
Juventude indignada e o motor das transformacoes sociais



01 02 03

Que pais e esse
Olha só o mundo, olha só o país que estão deixando pra gente. 
Autoritarismo, discriminação, preconceito, desemprego, crise 
moral, crise ética, crise econômica, crise política. Sem falar do 
planeta, da pobreza, da sujeira geral. Não foi isso que a gente 
esperava, não foi isso que a gente pediu. Mas não pensem que 
isso vai ficar assim. Somos jovens e ainda temos energia pra 
gastar e todo tempo do mundo.  Então, pode esperar que não 
vai sobrar pedra sobre pedra das antigas certezas e dos velhos 
costumes. Pois no coração de cada jovem tem um mundo 
novinho em folha, onde mora a alegria e a liberdade, sem 
violência, sem ditadura, sem discriminação.

Utlize o leitor de 
QR code do seu celular
e veja o clip original 
de «Que país é esse» 
com Legião Urbana 
e Renato Russo



O Sinttel-DF acredita na juventude, mais do que isso, nosso 
sindicato depende dos jovens, pois ele acaba sem a sua 
participação. Nossa entidade só tem futuro, se os jovens 
trabalhadores em telecomunicações continuarem a luta que foi 
iniciada há mais de 3 décadas . Por isso que somos tão preocupados 
com as oportunidades de emprego para a nossa juventude e sua 
ascensão profissional nas empresas. Nada vai dar certo nesse país 
se não houver a colaboração, participação e engajamento dos 
jovens. Aqui no Sinttel-DF estamos sempre na sua escuta.  Somos 
solidários com suas esperanças e temores e acreditamos na sua 
capacidade, talento e energia. 

Este sindicato e seu

Utlize o leitor de 
QR code do 

seu celular e 
acesse o site 
do Sinttel-DF 



ADMIRÁVEL MUNDO NOVO
Renato Russo

Não adianta você vir tentar me aconselhar
Se eu sigo os seus conselhos, eu vou me ferrar.

Não adianta me dizer que você está com a razão
Você não é da minha idade, é de outra geração.

Não tente entender o que eu faço
Também não me pergunte o que eu acho

Não me diga que eu devo seguir o seu caminho
Se eu tiver que errar quero errar sozinho

Vocês tentaram e continua dando tudo errado
A sua tal experiência é coisa do passado

Você então me diz que tenho que entrar nesse esquema
E tudo isso é só um monte de mentiras

Não trace nenhum plano pra mim
A vida é minha e eu a quero assim!
Fica quieto – foi você quem perdeu

É melhor sair da frente que o futuro é meu 

inclusão digital

Algo pelo qual vale a pena lutar
Planeta limpo

Em
prego decente

EDUCAÇÃO de
qualidade

igualdade de oportunidades

Acessibilidade
liberdad

e de ex
pressão

PAZ

lazer

cerveja 
 gelada

formação

 profissional

Amor

cultura

universid
ade 

para to
dos

Política 
 limpa

 
Banksy

Utlize o leitor de 
QR code do 

seu celular e 
acesse o site 
do grafiteiro

BANKSY 



Voce tem um mundo 
inteiro pra mudar

Utlize o leitor de 
QR code do 
seu celular e 
veja a entrevista
de Noan Chonsky
um dos maiores filósofos
da atualidade

rad
ica

l

adjetivo de dois gêneros

1.relativo ou pertencente à raiz 

ou à origem; original.

2. caracterizado por um 

sensível afastamento do que é 

tradicional ou usual; extremado.

Vivemos em um mundo complicado. Os jovens de todos os países enfrentam 
problemas, alguns mais graves, outros menos, mas que são similares: 
desemprego, violência, iletramento, censura e exclusão. Ser jovem no século 21 
não é fácil, pois signica lidar com uma herança pesada que outras gerações 
acumularam ao longo do tempo. Mas não precisamos simplesmente aceitar essa 
herança e acrescentar mais uma camada de injustiça, reproduzindo uma 
sociedade que não zemos e não queremos. Temos liberdade para sonhar e 
coragem para fazer um mundo mais inclusivo, mais solidário, mais feliz. Porque, 
no nal das contas, o que importa mesmo é a felicidade de cada um, que só pode 
ser plena se for compartilhada com todos.  



Perifa power
Utlize o leitor de 

QR code do 
seu celular e 
acesse o site 

dos grafiteiros
OSGEMEOS

Utlize o leitor de 
QR code do 
seu celular e 
veja a entrevista
de MANO BROWN
para o jornal francês
Le Monde

A Periferia não é pra qualquer um. Nem todo mundo tem a coragem e 
a garra de levantar cedo, correr pro busão, ralar o dia inteiro pra 
juntar um troco e pagar a faculdade. Muitos jovens trabalhadores em 
telecomunicações tem essa rotina de vida e são um exemplo de garra 
e dignidade. O Sittel-DF tem orgulho da garotada que trabalha nas 
operadoras, nos call-centers e nas empresas terceirizadas e vai fazer 
de tudo para apoiar o esforço que essas meninas e meninos estão 
fazendo para conquistar o seu lugar. Vamos oferecer, cada vez mais, 
um serviços para a juventude , com cursos de formação prossional, 
banco de oportunidades e empregos, incentivos ao esporte, ao lazer e 
à cultura. Convidamos os jovens trabalhadores a conhecer, participar 
e,assumir a liderança do Sinttel-DF.    



Utlize o leitor de 
QR code do 
seu celular e 
acesse o vídeo
 VIDA LOKA/
RACIONAIS 
 

Utlize o leitor de 
QR code do 

seu celular e 
acesse o vídeo

Hungria Hip Hop - 
Chovendo Inimigo 

 

Dica do Sinttel
Acesse o site abaixo e 
faca musica como um DJ 

http://superlooper.universlabs.co.

A Constituição Federal, dentre os direitos fundamentais e 
suas garantias sociais traz, além de muitos outros, o Direito 
à Cultura e ao Lazer. No Brasil, o Direito à Cultura é 
previsto na Carta Magna como um direito fundamental do 
cidadão. Segundo ela, cabe ao Poder Público possibilitar 
efetivamente a todos a fruição dos direitos culturais, 
mediante a adoção de políticas públicas que promovam o 
acesso aos bens culturais, a proteção ao patrimônio 
cultural, o reconhecimento e proteção dos direitos de 
propriedade intelectual bem como o de livre expressão e 
criação.



Utlize o leitor de 
QR code do 

seu celular e 
acesse o video do 

show do METALLICA
For Whom the Bell Tolls 

(Live in Mexico City)

Alepo-Síria

Síria
Início: 2011

A disputa entre o Pres. Al-Assad apoiado por Rússia e Irã e 
milícias, com suporte dos EUA, além do Estado Islâmico. 

Já fez mais de 5,6 milhões de refugiados e 500 mil mortos.

Iêmen
Início: 2015
A tentativa de golpe 
dos guerrilheiros 
houthis escalou 
para uma guerra 
civil que envolve a 
Arábia Saudita, ao 
lado do governo, 
contra o Irã, que 
apoia os rebeldes. 
A população civil 
enfrenta uma 
epidemia de fome.

Sudão do Sul
Início: 2011

Após a independência do Sul, o Sudão 
reivindica uma área rica em petróleo e 

dá início a um conflito marcado por 
crimes de guerra de toda sorte

Iraque
Início: 2003

Uma coalizão liderada pelos EUA invade o 
Iraque e depõe Saddam Hussein. Desde 

então, mais de 600 mil pessoas já 
morreram. Uma guerra entre xiitas e 

sunitas, e a aparição do Estado Islâmico, 
impede a paz no país até hoje.

Guerras atualmente em curso



Israel e Palestina
Início: 1967
Após a Guerra dos Seis Dias, em 1967, que opôs 
países árabes a Israel, os palestinos reivindicam  
territórios e a criação de um Estado. O direito sobre 
Jerusalém é ponto de grande conflito.

Rússia e Ucrânia
Início: 2014
Após a deposição do 
presidente pró-Rússia, 
Viktor Yanukovych, 
Moscou invade e anexa 
a Crimeia. O surgimento 
de grupos paramilitares 
nacionalistas na Ucrânia 
só piora a situação na 
fronteira no Leste.

Turquia e curdos
Início: 1984
A Turquia enfrenta os 
rebeldes curdos que 
exigem a independência 
do seu território. 

Utlize o leitor de 
QR code do 
seu celular e 
acesse um 
documentário sobre 
as origens e causas 
da Guerra na Síria

Líbia
Início: 2014
Um dos conflitos surgidos na esteira da 
Primavera Árabe, começou com protestos 
contra o ditador Gaddafi. Após sua execução, 
em 2011, insurge uma guerra civil com disputa 

Utlize o leitor de 
QR code do 
seu celular e 
veja  o filme 
completo e 
legendado 
JONNY VAI À GUERRA



Utlize o leitor de 
QR code do 
seu celular e 
acesse o clipe
«Como os 
nossos Pais»

Quer ser livre? Entao lute!
Liberdade não é qualquer coisa que cai do céu, ela é conquistada mediante engajamento e luta. Não se iluda, 
todos os dias os poderosos trabalham para restringir, amputar ou eliminar a liberdade dos cidadãos.  A história 
nada mais é do que a trajetória dos homens e mulheres em busca da liberdade de opinião, de expressão, de 
circulação. Fazemos parte dessa trajetória, queiramos ou não. A diferença se faz entre aqueles que se indignam e 
querem mudar e entres aqueles que se resignam e aceitam. 

Utlize o leitor de 
QR code do 
seu celular e ouça
o album completo
BUENA VISTA 
SOCIAL CLUB



O filho comeca 
a ficar assim 
meio gayzinho, 
leva um coro, 
ele muda o 

comportamento 
dele. 

�Nao vou estuprar voce 
porque voce nao merece.“

O unico erro foi 
torturar e nao matar.

Pau de arara funciona. 
Sou favoravel a tortura. 

E o povo e favoravel tambem

Vamos fazer o Brasil 
para as maiorias. As 
minorias tem que se 

curvar as maiorias. As 
minorias se adequam ou 

simplesmente 
desaparecem

Por isso o 
cara paga 
menos para 
a mulher 
porque ela 
engravida

A semana
do Presidente
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