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A inflação voltou à vida dos brasileiros. Nos 
últimos doze meses, o índice já acumula 6,51%. 

No dia a dia, porém, vemos que nas 
compras do supermercado, no posto de 
combustível, nas contas de água, luz e 
telefone, o aumento dos preços é ainda maior.

Mas se não bastasse o aumento da 
inflação, o governo tem jogado nas costas da 
classe trabalhadora e da população um custo 
ainda maior, com medidas que aumentam o 
arrocho salarial, encarecem o crédito e pioram 
os serviços públicos. 

O governo Dilma já fala, inclusive, que os 
trabalhadores devem ser “comedidos” 
nas campanhas salariais deste ano. 
Um grave ataque!

volta da inflação

Os trabalhadores não 
podem pagar pela
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PrestAçãO de cONtAs
mArçO/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$ 676.454,10

r$ 489.921,84

r$ 344.623,63

r$ 834.545,47

r$ 158.091,37

mAiO/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

superávit

r$ 1.622.652,15

r$ 456.805,85

r$ 508.764,28

r$ 965.570,13
 r$ 657.082,02

Abril/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$ 636.978,99

r$ 570.961,15

r$ 294.321,68

r$ 865.282,83

  r$ 228.303,84

Momento é de unificar e fortalecer as lutas
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mobilizações marcam 1º semestre

Diante da volta da inflação e aumento da exploração, trabalhadores de várias categorias têm ido à luta em todo o país

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.

Em meio ao cenário de cresci-
mento econômico do Brasil, 

com produção, vendas e lucros 
em alta das empresas, uma série 
de lutas se espalhou pelo país 
neste primeiro semestre.

São diversas categorias: tra-
balhadores da construção civil, 
bombeiros, professores, metroviá-
rios, servidores públicos federais, 
estaduais e municipais, entre ou-
tros. Os trabalhadores estão indo 
à luta por melhores salários, PLR 
e condições de trabalho.

Enquanto na Europa e Oriente 
Médio, revoluções e protestam 
tomam os países, aqui no Brasil 
as mobilizações explodem, a des-

peito do crescimento econômico 
do país, com a classe trabalha-
dora pressionada pela volta da 
inflação, por um ritmo infernal 
de trabalho e precarização das 
condições de vida.

Nos ataques aos trabalhado-
res, não estão só os patrões, mas 
também os governos.

O governo federal, por exem-
plo, é o responsável pelas obras 
do PAC (Programa de Aceleração 
do Crescimento), onde houve a 
revolta dos trabalhadores contra as 
condições de trabalho que beiram 
a escravidão. É o governo Dilma 
também que quer arrochar o salá-
rio dos trabalhadores brasileiros, 

ao propor que não haja lutas nas 
campanhas salariais em razão da 
inflação, e congelar o salários dos 
servidores públicos por dez anos. 

Dilma, porém, não teve a mes-
ma posição em relação aos ganhos 
do ex-ministro Palocci. Apesar das 
várias denúncias sobre o enrique-
cimento suspeito de Palocci, ela o 
manteve no cargo o quanto pode.

O fato é que estamos entrando 
no período de Campanha Salarial, 
juntamente com outras categorias 
importantes, como bancários, quí-
micos e petroleiros. O momento 
é de unificar e fortalecer todas 
as lutas para enfrentar governo 
e patrões.

Confira os endereços das farmácias
conveniadas com o Sindicato
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Na teoria, elas deveriam de-
fender os interesses dos 

trabalhadores. Na prática, fa-
zem justamente o contrário. As 
duas maiores centrais sindicais 
do país, CUT e Força Sindical, 
são a mais pura expressão do 
chamado “neopeleguismo”.

A CUT, por exemplo, foi 
criada em 1983, mas é fruto 
de um movimento anterior, que 
tirou da direção dos sindicatos 
os  antigos pelegos, aqueles 
dirigentes que não conduziam os 
trabalhadores à luta. Em tempos 
atuais, os cutistas são os novos 
pelegos, por isso, o uso da ex-
pressão “neopelegos”.

Recentemente, mais um fato 
comprovou a falta de compromis-
so destas centrais com os traba-
lhadores. Junto com o governo 
Dilma (PT), CUT e Força estão 
discutindo a redução de impos-
tos dos patrões à Previdência e 
outras medidas benéficas às em-
presas num novo “Pacto Social”.

A proposta é reduzir o per-
centual pago pelos empresários à 
Previdência, de 20% para 14%. 

A medida abriria o caminho 
para uma nova reforma da 
Previdência, uma vez que será 
retirada uma importante fonte de 
receitas do órgão.

“É uma constatação óbvia. 
Se hoje eles já falam a toda hora 
que é preciso uma nova reforma 
da Previdência, imagine o que 
farão se essa medida passar?”, 
indaga o diretor do Sindicato 
Luiz Carlos Prates, o Mancha.

Os números mostram que o 
objetivo parece ser mesmo o de 
inviabilizar as contas da Previdên-
cia. Em 2010, por exemplo, a ar-
recadação do INSS foi de R$ 212 
bilhões. Por volta de dois terços 
desses recursos foram recolhidos 
com base na incidência do impos-
to pago pelos empresários.

“Em mais este caso, o papel 

cumprido pela CUT e Força Sin-
dical é vergonhoso, privilegian-
do os patrões e tirando dinheiro 
da Previdência Pública”, criticou 
Mancha, que também é membro 
da Secretaria Executiva Nacio-
nal da csP-conlutas.

CUT e Força também aceitam 
a nova Reforma da Previdência, 
que está sendo preparada pelo 
governo. Pior: propõem a criação 
do Fator 85/95, que prevê que a 
soma da idade mais os anos de 
contribuição totalize 85 para as 
mulheres e 95 para os homens. 
Na prática, é o aumento da idade 
mínima para a aposentadoria.

CUT, Força Sindical, patrões e
governo: juntos, contra os trabalhadores

Centrais estão discutindo a redução de impostos dos patrões à Previdência e aumento da idade pra aposentadoria

Neopeleguismo
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O seminário “Brasil do Diá-
logo, da Produção e do Em-
prego”, realizado em maio, em 
parceria com a Fiesp, foi mais 
um palanque no qual CUT e 
Força defenderam os inte-
resses patronais e imperou a 
“colaboração de classes”.

Criada em 1991, a Força 
Sindical nasceu com o DNA 
do peleguismo, dizendo não 
se opor ao capitalismo e de-
fendendo um tal sindicalismo 
de resultados. Em outras pa-
lavras, mobilizar os trabalha-
dores, fazer greve, lutar por 
uma nova sociedade nunca 
foram os objetivos da Força.

Já a CUT nasceu do cres-
cimento das lutas contra 
os patrões e governos em 
plena ditadura. Mas suas 
bandeiras, como a indepen-
dência de classe (rejeição ao 
conchavo com patrão) e a 
independência dos governos, 
foram virando cinzas.

Nos anos 90, a cúpula da 
CUT já mostrava sinais da-
quilo que viríamos a testemu-
nhar hoje, com a defesa das 
chamadas Câmaras Setoriais, 
espaços onde sentavam go-
verno, patrões e empregados 
para se propor negociação no 
lugar de mobilização.

De lá para cá, a proximidade 
da central com o empresariado 
só aumentou, sobretudo com 
a chegada de Lula ao poder. 
O atrelamento da CUT ao go-
verno passou a ser total, sem 
críticas e mobilizações contra 
ataques como os da reforma 
da Previdência do funciona-
lismo. Além disso, foi criada 
uma verdadeira “república dos 
sindicalistas”, com dirigentes 
sindicais alocados em cente-
nas de cargos públicos, muitos 
deles, com altos salários.

O AbANdONO 
dAs lutAs

sindicato cutista propõe 
projeto que ameaça direitos
O malabarismo dos cutis-

tas para não pôr o governo 
petista em maus lençóis beira 
o ridículo, como, por exem-
plo, a defesa ao ex-ministro 
Antônio Palloci, que teve seu 
patrimônio multiplicado em 20 
vezes em apenas quatro anos, 
e acabou pedindo demissão, 
acuado pelas denúncias.

Além da postura chapa-
branca da central, algumas 
propostas representam verda-
deiros atentados aos direitos, 

como a divulgação de que o 
Sindicato dos Metalúrgicos do 
ABC, quartel-general da CUT, 
está preparando um projeto de 
lei para fazer com que acordos 
coletivos, firmados entre sindicato 
e empresas, valham mais que a 
própria legislação trabalhista. A 
informação foi publicada no jornal 
do sindicato, em 11 de janeiro 
deste ano.

É o velho sonho dos empresá-
rios. Querem tornar o “negociado” 
superior ao “legislado”, ou seja, um 

acordo que reduz direitos poderá 
ser aprovado mesmo se as leis 
brasileiras não permitirem. “Se 
com a atual legislação, os pa-
trões cometem todos os tipos 
de abuso, a situação vai ficar 
insustentável com a aprovação 
deste projeto da CUT. A pressão 
dos patrões e a existência de 
sindicatos pelegos farão surgir 
acordos que vão vender os di-
reitos dos trabalhadores”, disse 
Mancha, da csP-conlutas. “É 
preciso resistir”, resumiu.

O vice-presidente Michel 
Temer, Artur Henrique da 
CUT, Paulo Skaf da Fiesp 
e Paulinho da Força 
Sindical



Novo Plano Nacional de Educação ameaça 
educação pública, gratuita e de qualidade

Penalizando professores e alunos, descaso de governos com educação precariza cada vez mais o ensino público

Falta de verba e privatização

No momento em que o Brasil discute 
seu novo Plano Nacional de Edu-

cação (PNE), o que se vê é mais uma 
tentativa do Governo Federal de empurrar 
a educação com a “barriga” e privatizar o 
setor cada vez mais.

O PNE está em discussão no Con-
gresso Nacional e deveria traçar as dire-
trizes para a política educacional do País 
para a próxima década. 

Entretanto, sérios problemas já colo-
cam em dúvida a eficácia do plano que, 
em essência, reduz a responsabilidade do 
Estado em manter uma educação pública, 
gratuita e de qualidade.

Apesar de já prever um orçamento bem 
abaixo do que seria ideal para a Educação, 
o PNE avança na privatização concedendo 
isenção fiscal a instituições privadas.

O Prouni, por exemplo, é visto por 
especialistas como um retrocesso para 
a  educação brasileira. A fórmula funciona 
da seguinte forma: como não há vagas 
suficientes nas universidades públicas, por 
falta de investimento e política do gover-
no, o estudante tem de se matricular em 
instituições particulares, muitas delas de 
qualidade questionável. O Estado, então, 
concede isenção fiscal a essas faculdades 
e se livra da responsabilidade de oferecer 
ensino público e de qualidade. 

Atualmente, 1.400 universidades parti-
culares deixam de pagar impostos para se 
beneficiar do Prouni. O dinheiro que deixa 
de ser arrecadado poderia, por exemplo, ser 
usado para a construção de uma Universi-
dade do Vale do Paraíba.

“Esse tipo de programa só beneficia os 
donos das escolas, não os alunos”, afirma 
o professor de História e membro da Se-
cretaria de Políticas Sindicais da Apeoesp, 
João Zafalão. 

Outro ponto que beneficia o ensino pri-
vado em detrimento do público é o  Progra-
ma Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
ao Emprego,  elaborado em parceria com a 
Confederação Nacional da Indústria.

A proposta é a mesma do Prouni: ofe-
recer bolsas e financiamento estudantil em 
troca da isenção de impostos. É o envio 
de dinheiro público para o setor privado, 
transformando a educação num negócio.

Na opinião de João Zafalão, não é a 
toa que nas escolas a situação é de caos. 
“Há uma política consciente de precariza-
ção e privatização da educação”, disse.

O Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), da Unesco, 
colocou o Brasil em  53º lugar numa lista de 65 países, ficando atrás, por 
exemplo, da Colômbia. O PISA é uma prova que avalia a capacidade de 
leitura e habilidade em matemática e ciências, entre alunos de 15 anos.

País está entre os últimos

1º- China (Xangai)

2º- Coreia

3º- Finlândia

51º - Trinidad e Tobago

52º - Colômbia

53º - Brasil

4º- China 
(Hong Kong)

5º- Cingapura

Um dos pontos do Programa Nacional 
de Educação (PNE) que têm causado indig-
nação é também o orçamento previsto para 
o setor. O novo PNE prevê um investimento 
que deverá chegar a 7% do PIB. Hoje, o 
investimento é de 5%. 

O professor Otaviano Helene, ex-pre-
sidente do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 
afirma que este percentual é insuficiente. 

“Todos os países que superaram seus 
atrasos educacionais investiram 10% de seu 

Orçamento previsto é insuficiente
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PIB em determinado período da história, por 
pelo menos uma década. Foi assim com o 
Japão, por exemplo. Depois de superados 
os problemas, aí sim, pode-se reduzir para 
6% ou 7%”, afirma Helene

E completa: “além disso o PNE não prevê 
punição aos governantes que não cumprirem 
as metas. Foi exatamente isso que aconte-
ceu com o último PNE. Praticamente nada 
foi cumprido, e nada aconteceu. Ou o Brasil 
faz sua lição de casa, ou nossos alunos não 
conseguirão fazer a deles”.



Salas superlotadas e ensino precário
Os estudantes da rede pública en-

frentam, diariamente, uma rotina de salas 
lotadas, estrutura precária e professores 
mal remunerados. 

Mas por que o ensino é tão é ruim? 
O professor de História João Zafalão não 
tem dúvidas em responder. “A política geral 
de ensino está destruindo a educação”. 

Em São Paulo, as salas de aula che-
gam a abrigar mais de 60 alunos, quando 
o número ideal seria 25 para o Ensino 
Médio ou 20 no Ensino Fundamental. 

A superlotação das salas já foi inclu-
sive objeto de Projeto de Lei, que tentava 
impôr um limite de 35 alunos. Mas o gover-
nador Geraldo Alckmin, em seu primeiro 

mandato,  vetou o projeto. 
Além disso, há ainda o sistema de 

Progessão Continuada. Mesmo que o aluno 
tenha todas as notas abaixo da média, mas 
não ultrapasse o limite de faltas, ele tem 
a garantia de que será aprovado - exceto 
no final de cada ciclo. Com isso, o aluno 
acumula dificuldades ano a ano e perde a 
oportunidade de se desenvolver. 

“Para funcionar, teria de, no mínimo, 
haver aulas de reforço de fato, e não jogar 
alunos de diferentes séries numa mesma 
sala. Quem mais perde com isso são os 
alunos”, afirma João Zafalão. “O aluno é a 
maior vítima desse caos. Estão tirando dele 
o direito de aprender”, concluiu.

Você sabe qual o valor do salário de 
um deputado estadual em São Paulo? E 
de um professor do estado? Pois aí vai. 
Um deputado recebe R$ 22 mil, sem jor-
nada de trabalho mínima. Já o professor 
recebe R$ 1.800 por 40 horas semanais. 

Esses números acima são uma pe-
quena demonstração de quanto vale a 
educação em São Paulo, um dos estados 
mais ricos do país.  

Os professores têm de se desdobrar em 
até três turnos para driblar os baixos salá-
rios. Para se ter uma ideia, há 30 anos um 
professor recebia o equivalente a 10 salários 
mínimos. Hoje, não passam de três. 

Em junho, professores de 11 estados 
entraram em greve para reivindicar au-
mento de salário e melhores condições de 
trabalho. Em muitos deles, nem mesmo o 
piso nacional de R$ 1.087 é cumprido. 

Recentemente, a professora Amanda 
Gurgel, do Rio Grande do Norte, chamou 
a atenção do país ao ter seu depoimento 
realista sobre educação e a situação dos 
professores postado no Youtube. 

O depoimento foi gravado em uma au-

Contra baixos salários e caos na educação, 
movimento pede 10% do PIB já!

diência pública na Assembleia Legislativa de 
Natal. A professora silenciou deputados ao 
mostrar seu holerite e o salário de R$ 930. 

Ela perguntou aos parlamentares: “Vo-
cês conseguiriam sobreviver ou manter o 
padrão de vida que vocês mantêm com 
esse salário? Certamente que não, este 
salário não é suficiente nem para pagar 

a indumentária que os senhores e as 
senhoras utilizam para frequentar esta 
casa”.

Em meio à mobilização da categoria 
em todo o país, além da luta por salários 
e condições de trabalho, iniciou-se um 
movimento para que o governo invista 
10% do PIB na educação, já!

Professores 
em greve. No 
destaque, a 
professora 
Amanda. Seu 
vídeo pode ser 
visto no site 
do Sindicato

Este ano, o MEC distribuiu 
milhares de exemplares de dois 
livros que vêm sendo duramente 
criticados. Um deles, chamado 
“Por uma vida melhor”, foi distri-
buído a 4.236 escolas de Educa-
ção de Jovens e Adultos. 

A obra causou polêmica ao 

mec distribui livros com erros para estudantes
afirmar que o leitor pode falar sem 
seguir as regras gramaticais. E 
dá como exemplo  a expressão: 
“os livro” ou “nós pega o peixe”, 
sendo que a gramática ensina 
que o correto seria “os livros” e 
“nós pegamos o peixe”. 

Em outro caso, um livro de 

matemática erra operações bá-
sicas, ensinando que 10 – 7= 4 
ou 16 – 8= 6. 

Esse livro foi distribuído a 37 
mil escolas rurais e custou R$ 
14 milhões aos contribuintes. 
Segundo o próprio MEC, 300 
mil estudantes receberam o 

material.
O fato é que o uso de livros 

de má qualidade coloca em 
xeque o próprio conhecimento, 
privando os alunos da rede 
pública de se desenvolverem 
intelectualmente. Esta parece 
ser a política atual do MEC.
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Na foto maior, 
Churrascão 
da Gente 
Diferenciada, 
organizado através 
do Facebook, no 
Brasil. Acima e ao 
lado, manifestações
no Egito

Até onde pode ir o poder 
e o impacto das redes sociais

Assuntos colocados em debate no Twitter e no Facebook viram “vírus” dentro e fora da internet. Ajudaram até em revoluções

internet

É impossível negar que as redes 
sociais ocupam hoje um grande 

espaço, lançam discussões, ajudam 
até a organizar revoluções e vieram 
para ficar. 

Somente no último período, os 
exemplos são vários. No início do 
ano, o mundo assistiu à revolução 
que se espalhou pelos países ára-
bes e causou a queda dos ditadores 
Ben Ali, naTunísia, e Hosni Muba-
rak, no Egito.

Vários veículos de comunica-
ção chegaram a considerar que 
a queda desses governos se deu 
por conta das redes sociais, meio 
muito utilizado para organizar os 
protestos, e chegaram a chamá-la 
de “Revolução do Facebook”.

Outro exemplo foi o vídeo da 
professora Amanda Gurgel que já 
teve quase 2 milhões de acessos no 
YouTube e acabou levando a profes-
sora à grande mídia, com entrevistas 
em telejornais de diversas emissoras 
e até mesmo no programa do Faustão, 
na Rede Globo.

O churrasco da “Gente Diferen-
ciada” também chamou a atenção. 
Organizado através do Facebook, 
centenas de pessoas fizeram um 
protesto em Higienópolis, bairro de 
classe alta em São Paulo, contra a 
desistência do governo em construir 
uma estação do metrô na região, após 
pressão e declarações preconceituo-
sas de moradores do bairro.

impacto - Como podemos ex-
plicar que alguns debates, vídeos e 
informações atingem uma grande 
quantidade de pessoas ou viram “vi-
rais”, como são chamados, ganhando 
grande repercussão na rede?

O fato é que as redes sociais so-
zinhas não têm o poder de derrubar 
um governo, por exemplo. É o que 
afirma o professor da Cásper Líbero, 
doutor em Ciências da Comunicação e 
consultor de novas mídias, Caio Túlio 
Costa. “As mídias sociais podem tanto 
dispersar os indivíduos, quanto servir 
como instrumento de agregação e 
mobilização”, disse.

“O espalhamento da mensagem 
é o que se chama de vírus, mas a 
verdade é que uma mensagem não se 

O impacto das redes so-
ciais é inegável. Mas vários 
outros fatores precisam ser 
considerados para avaliar até 
onde vai esse poder.

Um deles é o próprio aces-
so à internet. No Brasil, por 
exemplo, segundo dados do 
IBGE, 35% da população tem 
acesso à internet. Ou seja, 
outros cerca de 100 milhões de 
brasileiros (65%) não podem 

No brasil, acesso à internet atinge só 35%
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espalha se não encon-
tra ressonância junto 
à população”, analisa 
Costa.

Isso explica o que 
ocorreu no mundo ára-
be. Não se pode afir-
mar que a revolução no 
Egito ocorreu apenas 
pela existência das re-
des sociais, mas elas 
foram o canal pelo qual 
a população conseguiu 
dar vazão ao sentimen-
to coletivo e organizar 
os protestos. 

No entanto, somen-
te a população nas ruas 
e praças do Egito teve força suficiente 
para derrubar o governo.

O vídeo de Amanda Gurgel tam-
bém. A população e os professores 
de outros estados se sentiram repre-
sentados pela professora. Finalmente 
tiveram voz para denunciar a precarie-
dade que vivem diariamente nas salas 
de aula em diversos locais do país.

Segundo Caio Túlio Costa, a 
internet trouxe uma mudança impor-
tante em relação às velhas mídias: 
hoje qualquer pessoa com acesso à 
internet tem o “poder de mídia”. 

Ou seja, as pessoas podem 
abrir discussões e criar debates 
que antes eram impossíveis com a 
velha mídia, que é unidirecional (as 
pessoas só recebiam o conteúdo) e 
monopolista (somente as grandes 
empresas de comunicação tinham 
poder de mídia).

“tuitar” esta matéria para os ami-
gos ou “curtir” no Facebook.

Estes dados trazem à tona 
uma questão que é a falta de 
democratização do acesso à 
rede. Sem um programa am-
plo e efetivo do governo para 
garantir acesso digital públi-
co e de qualidade a todos, 
mantém-se uma situação de 
verdadeira exclusão digital.

Inclusive, notebooks e 

tablets, como o iPad, estão 
longe de ser um item popular 
como se tornaram os apare-
lhos de celular. 

Outras questões como 
o poder de governos e em-
presas sobre a internet tam-
bém precisam ser avaliados. 
Nos recentes protestos no 
Oriente Médio, por exemplo, 
alguns governos chegaram a 
“derrubar” a rede no país.



A  falta de creches em São José dos Campos já levou a 
Prefeitura a ter de assinar um Termo de Ajuste de Conduta 
para o Ministério Público. 

Esse acordo, assinado em 2009, previa a abertura de 6 mil 
vagas até julho de 2011. 

Questionada em junho pelo Jornal da Família, a Prefeitura não 
quis informar qual é o déficit atual de vagas em creches.

A Secretaria Municipal de Educação admitiu que há 
fila de espera, mas limitou-se a afirmar que sua priori-
dade é o Ensino Fundamental. 

Prefeitura teve de se explicar ao MP

Está na lei: é dever do Estado 
garantir atendimento gratuito 

em creches para crianças de 0 
a 3 anos de idade. Mas na 
prática, muitas mulheres 
são obrigadas a recorrer 
a creches particulares ou 
a parentes para deixar 
seus filhos e, assim, poder 
trabalhar.

Em São José dos Cam-
pos, por exemplo, os crité-
rios usados pela Prefeitura 
para que a criança seja 
aceita são dois: a mãe tem 
de estar trabalhando e ter a 
renda  percapta familiar menor 
entre todas da lista de espera. 

Com esses critérios, ficam 
de fora as mulheres desempre-
gadas que precisam deixar seus 
filhos em casa justamente para 
procurar emprego. 

Também ficam de fora mu-
lheres que recebam o piso sa-
larial da categoria metalúrgica, 
por exemplo, caso na fila tenham 
trabalhadoras que recebam um 

 Trabalhadoras e desempregadas 
enfrentam falta de vagas em creches

Prefeitura de São José dos Campos usa critérios que excluem muitas metalúrgicas por causa do piso salarial

educação infantil

salário mínimo. 
Nas fábricas com até 80 

funcionários e que são repre-
sentadas pela Assecre,  o piso 
da categoria é de R$ 872,60. A 
Assecre fica na zona sul, região 
onde há grande concentração 
de fábricas. 

Este é o caso da auxiliar de 

A trabalhadora metalúrgica da Embraer Leila Ne-
ves(*) tem um casal de filhos, mora no Jardim Morumbi 
e recebe um salário de R$ 1.800. Quando a mais velha 
completou dez meses de idade, Leila inscreveu-se nas 
creches do Jardim Oriente e Satélite. Nunca foi chama-
da. Hoje a menina tem três anos. Com o novo bebê, 
que já tem cinco meses, Leila nem mesmo fez inscri-
ção. “Eu ainda estou de licença maternidade, mas sei 
que não conseguiria uma vaga. Por isso, acho que nem 
farei inscrição. Terei que procurar uma creche particular”.

Após três anos, a desistência

produção Lúcia dos Santos(*), 
que foi contratada há pouco mais 
de um mês para trabalhar em 
uma metalúrgica da zona sul. 

Assim que foi admitida, pro-
curou uma vaga na creche do 
Jardim Michigan para seu filho 
de dois anos. A resposta foi 
direta: “não há vagas”. 

Para não abandonar o em-
prego, Lúcia paga R$ 100 para 
um vizinho tomar conta de seu 
filho.  “Eu até já pensei em desistir 
do trabalho, mas não posso fazer 
isso”, afirma. 

Sua colega de fábrica, Selma 
Pereira(*), passa pelo mesmo 
problema. Ela também tem um 

filho de dois anos. 
Ao procurar o Cecoi (Centro 

de Convivência Infantil) do Pa-
raíso do Sol, foi informada que 
não adiantaria nem mesmo 
fazer inscrição por causa 
da renda familiar. Selma 
recebe R$ 890 por mês. 
Sem vaga na creche, o 
menino fica com a avó. 

“Se eu fosse colocar em 
uma creche particular, pagaria 

cerca de R$ 240. Não valeria 
a pena sair para trabalhar”, 
afirma. 

direito de todos
A imposição de critérios 

para distribuição de vagas 
em creches fere o direito à 
educação previsto na Lei das 
Diretrizes e Bases (LDB) e 
no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

A advogada especializada 
em Direito Educacional, Eliana 
Lúcia Ferreira, faz um alerta: 
“Creche é um direito de todos, 
independente da condição 
social. As trabalhadoras têm 
de se mobilizar e exigir que 
as vagas sejam garantidas. A 
exclusão pode ser inclusive de-
nunciada na Vara da Criança e 
da Juventude”. 
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(*)Todos os nomes de trabalhadoras usados na 
reportagem foram trocados



Aumento dos preços

A alta dos preços está penalizando os trabalhadores. O pior é que patrões e o governo têm a cara de pau de culpar os salários e já falam em arrocho. Nossa Campanha Salarial vai ter de ser de muita luta

O fantasma da inflação voltou a rondar o 
país nos últimos meses e os trabalha-

dores, mais uma vez, é que têm enfrentado 
dificuldades para fazer com que o salário 
chegue até o fim do mês.

São os itens básicos do dia a dia da 
população brasileira que apresentam au-
mentos consecutivos e fazem com que o 
salário do trabalhador se desvalorize.

Segundo dados divulgados em junho 
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística), o IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo) já atingiu 6,51% nos 
últimos doze meses. 

Somente entre os meses de janeiro e 
maio deste ano, o índice atingiu 3,71%. Este 
é o maior índice para o período nos últimos 
oito anos.

O governo da presidente Dilma Rousseff 
(PT) tenta convencer a população de que 
a inflação que o país enfrenta é causada 
por um aumento do consumo pela própria 
população.

A teoria do governo é de que o aumento 
do poder de compra dos trabalhadores e 
do acesso ao crédito seriam os verdadei-
ros culpados pela inflação. Dessa forma,  
defende que a solução seria a elevação na 
taxa de juros, cortes nos gastos sociais e 
restrições ao crédito. Isso tornaria as com-
pras a prazo mais caras, o que reduziria o 
consumo e derrubaria a inflação.

No entanto, a explicação para o aumen-
to dos preços no país é outra. 

Segundo Daniel Romero, mestre em 
sociologia pela Unicamp, professor do 
Instituto Federal da Bahia e pesquisador 
do ILAESE (Instituto Latino Americano de 
Estudos Sócio-Econômicos), a inflação 
tem dois motivos principais. Um deles é o 
aumento do preço de produtos primários 
(as commodities) negociados em bolsa 
de valores do mundo. O outro são os pre-
ços administrados pelo próprio governo, 
como as tarifas de água, luz, telefonia e 
transportes.

“Assim como a bolha imobiliária ame-
ricana levou à crise econômica mundial, 
também as commodities (minérios, produ-
tos agrícolas e petróleo) geram uma nova 
bolha. Tudo isto por conta da especulação 
para aumentar os lucros dos grandes em-
presários e banqueiros”, afirma Romero.

E os números confirmam esta ten-
dência. No ano passado, houve uma alta 
de 37% no preço do café, 34% na carne 
bovina e 27% para o milho. 

Inflação volta e governo quer impor arrocho aos trabalhadores
Os preços atingiram níveis tão altos 

que levaram a uma crise alimentar em 
vários países e ajudaram na explosão de 
protestos no Oriente Médio e Europa.

Governo é principal culpado
Mas é o governo o verdadeiro culpado 

pela volta da inflação, ao manter uma polí-
tica econômica dependente e a serviço dos 
interesses de banqueiros e especuladores 
internacionais. “Enquanto a inflação de 
2010 ficou em 4,5%, o governo autorizou 
reajustes nos serviços muito acima disso. 
A energia elétrica, por exemplo, vai subir 
11,5%”, disse Romero.

O governo também permite a inflação 
quando mantém privatizadas empresas 
estratégicas, como a Petrobras ou a Vale, 
por exemplo. Afinal, se a Petrobras não 
estivesse nas mãos do capital privado, 
que só busca lucros, não pagaríamos um 
valor tão alto pela gasolina ou etanol, com 
as reservas que nosso país possui.

As contradições são muito grandes. 
Ao mesmo tempo em que Dilma lança o 
programa “Brasil Sem Miséria”, por meio 
do qual alega que pretende tirar da pobre-
za extrema 16 milhões de brasileiros, seu 
governo aumenta a taxa de juros, encarece 
o crédito e não defende o poder de compra 
dos trabalhadores.

“O Brasil já é o país com a maior taxa 
de juros do mundo e quanto mais o go-
verno aumenta essa taxa, mais aumenta 
a dívida pública interna, que atualmente 
já está em torno de R$ 2,2 trilhões. Isso 
significa menos recursos para saúde, edu-
cação e habitação e mais dinheiro para os 
banqueiros”, diz Romero.
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No ano passado, 45% de tudo o 
que foi arrecadado pelo governo 
federal foi usado para pagar os 
juros da dívida pública, totalizan-
do R$ 635 bilhões. Enquanto isso, 
a Educação só recebeu 2,9% do 
orçamento. A Segurança Pública, 
um dos maiores problemas do 
país, recebeu 0,56% e, pasmem, 
a Habitação recebeu menos de 
0,01%. Este é o custo social do 
aumento da taxa de juros adotado 
pelo governo Dilma.

VOCÊ SABIA?

  

É comum pensarmos que a inflação é um 
problema que não é causado por ninguém em 
particular. É como se fosse algo sem respon-
sáveis, que surgisse de forma involuntária. 
Isso é um engano. 

As causas para a inflação são variadas 
e dependem da conjuntura. Mas, antes de 
tudo, é uma forma de especulação com os 
preços feita pelos empresários. É uma ação 
consciente por parte dos patrões para lucra-
rem ainda mais e o governo está a serviço 
desses interesses.

Do PIB de 2006, por exemplo, os tra-
balhadores se apropriaram de 54% da 
renda nacional, enquanto os empresários 

A INFLAÇÃO SERVE AOS INTERESSES DOS PATRÕES
abocanharam 46%, segundo o Anuário dos 
Trabalhadores do Dieese de 2009.

“É como se o PIB do Brasil fosse um prato 
de sopa a ser dividido entre trabalhadores e 
patrões. Mas, enquanto os patrões podem 
usar uma colher de sopa, entregam para os 
trabalhadores apenas uma mísera colher de 
café”, explica o professor Daniel Romero.

Os mais jovens podem não lembrar, mas 
durante as décadas de 80 e 90, a inflação foi 
o mais grave problema econômico enfrentado 
pelo país. O Brasil foi um dos países com a 
maior inflação em todo o mundo. 

Em 1989, último ano do governo de 
José Sarney, a inflação anual atingiu quase 

IPCA - inflação (IBGE)
abril/2011 0,77%
março/2011 0,79%
abril/2010 0,57%
Acumulado de 2011 3,23%
Acumulado 12 meses 6,51%
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É PrecisO mObiliZAçãO PArA cOmbAter A iNFlAçãO

Inflação volta e governo quer impor arrocho aos trabalhadores
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A INFLAÇÃO SERVE AOS INTERESSES DOS PATRÕES

abocanharam 46%, segundo o Anuário dos 
Trabalhadores do Dieese de 2009.

“É como se o PIB do Brasil fosse um prato 
de sopa a ser dividido entre trabalhadores e 
patrões. Mas, enquanto os patrões podem 
usar uma colher de sopa, entregam para os 
trabalhadores apenas uma mísera colher de 
café”, explica o professor Daniel Romero.

Os mais jovens podem não lembrar, mas 
durante as décadas de 80 e 90, a inflação foi 
o mais grave problema econômico enfrentado 
pelo país. O Brasil foi um dos países com a 
maior inflação em todo o mundo. 

Em 1989, último ano do governo de 
José Sarney, a inflação anual atingiu quase 

ICV-Dieese - 
(inflação últimos 12 meses)
Transporte 11,55%
Alimentação 9,55%
Despesas Pessoais 7,23%
Habitação 6,92%
Educação 5,86%

IPCA - inflação (IBGE)
abril/2011 0,77%
março/2011 0,79%
abril/2010 0,57%
Acumulado de 2011 3,23%
Acumulado 12 meses 6,51%

O governo declarou que os au-
mentos salariais elevariam o risco de 
inflação e que os trabalhadores devem 
ser moderados em suas reivindicações 
este ano. Um grande cinismo por parte 
do governo.

“Enquanto os parlamentares au-
mentaram seus salários em mais de 
62% e o da própria presidente subiu 
132%, os trabalhadores, que mais 
sofrem com a inflação, devem ser 
moderados nas reivindicações? É uma 
piada”, critica o presidente do Sindicato, 
Vivaldo Moreira. 

“Não são os aumentos salariais que 
criam a inflação. O objetivo das campa-
nhas salariais é apenas reajustar o sa-
lário em cima de uma inflação já criada 
pelos patrões e pelo governo”.

Uma série de lutas e greves aconte-
ceram no país, como a dos bombeiros 
do Rio de Janeiro, de professores em 
vários estados e a dos trabalhadores 
da Volks no Paraná. No 2º semestre, 

têm início campanhas salariais de 
categorias importantes como me-
talúrgicos, bancários e petroleiros. 
Com organização e mobilização 
podemos impedir o arrocho que o 
governo e patrões querem impor.

“O governo pede moderação, 
mas é justamente nessa hora que 
os trabalhadores devem pressio-
nar para repor as perdas com a 

inflação, bem como os ganhos de 
produtividade e lucros obtidos pelas 
empresas, em forma de aumento 
real”, disse Vivaldo.

“Nossa luta será por aumento 
real dos salários, reajuste auto-
mático  a cada vez que a inflação 
atingir 3%, redução e congelamen-
to de tarifas e preços, entre outras 
reivindicações”, finalizou.

1.800%. Hoje, não corremos risco, a curto 
e médio prazo, de uma hiperinflação. No 
entanto, a inflação nos últimos 12 meses 
passou dos 6% e já corroeu o aumento real 
obtido no ano passado.

“Naquela época, os trabalhadores se 
protegeram com lutas e conquistaram 
o reajuste automático de salários, o 
famoso “gatilho salarial”, disparado 
a cada vez que a inflação atinge 
um limite. É um ótimo exemplo 
da força dos trabalhadores”, 
exemplificou o pesquisador 
do Ilaese, Daniel 
Romero.
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setor imobiliário

Não há fiscalização firme por parte do poder público e quem compra imóvel é que sai prejudicado

O setor imobiliário vive nos 
últimos anos um cenário de 

crescimento e expansão, com 
centenas de lançamentos de 
empreendimentos pelo país.

Todos os dias, pessoas são 
atraídas pelas supostas van-
tagens oferecidas pelo setor, 
principalmente com o Programa 
“Minha Casa, Minha Vida”.

Porém, na ansiedade de 
comprar a casa própria acabam 
enfiando os pés pelas mãos. Afi-
nal, não faltam armadilhas.

irregularidades
Em São José dos Campos, 

os casos mais dramáticos são 
de pessoas que compraram 
imóveis da construtora MRV. Ao 
todo, pelo menos 1.000 famílias 
foram lesadas ou esperam uma 
solução para seu caso.

Três empreendimentos, 
Spazio Campo dos Lírios e Spa-
zio Campo Alvorada, no Jardim 
América, e Spazio Campo Azuli, 
no Jardim Oriente, estão embar-
gados pelo Ministério Público. 
Juntos, os três empreendimen-
tos abrangem 466 famílias.

Além destes, o Spazio Cam-
po di Savoya, no Parque Indus-
trial, que está pronto e tem cerca 
de 500 apartamentos, ainda não 

Compra da casa própria pode virar 
pesadelo com armadilhas do setor

foi entregue porque está irregu-
lar: o pé direito (distância entre 
o chão e o teto) está abaixo do 
mínimo permitido pela Prefeitu-
ra, que é de 2,40m. O mesmo 
ocorre com o Spazio Campo 
Lazio, que fica no Bosque dos 
Eucaliptos.

Se tudo isso não bastasse, 
o Campo Del Rey, em Santana, 
até agora não saiu do chão. A 
obra está embargada porque o 
empreendimento está em área 
de preservação ambiental.

Além disso, nenhum dos 
empreendimentos da MRV tem 
Habite-se, documento impres-
cindível para a liberação do 
financiamento pela CEF.

A situação da MRV é um 
exemplo, mas que se repete em 
maior ou menor grau em obras 
pelo país. 

O fato é que o boom no 
setor imobiliário tem se dado às 
custas de uma generosa política 
dos governos de subsídios e 
incentivo ao setor, e também de 
conivência. Afinal, há total falta 
de fiscalização das obras desde 
o seu início.

Como explicar que grandes 
empreendimentos sejam cons-
truídos em uma área ambiental? 
Já um morador que tenta mo-
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Quem caiu na con-
versa de uma construtora e 
se viu numa armadilha sente-
se impotente diante de tantas 
informações desencontradas 
e acaba saindo no prejuízo, 
mesmo após ter pago por 
anos as prestações.

Este é o caso da jornalista 
Simone (nome fictício), 25 
anos. Há dois anos, ela com-
prou um dos apartamentos do 
Campo Del Rey, em Santana. 

“Demos uma entrada de 
R$ 3 mil e assumimos uma 
prestação de R$ 400 por 

mês. Me lembro de como fi-
camos felizes, pois estávamos 
realizando um sonho”, disse.

Mas a alegria durou pouco. 
Alguns meses depois, ouviu 
falar que a obra estava em-
bargada por estar em área de 
preservação ambiental.

“Ficamos preocupados e 
procuramos a construtora, que 
disse que poderíamos ficar 
tranquilos porque o impasse já 
estava sendo resolvido com a 
prefeitura, que estavam tentan-
do conseguir um TAC (Termo de 
Ajuste de Conduta)”, conta.

Foi uma decepção atrás da outra
No entanto, o tempo pas-

sou e a obra não saiu mesmo 
do papel. “Só entendemos que 
tínhamos caído numa cilada 
quando um amigo, que fez cur-
so de corretagem, nos disse 
que o imóvel que compramos 
nem poderia ter sido vendido 
porque não tinha o registro de 
incorporação”, disse.

A partir daí, o casal enfren-
tou um verdadeiro calvário para 
conseguir  romper o contrato.

A construtora tentou de tudo, 
até ofereceu um imóvel de outro 
empreendimento que, aliás, tam-

bém estava com problema.
“Foi uma decepção atrás 

da outra. Ficamos muito frus-
trados”, desabafou.

O casal tentou romper o 
contrato, mas a MRV queria 
cobrar multa de rescisão do 
contrato. 

“Não concordamos por-
que nós não desistimos do 
apartamento. O apartamen-
to é que não saiu”, disse 
Simone. Sem acordo, eles 
agora estão mo-
vendo uma ação 
na Justiça.

Spazio Campo Alvorada, no Jardim América, que está pronto, 
mas vazio, porque foi embargado pelo Ministério Público

dificar sua casa ou pequeno 
comércio, por exemplo, é 
comumente multado ou adver-
tido pela Prefeitura.

A diferença é que as 
construtoras são as 
principais financiado-
ras das campanhas 
políticas.



Fique atento para algumas dicas:

Outra vítima da MRV foi o servidor público 
Orival Batista Aguilar Filho, 40 anos.

Inconformado por ter caído no conto do 
vigário, ele passou a organizar os comprado-
res lesados pela MRV para travar uma luta 
na Justiça.

Segundo ele, o que a MRV quer é que os 
compradores, ao descobrirem as irregularidades, desistam do negócio para que 
a construtora possa revender as unidades pelo preço de mercado, já que o valor 
inicial dos imóveis na planta são sempre muito baixos. “O problema é que enten-
di tarde demais qual é a forma de ação da MRV”, disse.

Por isso, ele está decidido a não romper o contrato e está organizando outros 
compradores para que possam agir contra a construtora. “Exigimos que a MRV 
entregue o que vendeu”.

Foi graças à ação deste grupo que a MRV foi obrigada a tirar do seu site os 
anúncios dos empreendimentos Campo Azuli, Campo Alvorada e Campo dos 
Lírios. No entanto, outras obras com problemas com o “pé direito” ainda estão 
sendo anunciadas no site e atraindo compradores.
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Para reclamar ou consultar sobre 
reclamações contra determinada 
empresa, basta consultar o site do 
Procon (www.procon.sp.gov.br)
em são josé, o telefone é o 
(12) 3909-1440 ou 151 (gratuito)
endereço: rua Vilaça, 681 - centro
Funcionamento: de segunda-feira a 
sexta-feira, das 7h30 às 17h15

Fonte: Procon de são josé dos 
campos

registros no Procon:
Foram registradas no 
Procon de São José dos 
Campos 346 reclamações, 
no período de 11/06/2006 a 
10/06/2011

construtoras mais 
reclamadas:
mrV - 150 reclamações
construtora tenda - 97

Principais assuntos e 
problemas reclamados: 

a) Rescisão do contrato pela não 
entrega do imóvel; 
b) Qualidade da construção (ví-
cios, defeitos, vazamentos etc); 
c) Não execução de obras de 
infraestrutura e benfeitorias; 
d) Publicidade enganosa; 
e) Não entrega do contrato; 
f) Não entrega da escritura. 

Cuidados ao Comprar 
um imóvel na planta 
ou em Construção:

Informar-se junto à incorporadora 
sobre a relação de imóveis já 
construídos pela construtora para 
verificar a qualidade da construção 
e a pontualidade no cumprimento 
das suas obrigações;

Certificar-se de que os respon-
sáveis pela obra (empresa e 
engenheiro) estão registrados no 
Conselho Regional de Engenharia 
e Arquitetura (Crea);

Verificar na Prefeitura Municipal ou 
na Secretaria da Habitação se a 
planta do imóvel está aprovada. 

Checar no Cartório de Registro 
de Imóveis se a incorporação 
está regularmente registrada, com 
especial atenção para a planta, a 
metragem do imóvel, a área total e 
privativa e o memorial descritivo;

Verificar atentamente qual o tipo 
de construção contratada. Se for 
por administração, o custo efetivo 
da obra e a taxa de administração 
serão repassados aos adquirentes 
do imóvel; se for por empreitada, o 
preço é fechado, sujeito a reajuste;

Pedir o cronograma da obra e 
visitar, se possível, periodicamente 
o local, para verificar se não há 
atrasos;

Guardar todos os panfletos          
de publicidade do imóvel,            
para verificar se a empresa           
vai cumprir a oferta.

em são josé, há 
grupo de compradores 
organizados

Campo di Savoya, no Parque: pronto, mas com problemas no “pé direito”



humor político

Exposição de trabalhos de Henfil vai até dia 17 de julho. Gibiteca tem obra completa do autor à disposição dos visitantes, em meio a um vasto acervo da história em quadrinhos no Brasil

Em uma homenagem mais do que mere-
cida, a Gibiteca Henfil, em São Paulo, 

que completa 20 anos, está promovendo 
uma exposição de trabalhos de seu patro-
no, o cartunista Henrique de Souza Filho, o 
Henfil. A exposição “Henfil nos 20 anos da 
Gibiteca” vai até o dia 17 de julho, na Praça 
das Bibliotecas. 

A Gibiteca funciona no Centro Cultural São 
Paulo, que fica na rua Vergueiro, nº 1.000, no 
bairro da Liberdade. A entrada é franca.

A exposição
A mostra traça um panorama da obra 

do cartunista, conhecido em nossa cate-
goria por ser o “pai” do Dito Bronca, cujos 
desenhos se caracterizavam pelo forte teor 
político-social.

Resgata imagens da exposição “Henfil 
Baixou Aqui”, apresentada no Salão Inter-
nacional de Humor de Piracicaba logo após 
sua morte, e da exposição “Henfil - Vida e 
Obra”, em que são mostrados os persona-
gens criados pelo artista, além de charges 
políticas e esportivas.

 Segundo Hugo Leonardo Abud, coor-
denador da Gibiteca, quem visitar a mostra 
poderá conferir todas as obras originais de 
Henfil, que foram digitalizadas, além de en-
contrar seus quadrinhos e as histórias de seus 
personagens mais famosos, como Graúna, 
Bode Orelana, o nordestino Zeferino e outros, 
que eram publicados na revista Fradim, que 
ele mesmo criou. 

A Gibiteca também possui para consulta 
a coleção completa dos Fradins, os livros A 
volta do Fradim, Diretas já, Isto era, Henfil 
na China, Fradim de libertação, Como se faz 
Humor Político e exemplares do Pasquim, 
além de acervo para pesquisa sobre o Henfil, 
entre eles, um fanzine de autoria de José 
Eduardo Cimó, livros teóricos, recortes de 
jornais e folhetos. 

“Mais do que um simples local que 
reúne um amplo acervo, a Gibiteca já se 
firmou como um ponto de convivência de 
fãs e profissionais da área, que se reúnem 
aqui para desenhar, trocar experiências ou 
confeccionar fanzines. Portanto, para  todos, 
sejam profissionais ou apenas fãs dos qua-
drinhos, vale a visita”, disse Abud.

A Gibiteca funciona de segunda a sexta, das 10h 
às 20h. Aos sábados, domingos e feriados, abre 
das 10h às 18h. mais informações pelos tel. (11) 
3397-4002 ou (11) 3397-4064.

Em comemoração aos seus 20 anos, Gibiteca homenageia Henfil 

Inaugurada no dia 3 de maio de 1991, a Gibiteca Henfil é a maior da 
América Latina
Seu acervo tem 125 mil exemplares e 10 mil títulos
Dentre os títulos, algumas raridades, como a primeira revista em 
quadrinhos da Turma da Mônica, publicada em maio de 1970, autogra-
fada por Maurício de Sousa
Há também a quadrinização de várias adaptações literárias, como obras 
de Jorge Amado, Machado de Assis e até uma versão em quadrinhos de 
“Os Lusíadas”, de Luís Vaz de Camões
Revistas em quadrinhos em braile também podem ser encontradas
O acervo conta ainda com a coleção completa do Pasquim, que foi 
microfilmado e pode ser consultado por usuários cadastrados

Você sabia?
As revistas em quadrinhos só são 
conhecidas como “gibi”, no Brasil, 
por causa de uma revista editada 
na década de 60, que fez muito 
sucesso e levava esse nome.
Algumas edições da revista estão 
no acervo da Gibiteca e podem 
ser consultadas pelos visitantes. 

Edições de colecio-
nadores, como a 1ª 
edição da Revista 
Gibi, podem ser 
conferidas

saiba mais sobre a Gibiteca Henfil
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humor político

Exposição de trabalhos de Henfil vai até dia 17 de julho. Gibiteca tem obra completa do autor à disposição dos visitantes, em meio a um vasto acervo da história em quadrinhos no Brasil

Em comemoração aos seus 20 anos, Gibiteca homenageia Henfil 
Quem foi Henfil

Pai do dito bronca
Foi justamente em um ato pela anistia, em 1979, na Praça Afonso Pena, em 

São José dos Campos, que Henfil criou o Dito Bronca, o simbólico personagem 
do Jornal do Metalúrgico. Na época, o personagem foi adotado pela Oposição e 
depois se tornaria o maior símbolo do Sindicato, no combate à exploração sofri-
da pelos trabalhadores. 

Desde então, a entidade considera Henfil um de seus patronos, já que o 
Dito Bronca foi um grande presente do cartunista para a categoria. A história 
desse personagem hoje se mistura à história do próprio Sindicato. 

“Impossível falar da entidade sem lembrar do Dito Bronca, que está 
sempre presente nos nossos materiais, nas nossas campanhas, tem uma 
coluna que é a mais lida no nosso jornal e, agora, na versão mais moder-
na, ganhou até um perfil no twitter”, disse o vice-presidente do Sindicato 
Herbert Claros.

siga o dito bronca no twitter: @ditobronca

Como parte das comemorações do aniversário da 
Gibiteca Henfil, o CCSP também está promovendo a 
mostra “Seu desenho, seu olhar”. São trabalhos de 
artistas e usuários sobre os 20 anos da gibiteca. 

Além disso, todos os trabalhos serão 
expostos na gibiteca, terão uma ver-
são virtual no site do CCSP 
e irão compor um vídeo 
institucional em comemo-
ração ao aniversário da 
Gibiteca.

O chargista do Sin-
dicato, Bruno Galvão, 
também participa. “O 
trabalho enviado é uma 
composição com a versão 
original do Dito Bronca, 
com o objetivo de incluir o 
personagem no acervo da 
Gibiteca e entre as obras 
oficiais de Henfil”, disse 
Bruno Galvão.

O cartunista começou a carreira como desenhista, quadrinista e foi 
colaborador do jornal “O Pasquim” (1969). Em 1970 lançou a revista “Os 
Fradinhos”, seus personagens mais famosos e que possuem sua marca 
registrada (um desenho humorístico, crítico e satírico, com personagens 
tipicamente brasileiros, que retratam a situação nacional da época).

Sua importância na história brasileira está relacionada à renovação que 
trouxe ao desenho humorístico nacional. Henfil atuou ainda em teatro, cine-
ma, televisão e literatura. Mas, mais do que um artista, Henfil era um crítico, 
um homem tremendamente politizado e engajado na luta pela democracia e pela 
anistia dos presos políticos, na época da Ditadura.  Lutou pela “Diretas Já” e estava 
sempre participando de todas as manifestações a favor da liberdade.

chargista do sindicato 
participa de mostra
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Brasil é campeão mundial em 
assassinatos de homossexuais  

Primeiro casamento gay do Brasil aconteceu em Jacareí

Este ano já foram mortos, pelo menos, 85 gays, lésbicas e travestis. Nos últimos cinco anos, o índice cresceu 115%

homofobia

Quando o Supremo Tribu-
nal Federal reconheceu o direi-
to dos homossexuais à união 
civil, o País deu um importante 
avanço. 

A partir dessa decisão, o 
casal de Jacareí José Sérgio 
Santos de Sousa e Luiz André 
de Rezende Moresi protagoni-
zaram o primeiro casamento 

campanha da OAb alerta:

Diante do aumento dos casos de violência contra homossexuais, a OAB-
SP  (Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo) lançou  a 
campanha “Homofobia mata”, destinada a combater o preconceito e a 
violência praticados contra homossexuais.  
A csP-conlutas também mantém um grupo setorial que combate o 
preconceito e defende direitos LGBTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Transexuais e Travestis). Em junho, a central participou da Parada Gay, 
em São Paulo, e realizou um debate no Sindicato sobre o assunto.

gay do Brasil. 
Eles se casaram no 2º 

Cartório de Notas, com direito 
a certidão de casamento e co-
bertura pela imprensa. 

Já em Goiânia, o casal Lior-
cino Mendes e Odílio Torres teve 
o contrato anulado pelo juiz Je-
ronymo Pedro Villas Boas.

Para se justificar, o juiz usou 

“homofobia mata”

Ser homossexual no Brasil 
é um fator de risco. É o 

que mostra o relatório produ-
zido pelo Grupo Gay da Bahia 
(GGB), entidade de reconheci-
mento internacional e que há 30 
anos monitora os casos de vio-
lência contra homossexuais.

Segundo o relatório, o núme-
ro de assassinatos de homosse-
xuais cresceu 115% em 2010. 

Foram mortos pelo 
menos 260 gays, lés-
biscas e travestis. Em 

2011, este número 
já chegou a 85. Estes 

dados colocam o Brasil 
como o campeão mun-
dial de assassinatos. 

O fato é que o pre-
conceito tem criado 
uma situação que 
encoraja e legitima a 
violência. Para com-
bater esta situação 
é que está em trami-

tação no Senado um 
projeto de lei que torna 

crime a discriminação a homos-
sexuais.

O antropólogo e fundador 
do GGB, Luiz Mott, explica que 
as mortes são, em sua ampla 
maioria, provocadas pelo fato 
das vítimas serem homossexu-
ais. Há casos explícitos de ódio, 
em que os criminosos deixam 
recados do tipo “odeio gay” 
ou praticam violência extrema, 

como castração.
 “A aprovação da lei que crimi-

naliza o preconceito é importante, 
mas não pode vir sozinha. Cabe-
rá a nós, homossexuais, fazê-la 
aplicar”, afirma Luiz Mott.

barganha em brasília
Apesar da violência contra 

homossexuais ser crescente 
no Brasil, a presidente Dilma 
Rousseff determinou, em maio, o 
cancelamento da distribuição do 
material contra a homofobia, que 
seria distribuído nas escolas. 

E o que é pior: a suspensão 
só aconteceu porque Dilma 

queria garantir, na época, que 
a bancada evangélica não cha-
masse o então ministro Antonio 
Palocci para dar explicações 
sobre seu enriquecimento. 

Com isso, o Brasil perma-
nece na contramão das discus-
sões mundiais sobre direitos 
humanos. “A homossexualidade 
tem dois lados no Brasil: o lado 
cor- de-rosa, que é o lado da 
festa, da aceitação de artistas e 
da maior parada gay do mundo. E 
há o lado vermelho, que é o lado 
da violência, do preconceito, do 
machismo, que vitima mulheres e 
homossexuais”, conclui Mott.

argumento discriminatório: 
“essas pessoas não podem 
querer a aceitação dos de-
mais membros da sociedade 
como se fosse natural”.

Entretanto, o Tribunal de 
Justiça de Goiás revogou 
a decisão discriminatória e 
confirmou a união de Liorci-
no e Odílio.
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José Sérgio e Luiz André



Versão dos jornais em PDF
Além de manter o jornal em forma de texto, o 
site tem a opção de baixar a edição do jornal 
em PDF, podendo ser salva em qualquer 
computador. Com isso, o trabalhador que não 
pegou sua edição na porta da fábrica, pode ver 
e ler as publicações no seu formato original.

seção multimídia
O novo site conta com uma seção multimídia, onde é possível 
ver vídeos de mobilizações e áudios de entrevistas, além da ga-
leria de fotos e a seção de charges, sempre com assuntos atuais.

Interatividade com as redes sociais
O trabalhador pode compartilhar as matérias postadas no site em 
redes sociais, como o Twitter e o Facebook. Além disso, em des-
taque no site há links para seguir o Sindicato no Twitter e no Face-
book. Até mesmo o Dito Bronca, nosso personagem mais marrento, 
deixou o conservadorismo de lado e se rendeu ao Twitter.

sindicalização Online
Você pode ficar sócio (a) do Sindicato pelo site. 
Também é possível atualizar seus dados.

convênios do sindicato
Confira centenas de convênios firmados pelo Sindicato, com 
desconto aos sócios, tais como faculdades, escolas técnicas, 
atendimento odontológico, auto-escolas, etc.

Página do Sindicato na internet foi reformulada. Objetivo foi 
tornar o site mais informativo e atrativo para trabalhador

Acesse o site do Sindicato e 
fique por dentro dos seus direitos

www.sindmetalsjc.org.br

O Sindicato está de cara nova na inter-
net desde o dia 19 de abril. O site da 

entidade foi totalmente reformulado, com 
uma mudança geral no visual e criação 
de novas seções.

A mudança atende a uma necessidade 
de modernização do site do Sindicato às 
novas tecnologias, tornando-o assim uma 
ferramenta mais interativa, de fácil nave-
gação e mais bonita para o trabalhador.

Para que esse resultado fosse pos-
sível, o conteúdo foi incrementado, está 
mais informativo e dinâmico.

Os recursos que já existiam, como 
sindicalização, envio de broncas, consulta 
de convênios e cadastramento para o 
recebimento do boletim eletrônico, por 
exemplo, foram aprimorados.

Nosso objetivo é que o trabalhador 
não tenha dificuldade em encontrar a 
informação que procura. 

Além disso, outros re-
cursos foram adicionados, 
como um mecanismo de bus-
ca em todo o conteúdo do site, 
ferramentas que permitem o 
compartilhamento de notícias em 
redes sociais, como o Facebook e o 
Twitter, versões em PDF dos jornais e 
até um tour virtual pela Colônia de Férias, 
com direito a mapa de localização e envio 
de críticas e sugestões.

Outra novidade é que o associado 
agora tem um canal direto de comunicação 
via email com qualquer um dos diretores, 
além do canal direto com os departamentos 
Jurídico e de Saúde do Sindicato, que são 
os mais procurados pelos trabalhadores. A 
proposta é aprimorar cada vez mais e trazer 
seções especiais ao trabalhador.

“Lançar esse novo site no ano em 
que o Sindicato completa 55 anos é muito 

Notícias de interesse do trabalhador
Notícias de interesse do trabalhador atualizadas diariamente, como 
direitos, mobilizações, campanha de PLR e campanha salarial, etc.

importante e mostra a preocupação da 
entidade em estar sempre atenta, colo-
cando as novas tecnologias a serviço da 
classe trabalhadora”, disse o diretor do 
Sindicato Antonio Ferreira da Barros.

Mais informação e interatividade

Siga o Sindicato nas redes sociais: www.facebook.com/sindmetalsjc  e www.twitter.com/sindmetalsjc

www.sindmetalsjc.org.br

Visita virtual à colônia de Férias
Quem acessar o site pode, agora, fazer um tour virtual 
pela Colônia de Férias, em 360º. É como se o internauta 
estivesse na própria Colônia, podendo observar o local 
de todos os ângulos.

dito bronca
Mande suas broncas pelo 
site do Sindicato. Há um 
espaço dedicado ao Dito já 
na primeira página do site.
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DESTINATÁRIO

O Metalúrgico em

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

Sindicalize-se

Vista a camisa 
em defesa dos 
seus direitos.
Fique sócio(a)!

Ser Sócio
cuSta pouco
mas fortalece 
a sua luta!

“Vista a camisa em defesa dos 
seus direitos” e some-se à Campanha 
de Sindicalização do Sindicato. O 
metalúrgico(a) que trouxer novos asso-
ciados para o Sindicato ganha brindes, 
além de fortalecer a luta da categoria.

Os brindes vão desde uma caneta 
personalizada, entregue a todos os 
trabalhadores que participam, a cha-
veiros, canecas de chopp, porta-latas, 
camisetas polo e até estadias gratuitas 
na Colônia de Férias do Sindicato, em 
Caraguá.

O sócio paga apenas 1% do seu 
salário-base (um salário de R$ 1.500 
paga R$ 15 por mês, por exemplo). Ou 
seja, ser sócio custa pouco, mas forta-
lece as lutas em defesa dos seus direi-

tos. Afinal, a força de um Sindicato 
e de uma categoria se mede pelo 
número de trabalhadores sindicali-
zados. Entre para nosso time!

Convide um amigo(a) para ficar sócio do Sindicato 
pela internet: http://www.sindmetalsjc.org.br/sindicato/fique-socio
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