simultaneidade 
dos problemas sociais, isto é, 
do desemprego, aumento do 
preço das matérias primas, a 
crise dos alimentos e o aguça-
mento do caráter repressivo do 
regime.

 Em segundo lugar vem a 
fraqueza dos regimes políticos. 
O nível da corrupção hoje é 
muito mais elevado do que na 
década de 80 ou 90. Temos 
aí o  contraste entre a pobre-
za da população e a riqueza 
ostentatória dos poderosos do 
regime que se comportaram 
como autênticos imbecis. 

O que o povo espera dos 
governos pós-revolução?
O povo mais pobre espera  

sair da pobreza, obviamente. 
Depois há uma movimentação 
geral da juventude para parti-
cipar da democracia. Por en-
quanto, nesse quadro não se 
vê uma alternativa revolucio-
nária, isto é, uma organização 
política ou social, que esteja 
propondo uma saída fora dos 
moldes do capitalismo. 

Mas com a invasão das 
tropas estrangeiras, só vamos 
ter uma negação da democra-
cia e da soberania nacional. 
Ou seja, vai se criar uma situ-
ação ainda mais irritante para 
a população. Nenhuma tropa 
estrangeira tem como imple-
mentar um plano para elevar 
substancialmente o nível de 
vida da população. 

Como será a disputa pelo 
poder daqui pra frente?
As ditaduras vão acabar, 

estão acabando. Agora é que 
o pau vai comer, porque as 
propostas são divergentes. 
Os ignorantes que diziam que 
não existe partido político no 
Egito vão ficar sabendo que há 
partido político bem ativo por lá. 
Nos países árabes, os partidos 
comunistas são muito mais for-
tes do que na América Latina. 

A relação do Oriente 
Médio com o Ocidente 
vai mudar? 
Não é a relação com o oci-

dente, mas as relações inter-
nacionais. Isso abre uma nova 

etapa política no mundo. Te-
mos uma crise econômica não 
superada, temos o Japão com 
uma crise de energia nuclear, 
e temos o centro nevrálgico do 
mundo, que é o Oriente Médio, 
onde o imperialismo capitalista 
está sendo confrontado. As re-
lações internacionais vão ficar 
mais tensas.  Nós temos ainda 
a questão dos países produ-
tores de petróleo. Se houver 
uma queda abrupta na oferta 
de petróleo no mundo,  vamos 
entrar numa recessão interna-
cional espantosa.  Não vai ter 
bolsa família que salve. 

como o brasil e os 
trabalhadores podem ser 
afetados? 
O Brasil vive a ilusão de 

que está sozinho no mundo, 
que passou pela crise mundial  
sem grandes problemas. Mas 
o Brasil continua importando 
petróleo e depende do fluxo 
de capitais como matéria da 
política econômica.  Se a 

crise econômica mundial se 
aprofundar, o fluxo de capitais 
estrangeiros para o Brasil vai 
ser afetado. Se isso ocorrer,  
todo o plano econômico vai 
para o beleléu.  O  Brasil vai 
descobrir amargamente que 
não está sozinho no mundo.  
Os trabalhadores serão os pri-
meiros a ter a cabeça atingida 
por esse fenômeno. 

Qual o futuro das rela-
ções entre israel e os 
países árabes?
Israel está com um medo 

atroz, porque  o  principal  
pretexto para a sua existência  
é de que era a única democra-
cria da região e que todos os 
outros paises árabes são dita-
duras hostis. Esse argumento 
caiu. Agora, vai haver crise 
interna em Israel. E se Israel 
se envolver militarmente em 
toda essa história, e existe uma 
grande tentação nesse sentido,  
aí vamos ter uma conflagração 
geral no Oriente Médio.



Todo trabalhador que é de-
mitido ou se aposenta pode 

manter o  plano de saúde da em-
presa nas mesmas condições de 
quando estava na ativa. No caso 
do aposentado que trabalhou por 
mais de 10 anos na mesma em-
presa, o convênio pode ser manti-
do por tempo indeterminado.

Sim, é exatamente isso o 
que diz a lei 9.656/98, nos seus 
artigos 30 e 31, e que vale para 
todo e qualquer trabalhador.

É uma reivindicação de 

todos os trabalhadores. Afinal, 
manter o plano de saúde da 
empresa é uma boa economia 
para quem sai do emprego, já 
que não precisará cumprir as 
carências de um novo plano 
de saúde, nem pagar pelos 
altos preços dos convênios 
individuais.

No entanto, é preciso estar 
atento e exigir que os seus di-
reitos sejam cumpridos porque, 
em muitos casos, não é bem 
assim que acontece.

Manobras - As operadoras 
de saúde (que de bobas não têm 
nada) já arrumaram inúmeras 
formas de burlar a lei e enganar 
o consumidor.

Os problemas nas fábricas 
são diversos, desde consultas 
e exames que são negados ou 
demoram a ser marcados; mu-
danças de planos que aumentam 
o desconto do trabalhador, etc.

Nesse caso específico, do 
direito a manter o plano após 
sair de uma empresa, a mano-
bra é para  sugar o máximo do 
trabalhador.

A operadoras sabem que a 
única coisa que o trabalhador 

tem ciência, em relação ao seu 
plano de saúde na empresa, é o 
valor que paga mensalmente.

“A maioria das empresas 
paga por plano de saúde fami-
liar. Mas os trabalhadores não 
sabem disso. Quando se desli-
gam da empresa e solicitam a 
manutenção do convênio médi-
co, a operadora simplesmente 
multiplica o valor total do plano 
pelo número de dependentes 
propositalmente. Assim o preço 
fica alto e manter o plano vai pa-
recer desvantajoso para o traba-
lhador”, disse a advogada Maria 
Elvira Mariano, do Departamento 
de Saúde do Sindicato.
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Manter plano de saúde após
demissão ou aposentadoria é lei

Um direito de todo trabalhador costuma ser alvo de manobras das empresas. Fique atento e cobre seus direitos

convênios médicos

Saúde

O que fazer?
Segundo Maria Elvira, o trabalhador que tiver esse 

tipo de problema deve procurar o Sindicato para que 
providências sejam tomadas. “Se a negociação com 
a operadora não for suficiente, o Sindicato entra na 
Justiça pra garantir os direitos do trabalhador. O que 
não pode é um plano de saúde antigo ficar mais caro 
que a contratação de um novo. Se isso acontecer, 
alguma coisa está errada”, disse.

Tire suas dúvidas
?

?

?? ??

?

?

?
?

?

?

em caso de saída da empresa, as 
condições de cobertura do plano 
para aposentados e demitidos conti-
nuam as mesmas? Sim. São mantidas 
as mesmas coberturas que o trabalha-
dor tinha direito quando na ativa.

Quem passa a pagar o plano? O 
aposentado ou trabalhador demitido 
sem justa causa precisa assumir o valor 
integral da mensalidade do plano.

A empresa empregadora é obrigada 
a manter o aposentado/demitido no 
plano? Sim. Mas se essa for a vontade 
do trabalhador, a decisão precisa ser 
informada no prazo máximo de 30 dias 
após o desligamento da empresa.

Quais são as condições para que o 
aposentado seja mantido no plano? 
Ser beneficiário de plano coletivo com 
vínculo empregatício; ter contribuído 
pelo menos com parte do pagamento 
do seu plano por meio de desconto em 

folha; não ser admitido em novo emprego; 
e assumir o pagamento integral do plano.

e as condições para o demitido? Ter 
sido demitido ou exonerado sem justa 
causa; ser beneficiário de plano coletivo 
com vínculo empregatício; ter contribuído 
com pelo menos parte do pagamento do 
plano por meio de desconto mensal em 
folha; não ser admitido em novo emprego; 
assumir o pagamento integral do plano.

em caso de morte do titular, os depen-
dentes continuam mantidos no plano? 
Sim, pelo mesmo tempo que tiver direito o 
aposentado ou trabalhador demitido. 

Por quanto tempo o aposentado pode 
ser mantido no plano? Se o tempo de 
contribuição do aposentado for de 10 anos 
ou mais, ele tem o direito de se manter 
no plano pelo tempo que desejar, desde 
que não seja admitido em novo emprego; 
se o tempo de contribuição for inferior a 
10 anos, durante o mesmo tempo em que 

contribuiu e também desde que não 
seja admitido em outro emprego.

No caso do trabalhador demitido 
ou exonerado? Por 1/3 do tempo que 
contribuiu quando ainda era emprega-
do, sendo assegurado o período mínimo 
de 6 meses e limitado ao máximo de 24 
meses.

como é calculado o valor da men-
salidade que será assumida? Se o 
contrato do plano previa pagamento ante-
cipado à utilização, o demitido ou exone-
rado passa a pagar o valor da sua parte e 
mais a parte paga pela empresa. No caso 
do contrato do plano prever pagamento 
posterior à utilização, o valor é calculado 
a partir da média das últimas 12 contribui-
ções integrais ou pela média do número de 
contribuições, se menos que 12.

exceções A lei só não vale para os tra-
balhadores que não pagam nada pelo 
plano de saúde empresarial.
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balhadores que não pagam nada pelo 
plano de saúde empresarial.

Ligados em tudo, jovens dessa geração nasceram e cresceram em meio à internet, celulares e novidades tecnológicas

sempre online
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As imagens e o volume da TV 
não atrapalham a música 

do Justin Bieber que rola no 
YouTube. Laís aproveita para 
atualizar seu Twitter e adicio-
nar amigos no Orkut, enquanto 
conversa pelo MSN. Só que faz 
tudo isso ao mesmo tempo!

Essa cena pode parecer es-
tranha pra muitas pessoas, mas 
é normal para Laís Fernandes, 
uma garota de 15 anos, típica 
representante da chamada 
“geração Z”, os nascidos entre 
a metade da década de 90 e o 
ano de 2010.

Conhecida por ser totalmente 
conectada, seus integrantes 
nasceram e cresceram em meio 
a computadores, internet, smar-
tphones e diversas novidades 
tecnológicas. A geração Z tam-
bém tem como característica ser 
multitarefa, ou seja, realizar di-
versas atividades que geralmente 
seriam feitas de forma isolada. 

É como se eles já tivessem 
nascido plugados e conectados. 
Guilherme Augusto Prado de 
Paula, 8 anos, adora jogar vi-
deogame e usar o computador, 
com uma facilidade e familia-
ridade que podem espantar 
muitos. “Só consigo usar o 
computador quando meu irmão 
mais velho deixa”, lamenta.

A tarefa de negociar uma 

Geração Z: a juventude 
conectada e multitarefa

solução acaba sobrando para 
Lourdes do Prado, 47 anos, mãe 
de Thiago e Guilherme.

“Gosto de deixar o computa-
dor na sala para vigiar o que eles 
fazem na internet e separar as 
brigas. Normalmente resolvemos 
tudo na conversa, mas às vezes é 
preciso ser mais dura”, afirma.

Mundo de informações - Se 
por um lado a geração internet 
realiza várias tarefas ao mesmo 
tempo e tem acesso a um volu-
me de informação maior do que 
qualquer outra geração anterior, 
por outro, estudos apontam que 
têm mais dificuldade para se 
concentrar.

Segundo um estudo da Iowa 
State University, crianças que 
ficam mais de 2 horas por dia 
em frente à TV, vídeo-games ou 
computadores têm 150% mais 
chances de ter problemas de 
concentração em sala de aula.

Outro estudo mostra que 
nas décadas anteriores, os es-
tudantes se concentravam em 
sala de aula por até 45 minutos, 
enquanto os estudantes de hoje 
mantêm a concentração por no 
máximo 8 minutos e meio.

Thiago Henrique Prado de 
Paula, também com 15 anos, 
confirma os dados da pesqui-
sa: “Não consigo prestar muita 

conheça as características e entenda 
como são os membros de outras gerações

atenção no que os professores 
falam, logo me disperso”.

Essas novas gerações são 
marcadas pelo acesso rápido, 
mas muitas vezes superficial, 
à informação. As dificuldades 
aparecem quando é preciso, por 
exemplo, ler um livro.

No Twitter, Laís confirma 
essa tendência: “Preciso me 
concentrar e ler o bang (livro). 
Como fazer?”.

Isso influencia não só no 
aprendizado em sala de aula, 
mas também no aprofundamen-
to dos estudantes nas informa-
ções que recebem.

De forma contraditória, essa 
geração é a mais conectada, 
mas é também individualista e 
imediatista.

Eles se acostumaram a se 
trancar em seus quartos e a con-
versar com os amigos através 
da internet.

“Eles são movidos por aque-
le sentimento de “não estou só”, 
pois o internauta compartilha 
suas emoções com outros inter-
nautas”, analisa a psicóloga Lu-
ciana Nunes, diretora-executiva 
do Instituto Psicoinfo, consultó-
rio de psicologia especializado 
em questões relacionadas à 
internet.

Sempre ligada nas novidades 
tecnológicas e últimas notícias, 
para a Geração Z as coisas são 
rápidas e descartáveis, como o 
perfil de Laís já abandonado no 
Facebook: “Ah...fiz faz uns três 
anos. Já enjoei!”

baby boomers 
São os nascidos entre o 
meio da década de 40 e 
o meio da década de 60, 
após a Segunda Guerra 
Mundial, quando a volta 
dos soldados levou a um 
aumento no nascimento 
de bebês no mundo.
Participaram das lutas 
pela paz e quebraram 
padrões culturais da 
geração anterior.

Geração X
O termo Geração X foi 
inventado pelo fotógrafo 
Robert Capa, em 1950. 
São os nascidos entre a 
metade da década de 60 e 
o fim da década de 70. 
Viveram grandes mudanças 
do mundo como a crise do 
desemprego, a guerra fria 
entre EUA e União Soviéti-
ca e as grandes greves da 
década de 80.

Geração Y
São os nascidos entre o 
início da década de 80 
e a metade da década 
de 90. Geração que 
acaba de entrar no mer-
cado de trabalho, cres-
ceram em uma época 
de criação e expansão 
da internet e educação 
mais avançada que as 
gerações anteriores.

Geração Alfa
São os nascidos a partir do 
ano de 2010. Apesar de ainda 
não haver uma visão clara 
sobre seu comportamento, 
será caracterizada por um 
acesso ao conhecimento 
muito maior que as gera-
ções anteriores. Além disso, 
nascerão já em um mundo 
conectado em rede, com in-
ternet e interatividade através 
de redes sociais. Os mem-
bros da geração alfa poderão 
ser filhos tanto da geração Y, 
quanto da geração Z.

juventude

Geração Z: internet, TV, smartphone, MP3, tudo ao mesmo tempo



na arrecadação e o governo 
não podia abrir mão desses 
recursos.

Só que agora, Dilma quer 
abrir mão de R$ 27 bilhões, 
com a redução da contribuição 
dos patrões à Previdência, o 
que vai apenas aumentar o lu-
cro das empresas e prejudicar 
a Previdência Social.
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Novo governo

Para os trabalhadores: inflação em alta, R$ 50 bilhões de cortes no Orçamento, ameaça de ataques aos direitos e salário mínimo de R$ 545 
Para políticos e patrões: aumento nos próprios salários e redução de imposto para as empresas

O governo de Dilma Rousseff 
(PT) completou 100 dias. 

Longe de começar a cumprir 
as promessas feitas durante a 
campanha (ou pelo menos dar 
indícios de que fará isso), Dilma 
começou frustrando as expecta-
tivas do povo brasileiro.

O novo governo iniciou com 
uma farra com o dinheiro públi-
co, em beneficio dos políticos 
e patrões, por um lado. E, de 
outro, anúncio de cortes no 
Orçamento, reajuste abaixo da 
inflação para o salário mínimo e 
ameaças à aposentadoria dos 
brasileiros.

Tudo indica que Dilma segui-
rá a mesma política de Lula, seu 
padrinho eleitoral, e continuará a 
beneficiar os patrões, às custas 
de ataques e retiradas de direitos 
dos trabalhadores e da popula-
ção pobre do país.

salário mínimo e máximo - Já 
nos primeiros dias do mandato, 
a negociação em torno do sa-
lário mínimo desmascarou as 
prioridades de Dilma.

O governo usou o rolo com-
pressor e negociatas para impor 
um salário mínimo de R$ 545. 
O reajuste de 6,47% não repôs 
nem mesmo a inflação do perí-
odo. É a primeira vez que isso 
acontece desde 1997.

Governo Dilma começa com cortes sociais e arrocho para trabalhadores

Durante a campanha elei-
toral de 2010, a então can-
didata à Presidência Dilma 
Rousseff afirmou que não 
faria uma nova Reforma da 
Previdência e, portanto, não 
faria mudanças nas aposen-
tadorias.

No entanto, após eleita, 
a presidente utiliza o mesmo 
método de Lula e aprovei-
ta o prestígio de início de 
mandato para anunciar a 
intenção de fazer mudanças 
na Previdência. 

A primeira proposta é 
para beneficiar os patrões. 
Indiretamente, dentro de uma 
reforma tributária, a proposta 
é reduzir a contribuição das 
empresas à Previdência, de 
20% para 14%. Somente 
com essa medida, o governo 
deixaria de arrecadar cerca 
de R$ 27 bilhões.

A outra já é para atacar os 
trabalhadores. Os ministérios 

Segundo o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística), cerca de 30 milhões de 
pessoas vivem apenas com o 
salário mínimo no Brasil.

Enquanto isso, os parlamen-
tares aprovaram um reajuste de 
62% para seus próprios salários, 
além de 134% para o salário da 
presidente no fim do ano passa-
do. Dessa forma, o salário dos 
deputados que era de R$ 16,5 
mil, passou a ser de 26,7 mil. 
Uma verdadeira farra com o 
dinheiro público.

cortes no Orçamento - 
Com o discurso de que é preciso 
cortar gastos, o governo anun-
ciou o maior corte no Orçamento 
da história do país.

Serão R$ 50 bilhões, quatro 
vezes o valor gasto com o Bolsa 
Família e R$ 10 bilhões a mais 
do que todos os gastos previstos 
no PAC (Programa de Acelera-
ção do Crescimento).

A desculpa é a de freiar o 
crescimento da inflação, mas a 
verdade é que o governo pro-
move esses cortes para atingir 
a meta de superávit primário, o 
dinheiro para pagar juros da dí-
vida aos banqueiros. Este ano, a 
meta é de R$ 117 bilhões.

Mais uma vez, quem vai 
pagar essa conta são os traba-

lhadores. O governo já anunciou 
a suspensão dos concursos pú-
blicos, deixando de gerar mais 
de 40 mil vagas, o que significa 
serviços públicos ainda mais 
precários. 

Cortes atingirão o Ministério 
da Educação, que receberá                 
R$ 3,1 bilhões a menos este ano, 
e o Ministério das Cidades (res-
ponsável por áreas como habita-
ção e saneamento básico), que 
terá R$ 8,5 bilhões a menos.

Até mesmo programas que 
são vitrine dos governos de Lula 
e Dilma, como o “Minha Casa, 
Minha Vida”, entraram na onda 
de cortes. O programa deixará 
de receber   R$ 5 bilhões.

Contudo, o facão é ainda 
maior, pois outra manobra do 
governo é não investir nem 
mesmo o que é previsto no 

da Previdência e do Pla-
nejamento já estudam 
uma proposta para ins-
tituir uma idade mínima 
de aposentadoria. 

Tudo indica que essa 
proposta será de 65 anos 
para homens e 60 para 
mulheres. Isso seria feito 
por meio de um acordo 
que o governo está ne-
gociando com as centrais 
pelegas, como CUT e 
Força Sindical. A proposta 
é criar o Fator 85/95, se-
gundo o qual a idade e os 
anos de contribuição somados 
devem chegar a 85 anos para as 
mulheres e 95 para os homens.

Previdência não tem dé-
ficit - A desculpa para mexer 
na idade da aposentadoria é 
a mesma utilizada por FHC e 
Lula: conter um suposto déficit 
da Previdência.

Mas a verdade é que a Pre-

Como resposta a todos es-
ses ataques que o governo de 
Dilma prepara, os trabalhadores 
também devem se preparar 
para um ano cheio de lutas para 
manter e conquistar ainda mais 
direitos.

Com o aprofundamento da 
crise econômica internacional, 
os governos de todo o mundo 
vêm tentando retirar direitos para 
garantir que os lucros da empre-
sas continuem a crescer.

É preciso que os trabalhado-
res brasileiros sigam o exemplo 
dos europeus e árabes. Se 

levantem e se manifestem para 
barrar as tentativas de arrocho e 
retirada de direitos.

A CSP-Conlutas, juntamente 
com várias entidades e movimen-
tos sociais tem realizado reuni-
ões para organizar a mobilização 
em defesa dos direitos. 

No dia 28 de abril serão reali-
zadas mobilizações nos estados 
em todo o país. É preciso unifi-
car as lutas dos servidores com 
as outras categorias em luta e 
mobilizar os trabalhadores para 
pressionar o governo e barrar a 
retirada de direitos.

r$ 300 bilhões para o 
pagamento da dívida pública em 2011

Especial

sAlÁriOs
r$ 26 mil: 
salário de deputados, senadores, ministros, 
vice-presidente e presidente da República

r$ 545:
salário mínimo dos 
trabalhadores.

cOrtes NOs GAstOs PÚblicOs
r$ 8 bilhões - Moradia
r$ 3 bilhões - Educação
r$ 2,5 bilhões - Transporte
r$ 1,5 bilhão - Agricultura

PAGAMeNtO AOs bANQUeirOs

Orçamento.
Foi o que aconteceu por 

exemplo, no ano passado, 
quando o governo não cumpriu 
o Orçamento previsto em obras 
anti-enchentes. O resultado 
desta negligência vimos com o 
desastre no início deste ano.

O líder do governo na Câ-
mara Cândido Vacarezza (PT-
SP) declarou: “com o anúncio 
desses cortes seria irrespon-
sabilidade dar um aumento 
maior que R$ 545 no salário 
mínimo”. 

No entanto, ele não falou 
sobre os R$ 860 milhões que 
o aumento no salário dos par-
lamentares vai representar aos 
cofres públicos. 

Essa é a visão do governo: 
para os trabalhadores, o míni-
mo; para os ricos, tudo.

vidência tem superávit, mas o go-
verno desvia parte dos recursos 
para pagar juros aos banqueiros. 
No ano de 2010, por exemplo, a 
Previdência teve um superávit de 
R$ 14 bilhões.

No ano passado, Lula vetou 
o fim do Fator Previdenciário afir-
mando que essa medida causaria 
uma queda de R$ 10 bilhões 

trAbAlHAdOres deVeM se 
PrePArAr PArA A MObiliZAçãO

CSP-Conlutas e outras entidades preparam luta unificada

Protesto contra veto de Lula ao fim do Fator Previdenciário, em 2010

CSP-Conlutas ocupou o Senado para protestar contra mínimo de R$ 545

dilMA QUer FAZer MAis UMA 
reFOrMA dA PreVidÊNciA

Tanda Melo



na arrecadação e o governo 
não podia abrir mão desses 
recursos.

Só que agora, Dilma quer 
abrir mão de R$ 27 bilhões, 
com a redução da contribuição 
dos patrões à Previdência, o 
que vai apenas aumentar o lu-
cro das empresas e prejudicar 
a Previdência Social.
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Novo governo

Para os trabalhadores: inflação em alta, R$ 50 bilhões de cortes no Orçamento, ameaça de ataques aos direitos e salário mínimo de R$ 545 
Para políticos e patrões: aumento nos próprios salários e redução de imposto para as empresas

O governo de Dilma Rousseff 
(PT) completou 100 dias. 

Longe de começar a cumprir 
as promessas feitas durante a 
campanha (ou pelo menos dar 
indícios de que fará isso), Dilma 
começou frustrando as expecta-
tivas do povo brasileiro.

O novo governo iniciou com 
uma farra com o dinheiro públi-
co, em beneficio dos políticos 
e patrões, por um lado. E, de 
outro, anúncio de cortes no 
Orçamento, reajuste abaixo da 
inflação para o salário mínimo e 
ameaças à aposentadoria dos 
brasileiros.

Tudo indica que Dilma segui-
rá a mesma política de Lula, seu 
padrinho eleitoral, e continuará a 
beneficiar os patrões, às custas 
de ataques e retiradas de direitos 
dos trabalhadores e da popula-
ção pobre do país.

salário mínimo e máximo - Já 
nos primeiros dias do mandato, 
a negociação em torno do sa-
lário mínimo desmascarou as 
prioridades de Dilma.

O governo usou o rolo com-
pressor e negociatas para impor 
um salário mínimo de R$ 545. 
O reajuste de 6,47% não repôs 
nem mesmo a inflação do perí-
odo. É a primeira vez que isso 
acontece desde 1997.

Governo Dilma começa com cortes sociais e arrocho para trabalhadores

Durante a campanha elei-
toral de 2010, a então can-
didata à Presidência Dilma 
Rousseff afirmou que não 
faria uma nova Reforma da 
Previdência e, portanto, não 
faria mudanças nas aposen-
tadorias.

No entanto, após eleita, 
a presidente utiliza o mesmo 
método de Lula e aprovei-
ta o prestígio de início de 
mandato para anunciar a 
intenção de fazer mudanças 
na Previdência. 

A primeira proposta é 
para beneficiar os patrões. 
Indiretamente, dentro de uma 
reforma tributária, a proposta 
é reduzir a contribuição das 
empresas à Previdência, de 
20% para 14%. Somente 
com essa medida, o governo 
deixaria de arrecadar cerca 
de R$ 27 bilhões.

A outra já é para atacar os 
trabalhadores. Os ministérios 

Segundo o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística), cerca de 30 milhões de 
pessoas vivem apenas com o 
salário mínimo no Brasil.

Enquanto isso, os parlamen-
tares aprovaram um reajuste de 
62% para seus próprios salários, 
além de 134% para o salário da 
presidente no fim do ano passa-
do. Dessa forma, o salário dos 
deputados que era de R$ 16,5 
mil, passou a ser de 26,7 mil. 
Uma verdadeira farra com o 
dinheiro público.

cortes no Orçamento - 
Com o discurso de que é preciso 
cortar gastos, o governo anun-
ciou o maior corte no Orçamento 
da história do país.

Serão R$ 50 bilhões, quatro 
vezes o valor gasto com o Bolsa 
Família e R$ 10 bilhões a mais 
do que todos os gastos previstos 
no PAC (Programa de Acelera-
ção do Crescimento).

A desculpa é a de freiar o 
crescimento da inflação, mas a 
verdade é que o governo pro-
move esses cortes para atingir 
a meta de superávit primário, o 
dinheiro para pagar juros da dí-
vida aos banqueiros. Este ano, a 
meta é de R$ 117 bilhões.

Mais uma vez, quem vai 
pagar essa conta são os traba-

lhadores. O governo já anunciou 
a suspensão dos concursos pú-
blicos, deixando de gerar mais 
de 40 mil vagas, o que significa 
serviços públicos ainda mais 
precários. 

Cortes atingirão o Ministério 
da Educação, que receberá                 
R$ 3,1 bilhões a menos este ano, 
e o Ministério das Cidades (res-
ponsável por áreas como habita-
ção e saneamento básico), que 
terá R$ 8,5 bilhões a menos.

Até mesmo programas que 
são vitrine dos governos de Lula 
e Dilma, como o “Minha Casa, 
Minha Vida”, entraram na onda 
de cortes. O programa deixará 
de receber   R$ 5 bilhões.

Contudo, o facão é ainda 
maior, pois outra manobra do 
governo é não investir nem 
mesmo o que é previsto no 

da Previdência e do Pla-
nejamento já estudam 
uma proposta para ins-
tituir uma idade mínima 
de aposentadoria. 

Tudo indica que essa 
proposta será de 65 anos 
para homens e 60 para 
mulheres. Isso seria feito 
por meio de um acordo 
que o governo está ne-
gociando com as centrais 
pelegas, como CUT e 
Força Sindical. A proposta 
é criar o Fator 85/95, se-
gundo o qual a idade e os 
anos de contribuição somados 
devem chegar a 85 anos para as 
mulheres e 95 para os homens.

Previdência não tem dé-
ficit - A desculpa para mexer 
na idade da aposentadoria é 
a mesma utilizada por FHC e 
Lula: conter um suposto déficit 
da Previdência.

Mas a verdade é que a Pre-

Como resposta a todos es-
ses ataques que o governo de 
Dilma prepara, os trabalhadores 
também devem se preparar 
para um ano cheio de lutas para 
manter e conquistar ainda mais 
direitos.

Com o aprofundamento da 
crise econômica internacional, 
os governos de todo o mundo 
vêm tentando retirar direitos para 
garantir que os lucros da empre-
sas continuem a crescer.

É preciso que os trabalhado-
res brasileiros sigam o exemplo 
dos europeus e árabes. Se 

levantem e se manifestem para 
barrar as tentativas de arrocho e 
retirada de direitos.

A CSP-Conlutas, juntamente 
com várias entidades e movimen-
tos sociais tem realizado reuni-
ões para organizar a mobilização 
em defesa dos direitos. 

No dia 28 de abril serão reali-
zadas mobilizações nos estados 
em todo o país. É preciso unifi-
car as lutas dos servidores com 
as outras categorias em luta e 
mobilizar os trabalhadores para 
pressionar o governo e barrar a 
retirada de direitos.

r$ 300 bilhões para o 
pagamento da dívida pública em 2011

Especial

sAlÁriOs
r$ 26 mil: 
salário de deputados, senadores, ministros, 
vice-presidente e presidente da República

r$ 545:
salário mínimo dos 
trabalhadores.

cOrtes NOs GAstOs PÚblicOs
r$ 8 bilhões - Moradia
r$ 3 bilhões - Educação
r$ 2,5 bilhões - Transporte
r$ 1,5 bilhão - Agricultura

PAGAMeNtO AOs bANQUeirOs

Orçamento.
Foi o que aconteceu por 

exemplo, no ano passado, 
quando o governo não cumpriu 
o Orçamento previsto em obras 
anti-enchentes. O resultado 
desta negligência vimos com o 
desastre no início deste ano.

O líder do governo na Câ-
mara Cândido Vacarezza (PT-
SP) declarou: “com o anúncio 
desses cortes seria irrespon-
sabilidade dar um aumento 
maior que R$ 545 no salário 
mínimo”. 

No entanto, ele não falou 
sobre os R$ 860 milhões que 
o aumento no salário dos par-
lamentares vai representar aos 
cofres públicos. 

Essa é a visão do governo: 
para os trabalhadores, o míni-
mo; para os ricos, tudo.

vidência tem superávit, mas o go-
verno desvia parte dos recursos 
para pagar juros aos banqueiros. 
No ano de 2010, por exemplo, a 
Previdência teve um superávit de 
R$ 14 bilhões.

No ano passado, Lula vetou 
o fim do Fator Previdenciário afir-
mando que essa medida causaria 
uma queda de R$ 10 bilhões 

trAbAlHAdOres deVeM se 
PrePArAr PArA A MObiliZAçãO

CSP-Conlutas e outras entidades preparam luta unificada

Protesto contra veto de Lula ao fim do Fator Previdenciário, em 2010

CSP-Conlutas ocupou o Senado para protestar contra mínimo de R$ 545

dilMA QUer FAZer MAis UMA 
reFOrMA dA PreVidÊNciA

Tanda Melo
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Sindicato chega aos 55 anos como 
referência de sindicalismo combativo

É uma data histórica para os metalúrgicos de nossa base e será celebrada ao longo 
deste ano. A primeira iniciativa é o lançamento do novo site da entidade

Aniversário

O Sindicato dos Metalúrgicos 
de São José dos Campos 

e Região completou, no último 
dia 14 de março, 55 anos de 
fundação.

É uma data importante e que 
deve ser comemorada por toda 
a categoria. Afinal, durante esse 
período nossa entidade se con-
solidou como uma das referências 
no movimento sindical brasileiro 
combativo.

Para que isso fosse possível, 
a entidade fez da independência 
de classe uma de suas principais 
características. É isso que nos 
diferencia, dá sustentação às 
nossas lutas e garante a força 
necessária para que possamos 
enfrentar qualquer tipo de ataque 
dos patrões e governos contra os 
trabalhadores. 

“Temos orgulho de dizer que 
nosso Sindicato é um dos poucos 

No dia 14 de março de 1956, 30 metalúrgicos da Ericsson criam a 
Associação Profissional dos Metalúrgicos de São José, Jacareí, Caçapava 
e Santa Branca. Para driblar a repressão da empresa, os sócios pagavam 
suas mensalidades nos banheiros da fábrica. No dia 25 de novembro de 
1958, a associação transforma-se em Sindicato.

1950

no país que não se se curva às 
chantagens patronais nem cede a 
afagos governistas. É esta resis-
tência que faz dos metalúrgicos de 
São José dos Campos e Região 
uma das categorias mais fortes 
e organizadas do país. É o que 
faz chegarmos aos 55 anos com 
uma história de luta para contar e 
honrar”, disse o presidente do Sin-
dicato, Vivaldo Moreira Araújo.

História - O Sindicato foi 
um dos impulsionadores de um 
novo momento do sindicalismo, 
no final da década de 70.  Nas 
grandes lutas dos anos 80, os 
metalúrgicos de São José foram 
um pólo extremamente organiza-
do, protagonizando grandes lutas 
e greves históricas.

Foram mobilizações nas 
quais os trabalhadores tiveram 
grandes conquistas, como a 

Confira a cronologia dos momentos 
mais importantes de nossa história

Comemoração 

Para comemorar a data, o 
Sindicato vai promover várias 
iniciativas este ano. 

A primeira delas acontece 
no próximo dia 19 de abril, 
quando o Sindicato lança o 

seu novo site (www.sindme-
talsjc.org.br) , com visual mais 
moderno e interativo. Todos os 
metalúrgicos estão convidados 
a participar.

Também está previsto o 
lançamento de materiais come-
morativos, resgatando a história 
da entidade e suas lutas.

As mais de cinco décadas 
de história também poderão 
ser conferidas numa seção 
especial do novo site.

redução na jornada de trabalho 
e aumento salarial. 

Hoje, em meio a uma das 
mais graves crises do capitalis-

mo, o Sindicato segue à frente 
das lutas da classe trabalhadora, 
em defesa dos empregos, salá-
rios e direitos. 

Nesta época, a atuação do Sindicato na porta das 
fábricas praticamente não existia. O perfil da entidade era 
assistencialista, seguindo a estrutura sindical imposta desde 
o governo Getúlio Vargas. Concursos de miss e cortes de ca-
belos gratuitos eram atividades que a entidade promovia.

1960
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Neste início de década, em meio a uma das mais graves crises 
do capitalismo, o Sindicato encara os desafios para continuar como 
referência da classe trabalhadora em defesa dos empregos, salários 
e direitos. A atual diretoria, sob o comando do presidente Vivaldo 
Moreira Araújo, aposta no fortalecimento da organização no local 
de trabalho e no aumento do número de associados. Em 2010, a 
CONLUTAS se uniu a outras organizações sindicais e populares e, 
a partir daí, nasce uma nova ferramenta de luta dos trabalhadores, 
a CSP-Conlutas.

A Oposição passa a dirigir o Sindicato e a década de 80 
é marcada por grandes greves e ocupações, sendo duas his-
tóricas: a da Embraer, em 1984, e a da GM, em 1985. Outras 
importantes lutas também aconteceram na Fiel, Philips, Bundy, 
Sade, Panasonic e outras. Os trabalhadores conquistaram 
redução da jornada e aumento salarial.

O início dos anos 70 continua sendo marcado pelo peleguismo, com os 
sindicatos longe das lutas dos trabalhadores. Isso ocorre até o surgimento 
do chamado “novo sindicalismo”, que explode no ABC paulista, no final da 
década, e se espalha por diversas partes do país, inclusive em São José 
dos Campos. Com grandes greves e enfrentamentos aos patrões, surgem 
as Oposições Sindicais e o movimento devolveria, gradativamente, o 
sindicato às mãos dos trabalhadores. Em 1979, num ato pela Anistia, na 
Praça Afonso Pena, o cartunista Henfil cria o “Dito Bronca”.

A esquerda cutista ganha a eleição do Sindicato. Em 1992, a entidade teve papel 
de destaque nas lutas que terminaram com a derrubada de Collor, presidente cor-
rupto e introdutor no Brasil da política neoliberal. Já em 1994, ocorre a luta contra a 
privatização da Embraer: são greves, atos públicos e uma forte campanha em defesa 
do patrimônio e soberania nacionais. Infelizmente, o governo Itamar passou por cima 
da vontade da sociedade e entregou a Embraer ao capital privado. Em 1995, FHC 
assume o governo federal, com grandes ataques aos trabalhadores.

2010

1980

1970

1990

2000
Em 2003, Lula assume a presidência. Seu governo não apresentou ruptu-

ras com o governo de FHC. A reforma da Previdência de 2003, feita por Lula, 
é apenas um dos exemplos. Em 2004, um divisor de águas na história do 
Sindicato: no dia 19 de agosto de 2004, os metalúrgicos decidem se desfiliar 
da CUT. A partir de então, o Sindicato começa a construir a CONLUTAS. Em 
2008, numa grande luta, o Sindicato e a categoria derrotam o banco de horas 
na GM, apesar de uma elaborada campanha de chantagens  da empresa e 
de seus aliados como o prefeito, vereadores e os empresários da região.
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Bienal do livro, em São José,
promete agitar a cidade

Evento acontece de 8 a 17 de abril, no Pavilhão Gaivotas, no Parque da Cidade, com entrada franca. 
Expectativa dos organizadores é receber cerca de 100 mil visitantes, durante os 10 dias de evento

evento

Com a proposta de ser um dos maiores 
eventos literários do Estado neste ano, a 

Bienal do Livro de São José dos Campos acon-
tece de 8 a 17 de abril, no Pavilhão Gaivotas, 
no Parque da Cidade. A entrada é franca.

O evento é promovido pela Prefeitura de 
São José dos Campos, por meio da Secreta-
ria de Estado da Educação, em parceria com 
a Fundação Cultural Cassiano Ricardo e a 
ANL (Associação Nacional de Livros).

Com uma extensa programação e a pre-
sença de artistas e autores renomados, como 
Reinaldo Figueiredo, do Casseta & Planeta, 
Paulo Miklos, do Titãs, Pasquale Cipro Neto, 
idealizador e apresentador do programa 
Nossa Língua, na TV Cultura, João Estrella, 
personagem real do best-seller “Meu nome 
não é Johnny”, entre outros, o evento promete 
mesmo alterar a rotina da cidade.

Para tanto, a estrutura preparada também 
é grandiosa: serão cerca de 100 estandes, 
com cerca de 50 mil títulos, de 600 editoras 
diferentes. Tudo isso dividindo um espaço de 
10 mil metros quadrados.

Programação - O evento conta com 
uma programação especial, que ocorrerá 

simultaneamente à feira de livros. No Papo de 
Autor, autores convidados farão descontraídos 
bate-papos com os visitantes. Uma oportunida-
de para que os leitores possam trocar ideias 
com os autores e ganhar autógrafos (confira 
programação completa ao lado).

Para o público infanto-juvenil uma atração 
especial. Entre peças de teatro, narração de 
histórias, oficinas e shows, a autora Regina 
Drummond e seus convidados irão despertar 
a imaginação, a criatividade e a fantasia dos 
participantes. O Espaço Regina Drummond 
estará aberto das 9h às 17h (segunda a sexta) 
e das 11h às 19h (finais de semana). 

Além disso, a Fundação Cultural Cassiano Ri-
cardo contará com uma área especial onde abrirá 
espaço para os autores joseenses que poderão 
demonstrar seus trabalhos, realizar lançamentos 
e fazer contatos com seu público leitor.

A Biblioteca Móvel Itapemirim, que  viaja 
o Brasil em um projeto de incentivo à leitura, 
também estará no evento fazendo empréstimos 
de livros para leitura no local, rodas de leitura, 
histórias com fantoches, oficinas lúdicas, pro-
jeção de filmes, jogos interativos e a abertura 
de espaço para apresentações culturais de 
artistas locais.

Bienal do Livro de 
São José dos Campos
Quando:
De 8 a 17 de abril de 2011

Onde:
Pavilhão Gaivotas, no 
Parque da Cidade 
Avenida Olivo Gomes, 100, 
Santana

O que:
Serão 100 estandes, 
com cerca de 50 mil títulos, 
de 600 editoras

Horário:
Segunda a sexta: das 9h às 22h
Finais de semana: 
das 10h às 22h

Quanto:
Entrada franca

A autora Regina Drummond terá um espaço na bienal para o público infanto-juvenil



09/04 (sábado)
15h: LEANDRO REIS - Criação de Grinmelken, um mundo fantástico
18h: REGINA DRUMMOND - Literatura fantástica: magia, vampiros e sacis 
20h: GUILHERME FIÚZA, REINALDO FIGUEIREDO E BETO SILVA - Contar a história e rir dela 

17/04 (domingo)
13h: LEANDRO REIS, WALTER TIERNO E CONVIDADOS DA REVISTA FANTÁSTICA - 
Internet e Literatura
15h: PAULO MARKUN - As ligações entre jornalismo e não-ficção histórica
18h: PABLO GONZALEZ, TAMMY LUCIANO, ENDERSON RAFAEL, FERNANDA 
FRANÇA E LEILA REGO - O livro brasileiro em destaque
20h: DOMINGOS MEIRELLES - As fronteiras entre o jornalismo, a história e a literatura

10/04 (domingo)
13h: EDUARDO SHINYASHIKI - A arte do conviver e do aprender: 
o caminho do conhecimento
15h: JOSÉ ROBERTO TORERO - O quinto evangelho
18h: WILTON DE ALMEIDA - Uma aventura às três Américas
20h: JOÃO ESTRELLA - Vida e arte: quem imita quem?

11/04 (segunda-feira)
10h: OZIRES SILVA - Empreendedorismo na educação
13h: DANIELA GUIMARÃES ITACARAMBI PENELUPPI - O sentimento e a 
sensibilidade de uma poeta
15h: LEANDRO REIS - Literatura e RPG
18h: RITA ELISA - Cora Coralina raízes de Aninha
20h: MARÇAL AQUINO E PAULO MIKLOS (TITÃS) - Literatura no cinema e na TV

12/04 (terça-feira)
13h: LUÍS CARLOS DOS SANTOS - Um autor dentro de sua própria 
história e diversos contos
15h: CHRISTINA HERNANDES - A apropriação da leitura pelo professor 
como instrumento individual e universal na transmissão do saber
18h: RYOKI INOUE - Vencendo o desafio de escrever um romance
20h: PROF. PASQUALE CIPRO NETO - Caminhos da nossa língua portuguesa

13/04 (quarta-feira)
13h: SAMUEL GOMMEZ - Romance descontraído e contemporâneo para jovens
15h: PAULO FREIRE - Viva o causo brasileiro
18h: JOSÉ CARLOS OLIVEIRA - É possível, eu sou capaz!
20h: CARLOS ABRANCHES - Um livro é capaz de mudar a vida de uma pessoa?

14/04 (quinta-feira)
10h: LUIZ CHINAN - Livro digital interativo: a revolução inadiável
13h: ANDERSON GUIMARÃES - Uma ficção inédita desvendando a origem do 
gênio da lâmpada
15h: REGINA DRUMMOND, DANIEL PEDROSA, GEORGETTE SILEN E LEANDRO 
REIS - Mesa redonda sobre literatura fantástica
18h: SAULO GOMES - A trajetória do jornalista, de repórter a escritor
20h: IVAN SANT’ANNA - O trágico fascinante

15/04 (sexta-feira)
13h: CAGÉRIO - Meio ambiente – salvando o planeta terra
15h: LEANDRO REIS - Criação de Grinmelken, um mundo fantástico
18h: JOSÉ XAVIER CORTEZ - A leitura, o livro e o editor
20h: MENALTON BRAFF - O que é isso literatura?

16/04 (sábado)
13h: DANIEL PEDROSA - Criação literária - contos
15h: MÁRCIA KUPSTAS - Qual livro cativa o adolescente?
18h: REGINA DRUMMOND E ROSANA RIOS - Sob o signo da lua (lançamento do livro)
20h: LEANDRO NARLOCH - A nova história do Brasil
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PASQUALE CIPRO NETO 
é professor de português 
desde 1975 e colunista 
dos jornais Folha de 
S.Paulo, Correio Popular 
(de Campinas), O Povo 
(de Fortaleza), A Tribuna 
(de Santos), entre outros. É o idealizador 
e apresentador dos programas“Nossa 
Língua Portuguesa”e“Letra e Música”, 
transmitidos pela Rádio Cultura-AM e 
do programa “Nossa Língua”, transmiti-
do pela TV Cultura.

JOÃO ESTRELLA é o 
personagem real do best-
seller “Meu nome não é 
Johnny”. João, depois de 
ser páginas amarelas de 
Veja, viaja o país fazendo 
debates e shows em fa-
culdades, colégios, empresas e tribunais 
de justiça, alertando jovens e professores, 
pais, juízes e empresários sobre a impor-
tância do diálogo e dos cuidados a serem 
tomados com as drogas.

REINALDO FIGUEIREDO 
foi um dos fundadores 
do tablóide de humor O 
Planeta Diário, em 1984, e 
se tornou famoso em todo 
o Brasil como integrante 
do grupo Casseta & Planeta, no qual 
interpreta personagens antológicos como 
Osama, Devagar Franco e Ótima Bernar-
des. Antes disso já criava cartuns: entre 
1974 e 1985 colaborou com o saudoso 
jornal O Pasquim.

DOMINGOS MEIRELLES 
é repórter especial da 
Rede Globo. Ingressou 
no jornalismo em 1965, 
como estagiário do jornal 
Última Hora. Dois anos 
depois, foi contratado 
pela Editora Abril. Trabalhou nas 
revistas Capricho, Cláudia, Quatro Rodas 
e Realidade. Em seguida pelas redações 
de O Jornal, O Globo, Jornal da Tarde e 
O Estado de S. Paulo. Em novembro de 
1985, entrou para a Rede Globo como 
repórter especial. Durante sete anos foi o 
apresentador do programa Linha Direta.

Confira a programação:
PAPO DE AUTOR
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Ganhe uma estadia na Colônia de 
Férias, trazendo sócios para o Sindicato

campanha de sindicalização

A Campanha de Sindicaliza-
ção “Vista a camisa em defe-

sa dos seus direitos” continua a 
todo o vapor. As equipes do Sin-
dicato continuam visitando as 
fábricas, mas você também pode 
participar desta campanha.

O Sindicato lançou uma 
promoção imperdível para esti-
mular os atuais sócios, cipeiros 
e ativistas a trazerem novos 
associados.

Quem trouxer 10 sócios para 
o Sindicato ganha, totalmente 
grátis, uma estadia na Colônia 
de Férias do Sindicato,  em Ca-
raguatatuba, para o sócio e seus 
dependentes. É uma das me-
lhores infraestruturas do litoral, 
com 40 apartamentos, piscinas, 
saunas, churrasqueiras e área 
de lazer para as crianças.

Não perca tempo. Fale com 
seus colegas que ainda não 
são sócios e sindicalize-os. 
Você pode começar utilizando 
as fichas de sindicalização 
impressas na página seguinte. 
Depois, pegue mais fichas com 
um diretor do Sindicato ou na 
sede ou subsedes.

E não é difícil convencer 
seus companheiros (as). Afinal, 
o Sindicato dos Metalúrgicos 
de São José e região possui 
55 anos de existência e é uma 
das entidades sindicais mais 
combativas e atuantes do país. 
Estamos à frente da defesa dos 
trabalhadores e nossa luta já ga-

Ser sócio custa pouco,
mas fortalece a sua luta!
Para ser sócio ou sócia 

do Sindicato, basta preencher 
o formulário  disponível nas 
páginas seguintes.

O novo sócio paga uma 
contribuição mensal de apenas 
1% do salário base. Por exem-
plo, um salário de R$ 1.500 tem 

um desconto de apenas R$ 15.
Esse pagamento pode ser fei-

to de duas formas: com desconto 
em folha de pagamento ou de for-
ma avulsa, com boleto bancário, 
que pode ser pago nos bancos ou 
em qualquer casa lotérica.

Você pode pegar mais fi-

rantiu importantes conquistas. 
Ficando sócio, o metalúrgico 

fortalece esse time e a luta por 
seus direitos. 

Além disso, pode ter acesso 
a outros benefícios, como cente-
nas de convênios com descon-
tos, assessoria do Departamen-
to Jurídico e do Departamento 
de Saúde, cursos de informática 
gratuitos e a própria Colônia de 
Férias em Caraguá.

Outros brindes - Quem 

trouxer uma quantidade menor 
de sócios também ganha brindes. 
Para cada três novos sócios, o 
trabalhador ganha um chaveiro, 
uma caneca de chopp ou um 
porta-lata. Quem trouxer cinco 
novos sócios ganha uma linda 
camiseta polo. 

Independente do número de 

sócios apresentados, o associado 
atual e o novo sócio também ga-
nham uma caneta personalizada 
da campanha. 

SOU 
SÓCIO!chas 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. Acesse o endereço: 
www.sindmetalsjc.org.br e 
clique no link Fique Sócio.

Colônia do Sindicato: 
uma das melhores infra-
estruturas do litoral
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Ganhe uma estadia na Colônia de 
Férias, trazendo sócios para o Sindicato

campanha de sindicalização

A Campanha de Sindicaliza-
ção “Vista a camisa em defe-

sa dos seus direitos” continua a 
todo o vapor. As equipes do Sin-
dicato continuam visitando as 
fábricas, mas você também pode 
participar desta campanha.

O Sindicato lançou uma 
promoção imperdível para esti-
mular os atuais sócios, cipeiros 
e ativistas a trazerem novos 
associados.

Quem trouxer 10 sócios para 
o Sindicato ganha, totalmente 
grátis, uma estadia na Colônia 
de Férias do Sindicato,  em Ca-
raguatatuba, para o sócio e seus 
dependentes. É uma das me-
lhores infraestruturas do litoral, 
com 40 apartamentos, piscinas, 
saunas, churrasqueiras e área 
de lazer para as crianças.

Não perca tempo. Fale com 
seus colegas que ainda não 
são sócios e sindicalize-os. 
Você pode começar utilizando 
as fichas de sindicalização 
impressas na página seguinte. 
Depois, pegue mais fichas com 
um diretor do Sindicato ou na 
sede ou subsedes.

E não é difícil convencer 
seus companheiros (as). Afinal, 
o Sindicato dos Metalúrgicos 
de São José e região possui 
55 anos de existência e é uma 
das entidades sindicais mais 
combativas e atuantes do país. 
Estamos à frente da defesa dos 
trabalhadores e nossa luta já ga-

Ser sócio custa pouco,
mas fortalece a sua luta!
Para ser sócio ou sócia 

do Sindicato, basta preencher 
o formulário  disponível nas 
páginas seguintes.

O novo sócio paga uma 
contribuição mensal de apenas 
1% do salário base. Por exem-
plo, um salário de R$ 1.500 tem 

um desconto de apenas R$ 15.
Esse pagamento pode ser fei-

to de duas formas: com desconto 
em folha de pagamento ou de for-
ma avulsa, com boleto bancário, 
que pode ser pago nos bancos ou 
em qualquer casa lotérica.

Você pode pegar mais fi-

rantiu importantes conquistas. 
Ficando sócio, o metalúrgico 

fortalece esse time e a luta por 
seus direitos. 

Além disso, pode ter acesso 
a outros benefícios, como cente-
nas de convênios com descon-
tos, assessoria do Departamen-
to Jurídico e do Departamento 
de Saúde, cursos de informática 
gratuitos e a própria Colônia de 
Férias em Caraguá.

Outros brindes - Quem 

trouxer uma quantidade menor 
de sócios também ganha brindes. 
Para cada três novos sócios, o 
trabalhador ganha um chaveiro, 
uma caneca de chopp ou um 
porta-lata. Quem trouxer cinco 
novos sócios ganha uma linda 
camiseta polo. 

Independente do número de 

sócios apresentados, o associado 
atual e o novo sócio também ga-
nham uma caneta personalizada 
da campanha. 

SOU 
SÓCIO!chas 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. Acesse o endereço: 
www.sindmetalsjc.org.br e 
clique no link Fique Sócio.

Colônia do Sindicato: 
uma das melhores infra-
estruturas do litoral
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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

Lançamento: dia 19 de abril
Terça-feira, às 19h, na sede do Sindicato

Rua Maurício Diamante, 65, centro, São José dos Campos

Mais informativo, moderno e interativo
www.sindmetalsjc.org.br

Vem aí o novo site do Sindicato dos Metalúrgicos


