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No mês da mulher, um alerta sobre a

Conversa com o presidente

A nossa Revista, a sua Revista!
É com muito prazer que escrevo o primeiro artigo desta Revista,
publicação dirigida ao metalúrgico
e à sua família.
Em novo formato e buscando
ser mais agradável para a leitura,
esta Revista quer herdar o sucesso do “Jornal O Metalúrgico em
Família”, sempre lembrado por
especialistas da imprensa sindical
pela inovação que representou.
O fato de termos mais um
canal de comunicação com os
trabalhadores e seus entes próximos é muito importante para
nós. Queremos melhorar sempre
e, para isso, contamos com a

colaboração de vocês, por meio
de propostas de pautas, críticas
e elogios. Queremos que a nossa
Revista seja a sua Revista!
Abrimos esta primeira edição
com um tema de extrema relevância: a situação da mulher e a
violência doméstica.
Para nós, que sempre estivemos à frente das lutas contra a
opressão e pelos direitos das trabalhadoras, é importante, no mês
da mulher, abrirmos uma reflexão
com a família metalúrgica sobre
este tema. É tarefa de todos nós,
homens e mulheres, lutarmos
contra essa situação. Boa leitura!

Antônio Ferreira de
Barros, o Macapá,
presidente do
Sindicato
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Nacional

MARACANÃ
Após obra bilionária,
estádio foi entregue
aos empresários por
“preço camarada”

Gastos com a Copa:
um gol contra o Brasil
Passada a euforia dos jogos, país ficaRÁ com o prejuízo,
enquanto FIFA E grandes empresas brindarão seus altos lucros
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Até a primeira bola rolar
no Itaquerão, em São Paulo,
no dia 12 de junho, o total dos
gastos do governo brasileiro
com a Copa do Mundo estará
na casa dos R$ 28 bilhões.
Trata-se de uma quantia
fora da realidade para um
país que enfrenta graves problemas sociais, como caos
na saúde e educação.
Mas mesmo tendo o futebol como sua paixão nacional, o brasileiro parece não
concordar com a montanha
de dinheiro utilizada para as
obras da Copa.
De acordo com recente
pesquisa, encomendada pela
Confederação Nacional de
Transportes (CNT), sete em
cada dez brasileiros acham que
os investimentos para o Mundial foram desnecessários.
O número de descontentes
com os gastos dos estádios é
ainda maior. Mais de 80% afirmaram que o dinheiro poderia
ter sido destinado a áreas mais
importantes, como educação,
saúde e segurança.
Os beneficiados
Os investimentos para a
Copa beneficiam, sobretudo,
as grandes empreiteiras, a Fifa
e seus parceiros comerciais.
Depois que o governo
gasta os recursos públicos,
a maioria das estruturas do
evento é entregue ao setor
privado. Um dos exemplos
mais escandalosos é o da
privatização do Maracanã.
Reformado com dinheiro público, o Maracanã foi
entregue, por 35 anos, a um
grupo liderado pela construtora Odebrecht. Os empresários
pagarão ao governo do estado
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O que poderia ser feito com os
R$ 8,9 bilhões gastos com os estádios
150

hospitais públicos
ou

89 mil

casas populares
ou

1 milhão

de vagas em
universidades públicas
ou

3 milhões

de vagas em creches
por tempo integral
ou

18 milhões
apenas R$ 181,5 milhões, divididos em 33 parcelas, por um
estádio cuja reforma custou
mais de R$ 1 bilhão.
Com os 12 estádios das
cidades-sede, já foram gastos
R$ 8,9 bilhões. Com esse dinheiro seria possível construir
89 mil casas populares (veja
arte acima). Mas Dilma e os

de netbooks para
estudantes da rede pública

governos locais preferiram
desalojar milhares de famílias
para fazer as obras.
Segundo dossiê produzido pela Articulação Nacional
dos Comitês Populares da
Copa, cerca de 170 mil pessoas perderam suas casas.
E, até a Copa, esse número
pode ser ainda maior.

Ingresso para poucos
Somando o valor médio
de cada estádio construído
ou reformado, estima-se que
o evento no Brasil custará R$
13,5 mil por assento.
Apesar disso, conseguir
assistir a uma partida em
uma dessas cadeiras não
será para todo mundo.

Fifa deve lucrar R$ 12 bilhões com Copa no Brasil
A Fifa (Federação Internacional de Futebol Associado) deve lucrar com a Copa
no Brasil algo em torno de 5
bilhões de dólares, ou R$ 12
bilhões.
Aqui, a empresa privada
que controla o maior esporte coletivo do mundo vai
ter lucro recorde, mais que
o dobro do que conseguiu
com a realização da Copa da
Alemanha, em 2006.
Já em relação à Copa da
África, em 2010, os ganhos
devem ser 36% superiores.
A estimativa foi feita pela
consultoria BDO com base
nos direitos de transmissão,
patrocínios e licenciamento
de marcas e serviços, que
são exclusivos da Fifa.
A opção por sediar seus
eventos em países mais pobres tem se revelado uma
mina de ouro para a entidade
máxima do futebol, que ainda goza de inúmeros incentivos fiscais.
A famigerada “Lei Geral

da Copa” concede isenções
de Imposto de Renda, IOF,
IPI e de contribuições, como
PIS/Pasep e Cofins.
“É um escândalo todo o
favorecimento dado à Fifa.
Nenhum trabalhador tem
isenção de impostos mesmo

Para garantir uma entrada
individual, o torcedor comum
tem que se cadastrar no site
da Fifa, torcer para ser sorteado e pagar, em média, R$
400. Mas o ingresso pode
custar até R$ 1.980, dependendo do setor e da partida.
Algo totalmente inviável para
o trabalhador comum.

Além disso, metade dos 3
milhões de ingressos disponibilizados durante o torneio
foi repassada às empresas
parceiras da Fifa, entidades
governamentais e outras
instituições, que podem comercializar ou realizar promoções e sorteios privados
dos bilhetes.

QUEM GANHA
A presidente Dilma e o
chefão da Fifa, Joseph
Blatter: prejuízo para
o Brasil e lucros para
os cartolas do futebol
mundial

em casos de necessidade,
como após uma demissão”,
pontua o secretário-geral do
Sindicato e membro da CSPConlutas Nacional Luiz Carlos Prates, o Mancha.
Em uma votação realizada pela Internet, a Fifa foi

Mortes
Além do prejuízo aos cofres públicos, a perda de vidas de trabalhadores é mais
uma das “heranças” negativas do torneio.
Até agora, foram oito mortes, entre acidentes e problemas de saúde. Somente na
Arena da Amazônia, foram

apontada como a terceira
pior empresa do mundo, por
incentivar violações de direitos humanos, mau uso do
dinheiro público nos países
que sediam seus eventos e
pelo favorecimento de empresas parceiras.

quatro.
Num total desrespeito aos
trabalhadores, o secretário
da Copa de Manaus, Marcelo
Capobiango, chegou a dizer
que “a culpa era dos próprios
operários”.
A fala desse secretário é
a prova de que imbelicidade
não tem limites!
Revista O Metalúrgico em Família - 5

Entrevistamos Juca Kfouri,
um crítico dos abusos da Copa
Para o jornalista e comentarista esportivo Juca
Kfouri, a realização da Copa
no país do futebol poderia
ser um motivo de comemoração se não houvesse
superfaturamento e violação
de direitos.
“A Copa traz de bom a
festa e a alegria de receber
o mundo. Infelizmente, se
esgotará em si mesma, por-

que deixará poucos legados
à população, além de causar
grande sofrimento às famílias desalojadas para dar
lugar às obras de estádios
megalomaníacos”, disse à
Revista O Metalúrgico em
Família.
Juca ainda critica o uso
político que os governos
tentaram fazer da Copa, tiro
que saiu pela culatra com

as manifestações de junho.
“O povo brasileiro já provou
que não confunde resultados
esportivos com política, felizmente”, sentenciou.
Desde a escolha do Brasil como sede da Copa, ele
questiona a construção de
estádios para o evento.
Em debate organizado
pelo Comitê Popular Rio
Copa e Olimpíada, Kfouri

criticou a necessidade da
construção do Itaquerão, em
São Paulo.
“Na capital paulista existe um estádio que há 50
anos vem recebendo jogos
internacionais da Fifa. Quer
dizer, então, que o Morumbi
não serve para receber cinco ou seis jogos durante o
mês do evento?”, disparou,
naquela oportunidade.

Grandes manifestações podem voltar a sacudir o Brasil
No ano passado, o Brasil
foi sacudido por uma onda
gigante de manifestações,
enquanto era realizada a Copa
das Confederações.
Este ano, com a realização do Mundial, há a expectativa de que novos protestos
possam ocorrer.
Segundo uma pesquisa, a
grande maioria dos brasileiros
(85%) aposta que vão ocorrer manifestações populares
durante o evento para exigir
direitos e melhorias nos serviços públicos, transportes e
infraestrutura urbana.
Para o pesquisador em
Cultura e Esporte e professor
da UERJ (Universidade do
Estado do Rio de Janeiro),
Ronaldo Helal, existe um sentimento entre os brasileiros
6 - Revista O Metalúrgico em Família

de que é bom sediar a Copa,
mas sem corrupção e gastos
superfaturados.
“Os brasileiros estão de
olho. Os movimentos realizados ano passado demonstraram que há uma revolta,
especialmente, entre a ju-

ventude, que quer ver o país
avançar, quer o fim da corrupção e uso do dinheiro para
a melhoria das condições de
vida da população”, afirmou.
Mas o governo Dilma e
seus aliados não querem saber se as manifestações serão

pacíficas. Vários projetos de
lei foram desenterrados para
caracterizar os protestos como
atos terroristas. É assim que
o governo quer tratar quem
defende um país melhor, com
saúde e educação “padrão
Fifa”.
Foto: Agência Brasil

BRASÍLIA
Protesto ocorrido
em 2013, em frente
ao Mané Garricha,
contra os gastos
abusivos da Copa

Mulheres
Foto: Tanda Melo

Violência doméstica: quando
o perigo está ao nosso lado
Maria é uma trabalhadora
como milhares de outras
mulheres. Assim como
todo mundo, tem sonhos,
defeitos e qualidades. Um
dia, foi morar com João.
Por alguns meses, a vida
correu tranquilamente, com
os problemas comuns a
todo casal. Até que João
passou a falar mais alto,
a se irritar facilmente e a
bater em Maria, mesmo
quando ela estava grávida.
Era o começo de uma
história que tem tudo para
não chegar a um final feliz...

relatos de casos
chocantes e a
falta de amparo
dos governos

Assim como no relato acima,
todos os dias mulheres passam
por situações de violência dentro de
suas próprias casas.
A cultura do machismo, que
tenta colocar o homem em grau de
superioridade em relação à mulher,
é a raiz do problema.
Protegidos pela ideia de que a
companheira não terá coragem de
denunciá-los, os agressores sentem-se à vontade para gritar, bater,
ofender e até violentar.
No Brasil, a violência doméstica, infelizmente, é uma realidade.
Somos o sétimo país onde mais se
matam mulheres. Nem mesmo a

Lei Maria da Penha conseguiu mudar essa realidade.
Segundo estudos do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), antes e depois da lei, a taxa de
mortalidade de mulheres quase não
mudou, ficando em 5,2 mortes para
cada 100 mil mulheres.
Mas não estamos aqui para falar
sobre números. Por trás das estatísticas, estão mulheres de carne
e osso que são agredidas por homens de todas as idades, classes
sociais e profissões. Ao longo deste
texto, serão contadas histórias reais
como a de Maria, relatada no início
desta página.
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E o princípe virou sapo...
O príncipe encantado da
professora Luciana (nome
trocado por questão de segurança) era visto pelos amigos
como uma pessoa bacana.
Ela mesma o considerava
um cara “normal”, apesar de
ciumento demais. Ficaram
juntos por quatro anos, entre
namoro e casamento.
Mas o ciúme começou a
passar dos limites. Aos poucos, o tom de voz dele ficou
alto demais. O tal príncipe,
que era metalúrgico, não admitia que Luciana conversasse com ninguém, nem mesmo com as amigas.
Um dia, chegou a rasgar
todas as suas roupas.

Em meio às brigas, Luciana pensou em se separar,
mas acabou desistindo quando ele pediu perdão e jurou
que nunca mais iria tratá-la
mal.
Mas o juramento foi quebrado. Em mais uma cena de
ciúme doentio, ele a trancou
em um quarto e tentou matála. Luciana foi salva por uma
amiga. Escapou por um fio.
Depois da agressão, Luciana procurou a Delegacia
da Mulher, mas não encontrou apoio. Ao contrário, lá
tentaram desencorajá-la a
fazer a denúncia.
Luciana nunca foi chamada para falar sobre o as-

sunto e o agressor continuou
solto.
Diante de tudo o que sofreu, Luciana decidiu lutar.
Mas não sozinha. Hoje ela é
militante em um grupo que
combate a violência contra
as mulheres.

Em 58% dos casos de
violência contra a mulher,
as agressões são diárias.
Entre as vítimas, 49% são
agredidas pelos próprios
companheiros.

Cuidado... isso não é normal!
Existem comportamentos que devem servir
de alerta para a mulher. Quando o companheiro começa a tomar determinadas atitudes, é
hora de dizer basta.
Esse texto também serve para os homens
analisarem eventuais comportamentos problemáticos. Confira:
Ele quer conhecer cada passo da mulher:
onde foi, a que horas saiu, a que horas chegou,
com quem conversou.
Monitora as ligações do celular dela.
Quer determinar que roupas ela deve usar.
Demonstra ciúmes demais.
Proíbe contato com pessoas de fora.
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Grita constantemente (só com ela; com os
outros, ele costuma ser muito simpático).
Quando está nervoso, destrói móveis e
objetos.
Obriga a companheira a ter relações sexuais, mesmo quando ela não está com vontade.
Usa palavras ofensivas (vagabunda, incapaz, burra, “você não presta”...).
Agressão física, seja leve ou pesada. Um
puxão de cabelo pode ser sinal de que vem
mais por aí.
Após agredir a mulher, o homem mostra-se
arrependido, pede perdão, tenta justificar seu
comportamento. Mas esta é apenas mais uma
etapa de um ciclo de violência que, certamente, voltará com toda força.

Exploração das mulheres
também favorece violência
Em nosso país, as mulheres
representam uma poderosa força
na produção de riqueza. Mesmo
assim, recebem, em média, 30%
menos do que os homens.
Em nossa categoria, o salário
das metalúrgicas é 20,6% menor
do que o dos metalúrgicos, segundo levantamento do Dieese subseção do Sindicato.
Isto é resultado de uma política de exploração nas fábricas em
que predominam as mulheres nas
linhas de produção.
Além disso, as trabalhadoras
costumam ter menos direitos e
sofrer assédio moral e sexual.
Fora do ambiente profissional, as trabalhadoras são sub-

metidas a novas jornadas no lar:
limpar a casa, cuidar dos filhos,
fazer janta, preparar o café e assim por diante.
Essa exploração mais acentuada contra as mulheres favorece
a dependência econômica em
relação aos homens e, nos casos
de violência doméstica, fica mais
complicado o rompimento.
“Em nossa região, temos fábricas com maioria de mulheres,
como a Blue Tech, Sun Tech e
Volex. Nessas empresas, a organização das trabalhadoras tem buscado reverter a política dos patrões
de conceder menores salários às
mulheres”, diz a diretora do Sindicato Rosângela Calzavara.

Histórias que chocam
A professora e ativista do Movimento Mulheres
em Luta Sandra Fernandes (foto abaixo) foi
assassinada pelo namorado, em Olinda (PE),
no dia 17 de fevereiro. Ela estava com o filho de
dez anos, quando os dois foram esfaqueados
repetidas vezes. Argumento usado pelo criminoso: ciúmes.

A operadora de caixa Mara Rúbia foi torturada
pelo ex-marido no dia 29 de agosto de 2013. Ela
teve os dois olhos perfurados com uma faca de
mesa. Argumento usado pelo criminoso: Mara
não aceitava a separação.
Ana Karina, que estava grávida de nove meses,
foi assassinada a tiros em 10 de maio de 2010,
em Belém. O crime foi cometido a mando do pai
do bebê de Ana. Motivo: ele não queria assumir
as despesas com o parto nem pagar pensão
alimentícia para a criança.

PARA MUDAR
Na Blue Tech,
em Caçapava,
as mulheres se
mobilizam por
salários e direitos

casos
Em São José, os
strados
de agressão regi her
Mul
pela Delegacia da 2013.
em
3,
chegaram a 1.16
bem maior,
Mas o número é as não
tim
já que muitas ví
.
fazem a denúncia
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No governo de uma presidente mulher,
pedido de socorro não é ouvido
Para as mulheres vítimas
de agressões, o primeiro
passo para fugir do ciclo da
violência é romper o silêncio
e buscar ajuda.
Mas conseguir essa ajuda nem sempre é fácil. No
governo de Dilma Rousseff,
primeira mulher a ocupar o
cargo, ainda é precária a estrutura de suporte às vítimas
da violência doméstica.
Os números são assustadores. Hoje, existem no Brasil
apenas 77 casas abrigo. Se
for mantido o atual ritmo de
construção, serão necessários 2.746 anos para que todos os municípios brasileiros
contem com esse benefício.
Em todo o país, só 7%
das cidades possuem delegacias especializadas no

combate à violência contra a
mulher. Além disso, não funcionam aos finais de semana, período em que ocorrem
mais agressões.
Mesmo nas delegacias
especializadas, o atendimento pode intimidar as vítimas,
como contou uma delas à
Revista O Metalúrgico em
Família:
“A atendente me perguntou várias vezes se eu queria
mesmo denunciar, tentando
fazer com que eu desistisse.
Mesmo assim, registrei o BO
por tentativa de homicídio. Só
que nunca meu ex-companheiro foi chamado para depor. O caso morreu ali”.
Lei Maria da Penha
A Lei Maria da Penha

representou um avanço no
combate à violência contra
a mulher, mas ainda é insuficiente.
“A lei não está sendo
cumprida, seja por falta de
delegacias, pessoal qualificado, falta de casa abrigo e
pela imprudência da autoridade policial que não efetua a
prisão em flagrante”, revelou
a advogada Ana Lúcia Marchiori, do Movimento Mulheres em Luta (MML).
“A legislação também determinou a criação de Juizados de Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher,
contudo, são insuficientes,
não conseguem cumprir os
prazos determinados na lei.
E os agressores seguem impunes”.

Mulheres em Luta
O MML (Movimento
Mulheres em Luta), da
CSP-Conlutas, reuniu
mais de 2 mil trabalhadoras em um encontro
nacional, em outubro.
No evento, foi
aprovada a realização de
uma campanha nacional
para combater a violência contra as mulheres.
E não foi à toa.
Em 2012, a Central
de Atendimento à Mulher contabilizou 732 mil
registros no país. Desse
total, 58% referem-se a
agressões.

Foto: Andréia Neves

ORGANIZADAS
Encontro nacional
do Movimento
Mulheres em
Luta, realizado
em outubro do
ano passado
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Seus direitos

Planos que fazem
mal à saúde
MESMO PAGANDO CARO, USUÁRIOS NÃO RECEBEM BOM ATENDIMENTO

Os baixos investimentos do
governo federal na rede pública
de saúde são uma realidade
em nosso país. O atendimento
deixa muito a desejar.
Essa situação acaba obrigando muitos trabalhadores
a se tornarem “reféns” das
operadoras de convênios médicos.
No Brasil, são 50 milhões
de usuários que, todo mês,
veem seus salários serem
sugados pelas mensalidades
dos planos de saúde. Muitos
outros, evidentemente, não

têm condições de pagar por
um convênio.
Em 2013, a ANS (Agência
Nacional de Saúde Suplementar) autorizou reajustes de até
9,04% sobre as mensalidades,
muito maior que a inflação de
5,91%.
Mas a mordida no bolso
pode ser ainda mais dolorida.
Muitos metalúrgicos da nossa
região já receberam avisos de
que os planos serão reajustados em 26%. Um assalto! A
categoria está se organizando
para evitar esse abuso.
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Caro e deixa a desejar
Mas os problemas não param por aí. Mesmo pagando
caro, nem sempre os usuários
recebem o atendimento esperado. Recusa de tratamento e
demora na marcação de consultas são alguns exemplos.
Recentemente, a ANS
proibiu a venda de 111 planos
de saúde de 47 operadoras,
em razão das reclamações
excessivas de usuários.
Três dessas operadoras
são de São José dos Campos:
Unimed, Santa Casa Saúde e
Ativia.
As reclamações existem
pela demora no agendamento
de consultas. Conseguir um
horário a curto prazo pode ser
tarefa das mais difíceis.
Em outra lista da agência,
a Unimed São José está entre
as grandes operadoras com
os cinco mais baixos Índices
de Desempenho da Saúde
Suplementar (IDSS). Numa escala de zero a um, ela obteve

0,4921 em 2013, nota considerada regular pela ANS. Foram avaliados quatro fatores:
assistencial, econômico-financeiro, estrutura e satisfação do
beneficiário.
Atendimento ruim
O metalúrgico Ailson da
Silva de Paula, 38 anos, paga
planos de saúde há cerca de
15 anos. Ele não tem dúvidas
em afirmar que a cada dia a
qualidade dos planos só piora. “Cheguei a esperar quatro
meses por uma consulta com
um ortopedista”, conta.
Ailson acredita que se o
país tivesse uma rede pública
com médicos para todos e
infraestrutura, o povo poderia
deixar de pagar convênios para
finalmente ter acesso a atendimento gratuito de qualidade.
“Em alguns casos, o SUS
é até melhor. Eu me lembro de
um médico do convênio que,
durante a consulta, ele nem
olhou para a minha cara”.

Após acidente, paciente
teve de esperar 15 dias
por cirurgia

Foto: Arquivo pessoal

No ano passado, o designer Nelson Luise Junior
teve de enfrentar uma dura
batalha com uma operadora de certo renome em
nossa região.
Ele sofreu três fraturas
no maxilar em razão de um
acidente de trabalho. Para
realizar a cirurgia, seria necessário o uso de uma placa de titânio. Começaram,
então, os problemas.
Antes de liberar a compra da placa, a operadora
exigia a realização de três
orçamentos. Depois, acredite, foi a vez de orçar os

parafusos da placa!
Resumindo: entre a internação e a cirurgia, foram
cerca de 15 dias. A autorização só aconteceu depois que o plano de saúde
foi procurado por uma advogada.

Reclamações subiram
31% no ano passado
As reclamações contra planos de saúde
cresceram 31% em 2013, em comparação
com o ano anterior. Segundo a ANS, os
principais motivos foram:

72%
Contratos e regulamentos..........20%
Mensalidades e reajustes........... 7%
Cobertura. .............................
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Corra atrás
dos seus
direitos

Investimento em saúde
pública é a solução

O tempo para agendamento de
uma consulta deve ser de, no máximo, 14 dias (veja abaixo). Caso
o paciente não consiga o horário
entre os médicos credenciados, a
obrigação de conseguir a consulta
passa a ser da operadora. Se isso
não acontecer, o usuário poderá
denunciá-la à ANS ou ao Procon.

Quando saúde vira um
negócio que busca lucro, o
resultado nunca poderá ser
bom para a população.
Por isso, a nossa luta
deve ser por saúde pública,
gratuita e de qualidade.
Isso só é possível com
pesados investimentos na
área. Mas, na contramão da
medida, os governos sucateiam o SUS (Sistema Único
de Saúde) e estimulam a privatização do setor.
Enquanto parte da população se desdobra para
pagar convênios médicos,
o governo federal fecha as
torneiras do investimento na
rede pública.

Prazos máximos
Consulta básica (pediatria, clínica
médica, cirurgia geral, ginecologia
e obstetrícia): 7 dias
Consulta nas demais
especialidades: 14 dias
Serviços de diagnóstico por
laboratório de análises clínicas
em regime ambulatorial: 3 dias

Segundo dados do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi),
divulgados pelo Conselho
Federal de Medicina, em
2013, o governo usou apenas 41% dos recursos disponíveis para investimentos
em saúde. Menos da metade!
Do total do Orçamento Geral da União previsto
para 2014, a área de saúde
ficará com apenas 3,91%.
Enquanto isso, o pagamento de juros e amortizações da dívida consumirão
42,42% dos recursos.
Essa lógica precisa ser
combatida!

SEM SOCORRO
A rede pública
de saúde está
sucateada, sem
os investimentos
necessários
por parte do
governo

Novas coberturas
Os usuários de planos de saúde
têm de ficar atentos a seus direitos. Este ano, entraram em vigor
as novas coberturas, que incluem
50 novos exames, consultas e
cirurgias, 37 medicamentos orais
para tratamento domiciliar de
câncer e coberturas específicas
para 29 doenças genéticas.
A lista completa está em
www.ans.gov.br.
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Comportamento

Conectados o tempo todo
“Eu realmente fico grudado no celular o tempo todo”,
confirma o estudante Edilson
Martimiano Junior, 17, enquanto checa mais uma vez
as notificações do WhatsApp,
seu aplicativo favorito no
smartphone.
O comportamento de Edilson não é uma exclusividade.
Com a popularização da internet e dos smartphones, cada
vez mais as pessoas sentem
necessidade de estar o tempo
todo conectadas, para interagir e consumir informações.
Segundo a psicóloga Ana
Corina Castilho de Almeida,
as redes sociais são uma
ferramenta importante para
facilitar a comunicação, mas
precisam ser usadas com
cuidado.

“Muitas vezes as pessoas, principalmente os mais
jovens, que ainda estão em
formação, não se dão conta
do tempo gasto nas redes. O
uso intenso pode atrapalhar a
concentração e a produtividade, por isso é importante existir um limite”, afirma.
Apesar de estar o tempo
todo conectado, o carteiro
Carlos Alberto Alves, 31, concorda e se policia para não
exagerar no uso das redes
sociais.
“É preciso cuidado para
que a vida virtual não suprima o contato pessoal. Por
isso, quando estou com minha família, procuro me desconectar”, conta Alves, que é
casado e tem duas filhas, de
7 e 10 anos.

TÁ NA REDE!
Edilson não larga do
seu smartphone e se
mantém conectado
às redes sociais a
toda hora

Sem limite de idade
Acessar as redes sociais não é exclusividade
dos mais jovens. O advogado Ulisses França
de Almeida, no auge dos seus 85 anos, é um
exemplo de que os “membros da melhor idade”
também podem fazer um bom uso das redes.
“Por mudanças no trabalho tive de me
atualizar. Aprendi a navegar na internet, enviar
e-mails e comecei a me inscrever em redes.
Hoje, tenho contas em várias redes, como
Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp”,
enumera.
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‘TELEFONES INTELIGENTES’
Segundo dados da Anatel (Agência Nacional
de Telecomunicações), existem hoje no país
mais de 70,4 milhões de “smartphones”
ou, traduzindo, “telefones inteligentes”.
São aparelhos que acessam a Internet e os
conteúdos das mídias sociais. No mundo
todo, já são 1,4 bilhão de dispositivos.

Principais redes sociais
em 2004, é considerada a maior rede social do
Facebook Criada
mundo. Possui mais de 1 bilhão de usuários ativos.
Foto: Douglas Dias

#Luta
Mas as redes sociais não
servem apenas para o lazer.
Importantes mobilizações já
foram convocadas pela Internet,
como aconteceu na Primavera
Árabe, no Oriente Médio, em
2010 e 2011.
As redes também ajudaram
a mobilizar a juventude
brasileira para as grandes
manifestações do ano passado.

é um programa de troca de mensagens. Tem
WhatsApp Na250verdade
milhões de usuários e foi comprado pelo Facebook.
para compartilhar fotos, possui 100 milhões de
Instagram Usado
usuários e também foi comprado pelo Facebook.

Twitter

É usado para compartilhar textos de até 140 caracteres.
Surgido em 2006, tem cerca de 175 milhões usuários.

em 2011, é uma tentativa do Google de enfrentar o
Google+ Criado
Facebook, mas ainda está longe de alcançar este objetivo.

Orkut

Foi uma febre. Era a rede mais usada no Brasil até 2011,
quando foi batida pelo Facebook. Hoje, tem poucos usuários.
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Foto: Manuela Moraes

“

Ser reconhecido,
receber uma curtida
ou um comentário
em uma postagem,
ativa a mesma área
do cérebro que o
uso da cocaína,
por exemplo. Os
estudos são muito
recentes, mas as
redes sociais podem
sim ser um vício.
Aline Restano,
psicóloga do GEAT

Quando estar online vicia
Em alguns casos, o acesso às redes sociais pode se tornar um vício.
Estima-se que, no mundo todo, 5%
dos jovens que usam as redes tenham
problemas relacionados à “dependência tecnológica”.
O GEAT (Grupo de Estudos sobre Adições Tecnológicas) criado em
2006, em Porto Alegre, é um dos pioneiros no estudo do impacto que os jogos online e redes sociais causam nas
vidas das pessoas.
O grupo conta com uma equipe multidisciplinar, formada por psicólogos,
psiquiatras e até mesmo nutricionistas,
para analisar todos os aspectos da vida
de quem possui o vício em tecnologia.
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Como uma droga
A psicóloga do GEAT, Aline Restano,
explica que para alguns jovens a sensação de estar online causa o mesmo prazer do uso de drogas.
“Ser reconhecido, receber uma curtida ou um comentário em uma postagem, ativa a mesma área do cérebro
que o uso da cocaína, por exemplo. Os
estudos são muito recentes, mas as redes sociais podem sim ser um vício”,
explica.
A psicóloga ressalta que a família
tem um papel fundamental em ajudar os
jovens a criarem mecanismos de controle, e encontrarem um ponto de equilíbrio
entre o uso saudável e o excessivo.

”

“Os pais não podem desvalorizar
as experiências que o filho tem online. Isso os afasta ainda mais e dificulta o diálogo. Eles são os responsáveis em propor outras atividades
que substituam o uso das redes”, diz
Restano.
Apesar da utilização intensa das
redes sociais, no entanto, o jovem
Edilson afirma que nada substitui o
convívio no mundo real.
”Com as redes sociais tudo ficou
mais ágil, é mais fácil marcar encontros com os amigos, mas nada
substitui o fato de estarmos juntos
pra comemorar e dar boas risadas”,
conclui.

Em cartaz

Cinema: “12 anos de escravidão”
HISTÓRIA REAL
O ator Chiwetel Ejiofor
interpreta Solomon
Northup, um homem
livre transformado em
escravo

Primeiro Oscar para filme
dirigido por um negro
Foi a primeira vez que um filme dirigido por um negro
venceu o principal prêmio de Hollywood.
“Agradeço a todos que merecem não só sobreviver,
mas viver. Dedico a todos que sofreram com a escravidão
e ainda sofrem hoje”, disse o diretor Steve McQueen ao
receber o prêmio.
A história de “12 anos de escravidão” é real. Cópias
do filme devem ser distribuídas em escolas públicas dos
Estados Unidos ainda este ano, juntamente com o livro
que inspirou o longa - escrito pelo próprio Solomon.

O tema da escravidão de negros é
sempre oportuno para nos levar à reflexão sobre uma das maiores aberrações da história da humanidade.
Até hoje, seus terríveis efeitos são
sentidos, como é o caso do racismo,
que ainda contamina a nossa sociedade.
Ganhador do Oscar de melhor
filme este ano, “12 anos de escravidão” traz uma história real, ocorrida
nos Estados Unidos, país que foi dividido no século 19 entre o apoio e a
rejeição à opressão aos negros.
Solomon Northup é um negro livre, que vive em paz ao lado da esposa e filhos.
Tudo se transforma quando ele
aceita um trabalho em outra cidade.
Trata-se de uma armadilha: nosso
protagonista (interpretado pelo ator
Chiwetel Ejiofor) é sequestrado,
acorrentado e termina vendido como
um escravo.
Drama
No filme, o drama de Solomon
também é o drama do espectador,
diante de tantas humilhações físicas
e emocionais. São imagens fortes
que invadem a tela na obra, que em
nosso país tem censura de 14 anos.
A forma como Solomon se comporta em determinados momentos da
trama pode até fazer coçar uma pulga
atrás da nossa orelha, já que nosso
instinto de “justiça em favor do mais
fraco” grita por desforra, talvez a la
“Django Livre”.
No filme, de qualquer forma, nos
deparamos com a maneira encontrada por Solomon para enfrentar tudo
o que sentiu - e, depois, narrou - nos
12 longos anos dessa terrível tortura.
Vale a pena assistir e refletir.
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De folga

São Francisco Xavier:
sossego e aventura logo ali

Pequeno distrito de
São José dos Campos
é o refúgio ideal para
descanso ou atividades
radicais em meio à
natureza
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Localizado a 55 km de São José
dos Campos, o pequeno distrito de São
Francisco Xavier é um refúgio perfeito
para quem busca tranquilidade, contemplação e muito contato com a natureza.
Simpática e aconchegante, São
Chico, como é conhecida popularmente, está a 720 metros de altitude,
abraçada pelas montanhas da Serra da
Mantiqueira.

O local mantém as características
de uma pequena vila do interior, mas
oferece boa infraestrutura turística.
Cercado pela Mata Atlântica, o distrito possui uma dezena de cachoeiras,
rios de águas calmas, ideais para pesca, trilhas com observação da fauna e
flora e até atrações mais radicais, como
acqua ride (descida de boia pelo rio) e
montanhismo.

Foto: Manuela Moraes

Cachoeiras são atrações
Além das trilhas, o ponto
forte de São Chico são as cachoeiras.
A mais frequentada é a
Pedro Davi, que fica a três
quilômetros do centro, com
acesso por uma estrada de
terra. A entrada é gratuita e o
local é bem sinalizado, com
estacionamento, sanitários e
vestiário.
A visita, entretanto, não é
aconselhável aos feriados, ao
menos que você não se importe com ambientes lotados.
Seguindo pela estrada para
Santa Bárbara, a 11 km do
centro, também por caminho
de terra, está a cachoeira Pou-

so do Rochedo, um belo complexo com sete quedas e trilhas
que levam a picos de até dois
mil metros de altura, de onde é
possível avistar o Vale do Paraíba e Monte Verde (MG).
Neste caso, a visita é paga
(R$ 15 por pessoa). As trilhas
e cachoeiras são bem sinalizadas e o local conta com boa
infraestrutura de segurança.
O roteiro gastronômico
também é privilegiado. Trutas e massas são o forte da
culinária local. Se preferir,
você mesmo pode pescar
seu peixe em um dos vários
pesqueiros da vila.
Vale a pena conhecer!

Sugestões de algumas trilhas
Trilha Reserva Toca do Muriqui – guiada, nível fácil, visita
a grutas, cachoeiras e observação de macaco Muriqui.
Trilha Pouso do Rochedo – Auto-guiada, nível fácil.

NATUREZA
A cachoeira Pedro Davi é
a mais visitada. No alto da
página, um praticante de acqua
ride. Com um pouco de sorte,
dá até pra encontrar macacos
muriqui nas trilhas

Friozinho bom
No inverno, o friozinho da montanha
torna o local ainda mais aconchegante.
É possível alugar chalés com lareira por
R$ 250 o casal.
Os preços de hospedagem variam de
acordo com a época do ano, lembrando
que a alta temporada é no inverno. Há
opções para todos os bolsos, com diárias para casal a partir de R$ 120.

Mirante Pedra do Porquinho – Auto-guiada, nível fácil.
Trilha Toca do Lobo – nível médio/difícil, aconselhável
para épocas de outono/inverno.
Pedra da Onça, Pico do Selado e Pedra Redonda – alto
nível de dificuldade, indicada para montanhistas.

Dicas Importantes
Leve dinheiro, muitos estabelecimentos
não aceitam cartão de crédito ou débito.
Bancos: apenas Bradesco e Santander.
Operadoras de celular: apenas Vivo e Tim.
Leve um tênis confortável.
Não faça trilhas ou frequente cachoeiras
durante a chuva; é grande o risco de raios e
trombas d’água.
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É o Sindicato
valorizando o
patrimônio dos
trabalhadores

O metalúrgico

Mala Direta Postal

Básica

em família

9912286330/2011-DR/SPI

Sindicato dos Metalúrgicos de
São José dos Campos e Região
Rua Maurício Diamante, 65 - Centro CEP: 12.209-570

Sind. Metalúrgicos
correios
DESTINATÁRIO

USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS
Ausente
Falecido
Recusado
Mudou-se
DATA

Endereço insuficiente
Não existe o número indicado
Desconhecido
Outros (Especificar)
RUBRICA DO RESPONSÁVEL
VISTO
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