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A Câmara dos Vereadores de
São José é um peso morto para o povo.
Os vereadores não fazem nada, usam
o carro da Câmara e funcionários do
povo em benefício próprio. E pior: só
trabalham para ajudar empresários,
exploradores e corruptos.

Os vereadores há muito tempo
não cumprem a função principal da
instituição: fiscalizar o executivo. A
relação de cumplicidade e
oportunismo entre os vereadores e o
prefeito nos 16 anos de governo
tucano na cidade é quase total.
É a ditadura tucana. O prefeito faz, a
Câmara aprova e o povo paga o
prejuízo. O que importa para eles é
meter a mão no dinheiro do povo. O
prefeito faz vista grossa para as
falcatruas, já que também teve o salário
aumentado. Só com os salários dos
vereadores, São José vai gastar R$ 4,8
milhões, valor maior ao orçamento total
de 25 Câmaras do Vale.

Esse é o mesmo sistema em
Jacareí. Os vereadores subiram os
próprios salários em quase 100%.
Saltou de R$ 5.507,62 para R$ 10.021 e
o salário do prefeito de R$ 13 mil para
R$ 17 mil.

Os vereadores deveriam receber
o mesmo salário de um professor ou a
média salarial dos trabalhadores da
região.
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A safadeza capitalista começou
com os deputados federais e
senadores. Os governistas do PT/
PMDB/PDT/PSB/PCdoB, juntos com a
oposição de direita PSDB/PPS/DEM,
aumentaram seus salários em 62% e
da presidente e governadores em
133%. Ou seja, o PSDB é para São
Paulo o que o governo Dilma é para o
país.

E ainda querem aumentar o
número de vagas na Câmara. Isso vai
desviar mais
dinheiro do
povo para os
parasitas! É
por isso que
f a l t a m

TODOS ÀS SESSÕES DE CÂMARA, TERÇAS E QUINTAS, ÀS 17H!

PELA REVOGAÇÃO IMEDIATA DO AUMENTO DOS VEREADORES!

especialistas nas UBS´s e o povo não
tem serviços públicos melhores. O
dinheiro está sendo mal investido.

O aumento dos salários dos
vereadores, segundo cálculos do
jornal O Vale, daria para bancar a
contratação de 99 médicos para a
rede municipal de saúde e resolveria
o problema de falta de profissionais.
Essa despesa também daria para
construir 44 casas da CDHU por ano.

Trabalhadores em
protesto em São José
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O povo trabalhador ocupou o seu lugar
no desfile de 7 de setembro em São José dos
Campos. Trabalhadores químicos,
condutores, do setor de alimentação,
médicos, funcionários públicos, movimentos
sociais, estudantes, ambientalistas,
petroleiros, cerca de 600 pessoas, ao todo,
vestidas de preto marcharam na avenida sob
os aplausos da população, que chegava a
mais de quatro mil pessoas. A passeata
cortou o centro da cidade para dizer, entre
outros pontos, não à corrupção e “AUMENTO
PARA OS TRABALHADORES, NÃO PARA
OS VEREADORES”!

A manifestação foi promovida pelo
Fórum de Lutas da região, que une o Sindicato
da Alimentação, dos Químicos, dos
Condutores, dos Petroleiros, dos Vidreiros,
dos Municipais de Jacareí, do SindSaae de

7 de setembro dos indignados
Jacareí, da Central de
Movimentos Populares,
dos ambientalistas, dos
médicos da rede
pública de São José
dos Campos e agora
dos servidores
públicos, em especial,
os professores
municipais.

Munidos de
faixas, cartazes e,
principalmente, de
espírito de luta e união,
os manifestantes
deixaram claro para o governo municipal que
os trabalhadores não aceitam a patifaria que
os vereadores e a prefeitura estão fazendo.
Eles aumentam a facada nos cofres públicos

 Não foi só em São José dos Campos
que os trabalhadores tomaram às ruas. A
classe trabalhadora do país está se
levantando contra a corrupção que o
capitalismo criou em toda a estrutura de
governo.

Em Aparecida, duas mil pessoas
realizaram o 17º Grito dos Excluídos no
Santuário Nacional, que condenou a
construção de usinas hidrelétricas na
Amazônia e as mudanças
no Código Florestal.

Em Brasília, 25 mil
pessoas ocuparam a
Esplanada dos Ministérios
durante o desfile de
independência. O protesto
foi organizado por meio das
redes sociais da internet a
exemplo das revoluções
que sacudiram o mundo
árabe no começo do ano.
O povo protestou contra o
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DINHEIRO PARA A SAÚDE E A EDUCAÇÃO, NÃO PARA OS VEREADORES!

inflando os próprios salários, enquanto
atacam os direitos dos trabalhadores públicos
e ameaçam a população de bairros carentes
de despejo, além da falta de estrutura.

voto secreto no Congresso e a absolvição
da deputada Jaqueline Roriz (PMN-DF), que
foi flagrada recebendo dinheiro vivo do
esquema de corrupção no Distrito Federal,
no mensalão do DEM.

O mesmo esquema de corrupção
que funciona em um governo funciona em
outro porque o sistema é o mesmo e os
partidos corruptos também são os mesmos.
O capitalismo não deixa passar nada,

corrompe tudo.
A corrupção no

Brasil começa no
presidente do Senado,
José Sarney, e termina
nas Câmaras de
Vereadores. Até a paixão
do brasileiro pelo futebol
não passa em branco.
Ricardo Teixeira comanda
esquemas milionários de
corrupção na CBF.

A Copa do Mundo e as Olimpíadas
farão a alegria dos corruptos. Já foi pega uma
fraude de R$ 80 milhões nas obras do
Maracanã. Um estudo recente diz que a
corrupção custa ao Brasil R$ 6 bilhões por
ano. É dinheiro que sai da educação, da
saúde, da moradia e enriquece os políticos
criminosos em todo país. Por isso, temos que
lutar pela criminalização da corrupção e
cadeia para os corruptos e cúmplices no
Congresso.

Protesto em Brasília

Protesto em São Paulo

Os trabalhadores da AmBev, que
faz a Brahma, realizaram uma greve
vitoriosa nos dias 8, 9 e 10 deste mês.
O Sindicato da Alimentação e os
trabalhadores enfrentaram uma
repressão violenta da polícia militar a
mando da cervejaria.

A união e a força dos
trabalhadores superaram este ataque e
conquistamos aumento de 9,5% (2,7%
de aumento real), dois abonos de R$
500, garantia de emprego ou
indenização por 60 dias, inclusive para

o s
terceirizados,
não desconto
dos dias
p a r a d o s ,
inclusive para
terceirizados,
e renovação
das cláusulas sociais.

Para uma empresa que queria
pagar apenas 0,7% além da inflação e
bateu o pé que não pagava abono, foi
uma verdadeira vitória da categoria.

Parabéns aos trabalhadores, que
junto à firmeza do Sindicato,
conseguiram vencer a maior cervejaria
do mundo na primeira greve após mais
de 20 anos

Vitória dos trabalhadores na Ambev
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O BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento) visitou São José no
começo de setembro para sondar a
estrutura da cidade. São José é
superavitária, mas o prefeito quer afundar
o município em uma dívida com o BID para
arrancar o povo do caminho das
construtoras.

O que o governo do PSDB faz em
São José é a mesma coisa que o PT faz
em Brasília. Eles governam para os ricos
e querem tirar o povo do caminho para
liberar a exploração. O prefeito quer
emprestar dinheiro para retirar moradores
de áreas de interesse das construtoras. Ou
seja, vai usar grana que o povo vai pagar
com juros para desalojar trabalhadores. A
antiga favela do Banhado é um dos alvos
do prefeito. Ele quer desalojar as famílias

de trabalhadores, enquanto protege os
loteamentos clandestinos de ricos que
pipocaram nas margens do Banhado.

O BID mandou uma comissão a São
José para ver como pode mandar o
prefeito piorar os serviços públicos para
garantir o pagamento do empréstimo com
juros. Para pagar o BID, o prefeito ataca a
educação, privatizou o Hospital Municipal
e corta investimentos no social,
sucateando o serviço público. Agora
dinheiro para bancar as mamatas do
governo, cargos comissionados e
orçamento milionário para a Câmara torrar
a vontade não falta.

São José é uma cidade riquíssima.
O problema é o desvio do dinheiro que
deveria ser usado para o bem-estar do
povo joseense. Por isso, somos contrários
a essa farsa com o BID para atacar o
povo! Serviços Públicos de Qualidade
para o povo!

BID visita São José para sucatear serviços públicos

O olho gordo no lucro traz de volta
o fantasma da extração de areia em São
José. A atividade está proibida aqui há
17 anos, mas o intere$$e financeiro já
estacionou o bondão do lobby na Câmara
de Vereadore$. Os patrões do setor já
começaram as conver$inhas para meter
a mão de novo na várzea do Paraíba. As
cavas de areia destroem a várzea do rio
e deixam um imenso buraco por onde
passa.

Como se já não bastasse a
poluição da Dutra, de todas as
multinacionais, da Revap, o governo
ainda quer instalar termelétricas no aterro

Não às cavas de areia e termelétricas!
sanitário do Torrão de Ouro. A
queima gerada pela usina pioraria
ainda mais o ar na cidade, que já é
muito poluído. Quem mais sofre são
as crianças e pessoas com
problemas respiratórios. São José
não pode se tornar uma fonte de
lucro para os patrões à custa da
saúde do povo.

Cada trabalhador e
trabalhadora desta cidade tem que
ter a consciência de que é preciso
barrar esses ataques aos nossom e i o
ambiente como o povo de Caçapava
conseguiu impedir a volta da exploração

de chumbo na cidade. O meio ambiente
é nosso! Os patrões não podem ser
donos dele!

Área devastada pela extração de
areia na margem do Rio Paraíba

Estado Estado Estado Estado Estado criminalizacriminalizacriminalizacriminalizacriminaliza luta por ter luta por ter luta por ter luta por ter luta por terrrrrraaaaa
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Os governos têm atacado a classe trabalhadora

com uma política de criminalização dos movimentos
sociais. Em função disso, Mara Lúcia Galvão, mãe de três
filhos, foi presa por ter lutado pela ocupação da terra no
assentamento Nova Esperança, zona norte da cidade.

  O governo mandou a polícia invadir o local, não
encontraram nada de errado, mas incriminaram
trabalhadores para acabar com o “exemplo” a luta direta
pela terra. A política do governo é a de criminalizar quem
luta pela terra. O governo e os patrões querem que seja

crime lutar pela reforma agrária,
lutar função social da terra, que é
garantir a subsistência do homem.

Mara foi presa porque ocupou
terra improdutiva para conquistar a
terra comunitária e conseguiu! Nós
exigimos a libertação desta
lutadora e o fim da perseguição e
criminalização dos movimentos
sociais.  Libertem Mara Lucia Galvão
e todos os presos políticos!

Mudam empresas, masMudam empresas, masMudam empresas, masMudam empresas, masMudam empresas, mas
falta de ônibus continua...falta de ônibus continua...falta de ônibus continua...falta de ônibus continua...falta de ônibus continua...

Depois de muita luta da categoria, as empresa de
ônibus em São José não conseguiram dar o calote nos
trabalhadores do transporte. Motoristas, cobradores e
funcionários das garagens conseguiram na luta receber
os direitos. Só a luta traz conquistas!

Agora veja a qualidade do transporte depois da lici-
tação. Melhorou alguma coisa para o usuário?
Mais ônibus nas ruas? E a tal integração total
do transporte que o prefei-
to sempre usa como pro-
paganda eleitoral? A peri-
feria recebeu mais linhas
ou pontos de ônibus?

O governo municipal
não discutiu a qualidade
do transporte com o povo
e nem com os trabalhadores. Por isso, o transporte mu-
dou, mas para o povo continua ruim. Prefeito e secretári-
os não entendem de transporte público. Por isso, deveri-
am ouvir o povo, que é quem usa os ônibus. Por um
transporte público de qualidade e municipal!
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Os servidores públicos estão sendo
atacados pelo governo tucano em São
José e pelo PT e seus aliados em Jacareí.
Uma das áreas que tem sofrido mais
ataque é a educação. O vereador de
Jacareí conhecido como Burro, semanas
atrás, chamou os professores de
vagabundos e fez uma série de ofensas a
estes profissionais tão importantes para
a formação do país.

O prefeito tucano de São José quer
impor para o funcionalismo um novo plano
furado de carreira. É um ataque brutal a
todos os servidores. Com certeza, para
sobrar mais dinheiro para os supercargos
(apadrinhados políticos que recebem
fortunas) e desperdiçar na Câmara.

A prefeitura quer condicionar o
aumento ou promoções a avaliações de
desempenho, que é baseada em:
· o quanto um trabalhador é obrigado a

puxar o saco da chefia e aguentar
assédio moral;

· o quanto é obrigado a fazer o trabalho
de secretários sem competência

Os servidores públicos sob ataque!
postos no cargo
por tráfico de
influência da
b a s e
governista;

· quantos votos
p r o m e t e
arrumar e
quanto tempo
s e g u r a
bandeira nas
eleições.

Os professores, muitas vezes, têm
trabalhos fora do horário de expediente
para preparar aulas ou corrigir provas e
ainda são atacados por um plano de
carreiras que restringe o número de horas
trabalhadas pagas e serve de escada
para a criação de mais 14 cargos de
comissão na Prefeitura.

O setor médico do funcionalismo já
está em luta há vários meses em defesa
da saúde pública, contra a terceirização
dos serviços de saúde, pela contratação
de mais médicos e readequação do

O movimento estudantil ressurgiu
em São José dos Campos frente ao
cenário político vergonhoso. Jovens e
Estudantes se mobilizaram por meio
das redes sociais para se incluírem
como escritores da história da cidade.
Do primeiro ato contra o aumento
salarial absurdo dos vereadores, o
m o v i m e n t o
ganhou força,
espaço e nome.

A OJE
(Organização de
Jovens e
Estudantes) conta
em pouco tempo
com mais de 500

membros no Facebook e o apoio de
todas as forças sindicais da região. A
OJE convida você a fazer parte da
luta contra a imoralidade na casa
de leis de São José. TODAS AS
QUINTAS FEIRAS, PROTESTO
PEDINDO A REVOGAÇÃO DOS
$UPER $ALÁRIOS.

Também é
luta dos jovens e
estudantes a
aplicação de 10%
do PIB na educação.
Esta é a bandeira de luta
defendida há 10 anos por
professores, entidades
acadêmicas, sindicatos,

Jovens e estudantes contra os $uper$alário$
e por 10% no PIB na educação

movimentos sociais, estudantes que
elaboraram um Plano Nacional de

Educação. Hoje, o governo
investe apenas 5% do PIB
no setor. Os governos
FHC e Lula barraram
aumento para 7%. A nossa
luta é para dobrar os
investimentos de R$ 140
bilhões. Se o governo não
tivesse dado só este ano
R$ 144 bilhões para os

patrões em isenção fiscal já poderíamos
ter atingido a meta.

Dinheiro há, só falta investir no
povo, não nos patrões! Esta luta é de
todos nós!

salário base. Os professores, médicos e
demais servidores do município estão
mobilizados contra esses ataques e
votaram na última assembleia a entrada
do Sindicato dos Servidores no Fórum de
Lutas regional. Só a um união da classe
trabalhadora pode impulsionar a luta de
todos os trabalhadores e trabalhadoras!

A prefeitura de São José não
abre concurso há muito anos e
loteou o Paço Municipal e as
secretarias com estagiários,
contratados e comissionados. Hoje,
há mais terceirizados do que
servidores na prefeitura.

Mais servidores concursados
= serviço público melhor!

Mais médicos = mais saúde!
Melhores salários = mais qualidade!
Chega de ataques ao funcionalismo!

Cadê os concursos públicos?

DIGA NÃO AO PLANO QUE
RETIRA DIREITOS DOS ANTIGOS

E NOVOS SERVIDORES!
TODOS À GREVE NO DIA 14!


