use para fazer história

Sorocaba, 02 de setembro de 2009

Sindicato,

Não ser sindicalizado é um ótimo negócio. Para o patrão.

www.tmaxpropaganda.com.br

Este 10º e último fascículo dá continuidade à edição anterior, que relata alguns episódios históricos do
Brasil que tiveram participação determinante do movimento sindical.

Na crise ou no crescimento: Sindicato, use todos os dias.

Sindicato, use para fazer história
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presidente. Em dezembro, antes da votação
pelo Senado, Collor renuncia à Presidência.

E

1979
Em março, o general João Figueiredo assume a
presidência da República. Em abril,
assembléias sindicais em São Bernardo reúnem
100 mil pessoas. Meses depois, Figueiredo
assina a lei da anistia, que liberta presos
políticos e permite a volta de exilados ao Brasil.
Em outubro, durante greve liderada pela
oposição metalúrgica de São Paulo, o operário
Santo Dias é morto pela polícia.

1980
Em fevereiro, líderes do movimento sindical e
intelectuais fundam o Partido dos
Trabalhadores (PT).
Os militares proíbem qualquer ato público
pelo 1º de maio. São Bernardo amanhece
sitiada pelo exército. Mas uma missa na Igreja
Matriz reúne 150 mil pessoas e se transforma
em passeata pela libertação de Lula e outras
lideranças sindicais, presas pelo regime.

1983
A oposição metalúrgica de Sorocaba consegue
anular, na Justiça, uma eleição sindical
manipulada de dois anos antes. Nova votação
é realizada em agosto. A chapa 3, liderada por
Wilson Fernando da Silva, o Bolinha, vence as
eleições e dá início a uma nova fase no
sindicalismo da região.

Nos anos seguintes, sindicatos continuaram
saindo às ruas para denunciar as privatizações
feitas pelo presidente Fernando Henrique
Cardoso (FHC), as tentativas dele de desmontar
o sistema previdenciário e os ataques aos
direitos trabalhistas.

2002
Falta Legenda
No dia 28 de agosto, durante o I Congresso
Nacional da Classe Trabalhadora, em São
Bernardo do Campo (SP), é fundada a CUT
(Central Única dos Trabalhadores).

1984
Sindicatos ligados à CUT participam da
campanha das “Diretas Já”, pela eleição direta
para presidente da República. Um comício no
dia 16 de abril, na praça da Sé, em São Paulo,
reúne 1,7 milhão de pessoas.

1989
O ano das primeiras eleições diretas para
presidente da República em 29 anos. O
primeiro turno foi dia 15 de novembro. Luís
Inácio Lula da Silva, do PT, e Fernando Collor,
do PRN, vão para o 2° segundo turno, realizado
em dezembro. Collor é eleito por 35 milhões de
votos. Lula recebe 31 milhões de votos.

Lula foi eleito presidente da República com
52,7 milhões de votos. Em 2006, foi reeleito
por mais de 58,2 milhões de brasileiros.
O presidente de origem metalúrgica e sindical
deverá entrar para a história como um dos
melhores chefes da Nação que o Brasil já teve,
tanto do ponto de vista social quanto
econômico.
Sorocaba e região

Na região de Sorocaba, vários sindicalistas se
tornaram históricos pelas lutas que travaram
por liberdade, justiça social e direitos trabalhistas. Foram lideranças pioneiras, como a
tecelã Salvadora Lopes, o ferroviário Chico
Gomes e o metalúrgico Wilson Bolinha.
A classe trabalhadora da nossa região, em
especial a categoria metalúrgica, ainda tem
muitas histórias para serem contadas. E serão,
com apoio e participação do Sindicato.

Já na posse, em março, Collor confisca o
dinheiro de contas bancárias e da poupança
dos brasileiros.
Arquivo Smetal/Sorocaba

Em agosto, 10 mil pessoas se concentram na
Catedral da Sé, em São Paulo, para protestar
contra a alta do custo de vida. No mesmo mês,
o Congresso revoga o AI-5.

Arquivo Smetal/Sorocaba

m 12 de maio, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo,
liderado por Luís Inácio Lula da Silva,
encabeça uma greve na Scania, que é
considerada um marco contra a ditadura. Os
trabalhadores reivindicam reajuste salarial e
democracia.

1992
As denúncias de corrupção no governo Collor
levam milhares de pessoas às ruas para
participar de manifestações organizadas por
estudantes e sindicalistas, chamadas “Fora
Collor”.
No dia 29 de setembro, a Câmara dos
Deputados aprova o impeachment do

Falta Legenda
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