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Legalização de centrais impõe
novo desafio a trabalhadores
em entidades sindicais
Aprovação dada pelo Congresso
Nacional obriga categoria a decidir
que direção tomar daqui para frente

Não bastasse o comporta-
mento adotado por alguns dirigen-
tes da CUT-MG e da Conlutas na elei-
ção da nova direção do SITESEMG
(saiba mais nesta edição), a aprova-
ção do Projeto de Lei do Executivo
1.990/07, que tornou legal a atua-
ção das centrais sindicais brasileiras,
impôs ao SITESEMG e aos trabalha-
dores em entidades sindicais um
novo desafio: decidir que direção
tomar de agora em diante, em razão

dos possíveis desdobramentos que a
decisão tomada pelo Congresso Na-
cional acarretará à estrutura sindical
brasileira.

Um dos motivos de preocu-
pação é o fato de o projeto aprova-
do não oferecer maiores detalhes
sobre quem terá o papel de negociar
daqui para frente, se as próprias cen-
trais ou os sindicatos de base.

Caso prevaleça o entendi-
mento de que a tarefa ficará reserva-
da exclusivamente às centrais, no
caso dos trabalhadores em entidades
sindicais, estaremos diante de uma
situação esdrúxula: constituídas de
representantes dos sindicatos de

suas bases, ainda que de maneira
indireta, elas passarão a negociar
consigo mesmas.

Se assim for, quem garante
que nossos interesses prevalecerão?

A situação é agravada pelo
fato de, atualmente, diversos sindi-
catos de trabalhadores em entidades
sindicais do país não estarem vincu-
lados a nenhuma central sindical.
Neste caso, como a negociação se
dará?

São perguntas para os quais
a categoria terá que encontrar res-
postas no futuro imediato. É impor-
tante começar a pensar no assunto
desde já. E a agir.
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Não é exagero dizer que a
eleição da nova diretoria do SITE-
SEMG apontou rumos para o mo-
vimento sindical. Basta interpretar
as respostas dadas à chapa que se
apresentou como oposição e ao
agrupamento que deliberou por
defender o voto nulo.

A primeira resposta foi dada
à chapa de oposição. Após terem
optado por afastar-se das lutas da
categoria nos últimos anos – perío-
do em que, inclusive, muitos deles
mantiveram-se desfiliados do SITE-

SEMG –, às vésperas da eleição, de
maneira oportunista, alguns de seus
integrantes filiaram-se novamente à
entidade com o único objetivo de dis-
putar o voto da categoria. E mais gra-
ve: amparados na estrutura patronal,
que, de forma explícita, pôs a disposi-
ção da chapa adversária toda a infra-
estrutura necessária para garantir a vi-
tória, como se a ela própria interes-
sasse o resultado das urnas.

A segunda foi endereçada ao
agrupamento que, ao tratar a eleição
como uma “feira livre”, depois de frus-

tradas todas as suas tentativas de ne-
gociar cargos na futura direção do SI-
TESEMG, preferiu apostar na despoli-
tização do processo eleitoral, ao in-
centivar os trabalhadores em entida-
des sindicais a abrirem mão do direi-
to à escolha.

A categoria, por sua vez, mos-
trou que, ao contrário do que muitos
dirigentes ainda possam imaginar, é
politizada e não quer que o SITESE-
MG se limite a representar os interes-
ses deste ou daquele partido ou desta
ou daquela central. Ao contrário dis-

so, deseja um sindicato de todos e
para todos, em que as mais dife-
rentes opiniões sejam acolhidas e
levadas a debate.

Esta talvez tenha sido a mai-
or lição deixada pelas urnas. Para
os que souberem interpretá-la, é
uma chance de que, no futuro, um
sindicalismo construído a partir de
propostas concretas tome definiti-
vamente o lugar de práticas que já
se mostram incapazes de oferecer
as respostas que os trabalhadores
esperam. Vamos em frente.

A COBERTURA COMPLETA DA ELEIÇÃO DO SITESEMG ESTÁ NO ENCARTE ESPECIAL QUE CIRCULA COM ESTA EDIÇÃO
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CONJUNTURA

Possibilidade de extinção do Imposto Sindical
sem alternativa de custeio preocupa SITESEMG

Embora não tenha ainda se de-
bruçado sobre o assunto, a direção
do SITESEMG acredita que, inevita-
velmente, os desdobramentos em
torno da aprovação do projeto de lei
que legalizou as centrais sindicais
brasileiras deverão se transformar
em objeto de debate pela categoria.
Uma das razões é a incerteza em
relação ao futuro do Imposto Sindi-
cal, responsável pela sustentação de
boa parte dos sindicatos.

Antes de verem aprovada a le-
galização, as centrais sindicais se
comprometeram a apresentar, até o
fim deste mês, uma proposta alter-
nativa de custeio das entidades ao
Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE), que, depois de negociada,
dará origem a um projeto de lei a
ser encaminhado para análise e vo-
tação no Congresso Nacional.

Há quem defenda que o Im-
posto Sindical seja extinto e que em
seu lugar seja instituída uma taxa a
ser descontada de todos os traba-
lhadores, depois de aprovada em as-
sembléia, após o desfecho das ne-
gociações de data-base.

RAZÕES

A direção do SITESEMG enten-
de que este não é melhor caminho
a seguir, por dois motivos: o primei-

Conseqüências poderão ser
“enxugamento” e avanço da
terceirização em entidades sindicais

ro é que nada garante que a contri-
buição deixará de ser compulsória,
tendo em vista o “esvaziamento”
das assembléias, por razões que não
cabe aqui levantar; o segundo é que,
segundo cálculo já realizado por es-
pecialistas, a possibilidade de que
venha a ser descontado até 1% do
rendimento anual dos trabalhadores
– e a certeza de que os sindicatos
optarão pelo percentual máximo –
irá penalizar aqueles que contribu-
em.

Além disso, a possibilidade de
que o Imposto Sindical venha a ser
extinto sem que seja criada uma re-
gra de transição que garanta a sus-
tentação das entidades poderá levar,
de imediato, a um “enxugamento”
dos quadros de pessoal, combina-
do ao avanço da terceirização nos
sindicatos.

Ideal seria que toda e qualquer
entidade sindical tivesse sua sobre-
vivência – e, em conseqüência dis-
so, sua independência – assegura-
da única e exclusivamente pela con-
tribuição espontânea da categoria
que representa. Até que isso ocor-
ra, porém, será necessário avaliar o
assunto com cuidado, sob pena de
colocar em risco empregos e direi-
tos sociais de centenas de trabalha-
dores.

Nos próximos três anos, o SI-
TESEMG seguirá firme em seu pro-
pósito de ter toda a categoria asso-
ciada à entidade, meta que conside-
ramos, entretanto, de médio prazo.

Portanto, mãos à obra.

O grupo de trabalho da Câ-
mara dos Deputados que, nos úl-
timos meses, tomou para si a in-
cumbência de elaborar uma pro-
posta de modificação da CLT
(Consolidação das Leis Trabalhis-
tas) já tem pronto o seu projeto,
que segue, agora, para a Casa Ci-
vil da Presidência, a qual caberá
definir se a matéria será encami-
nhada ao Congresso por meio de
projeto de lei ou medida provisó-
ria. Já se sabe, porém, que o gru-
po de trabalho propôs a retirada
de 44 artigos e a alteração de ou-
tros dois.

Ao todo, o grupo recebeu
63 sugestões à proposta, mais de
40 delas encaminhada pela Fede-
ração das Indústrias do Estado de
Minas Gerais (Fiemg). Em razão
das controvérsias que cercam as
mudanças, o presidente da Or-
dem dos Advogados do Brasil, Ce-
zar Brito, chegou a solicitar ao de-
putado Cândido Vaccarezza, co-
ordenador do grupo de trabalho
e autor do Projeto de Lei 1.987/
07, que o retirasse da pauta até
que a sociedade faça o necessá-
rio debate a respeito do assunto.

Ficou acertado, porém, que
a Câmara dos Deputados promo-

Grupo de trabalho propõe
retirada de 44 artigos da CLT

verá apenas um seminário no dia
3 de abril, para o qual serão con-
vidados representantes de traba-
lhadores e empregadores.

A partir de agora, é impor-
tante ficar atento ao desdobra-
mento da matéria. Uma fonte de
consulta é a página do Departa-
mento Intersindical de Assessoria
Parlamentar (DIAP) na internet
(www.diap.org.br).

SENADO

Paralelo a isso, no dia 13 de
fevereiro foi anunciado que, no
prazo máximo de 60 dias, poderá
ser criado outro grupo de traba-
lho – este composto de cinco se-
nadores integrantes da Comissão
de Constituição e Justiça e Cida-
dania – para elaborar, discutir e
submeter proposições destinadas
a reformar as leis trabalhistas em
vigor à aprovação do Congresso
Nacional.

A justificativa é que as re-
centes modificações no Código de
Processo Civil provocaram uma
série de discussões doutrinárias e
jurisprudenciais sobre a sua apli-
cação ou não no Direito Proces-
sual do Trabalho.

FIQUE SÓCIO DO SITESEMG
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ou no endereço eletrônico
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 CHAPA “UNIDOS SOMOS MAIS FORTES”
É ELEITA COM MAIORIA DE VOTOS

ENCARTE ESPECIAL

ELEIÇÃO DO SITESEMG

A Chapa 1 foi a vencedora da eleição da nova diretoria do
SITESEMG, realizada nos dias 6 e 7 de março. Dos votos váli-
dos, a chapa obteve 58% da preferência do eleitorado e estará à
frente da entidade nos próximos três anos – o mandato se en-
cerra em abril de 2011.

Em contraste com as semanas que antecederam a vota-
ção, período em que o grupo que se apresentou como oposi-
ção à Chapa 1 não dispensou o aparato patronal colocado à
sua disposição para vencer a disputa, e no qual não faltou, in-
clusive, quem sugerisse aos trabalhadores em entidades sindi-
cais que se abstivessem de votar, os dois dias de eleição trans-
correram sem incidentes, assim como a apuração realizada logo
após o fechamento das urnas, que contou com a participação
de quatro membros das direções da Central Única dos Traba-
lhadores (CUT-MG) e da Central dos Trabalhadores e Trabalha-
doras do Brasil (CTB), além de um representante da Delegacia
Regional do Trabalho (DRT).

Acreditando no trabalho realizado nos últimos anos, os
diretores do SITESEMG optaram por acatar a solicitação da
Junta Eleitoral de não permanecer nas dependências da entida-
de durante o pleito.

Vale ressaltar que, no decorrer do processo, a direção da
entidade não deixou de encaminhar as questões pertinentes à
categoria, como reuniões para elaboração de pautas de reivin-
dicação dos trabalhadores em período de data-base e negocia-
ções salariais.

A categoria, por sua vez, reafirmou que deseja manter
um sindicato independente de patrões, verdadeiramente de to-
dos e para todos, em sintonia com as propostas apresentadas
pela chapa vencedora na eleição. E mais, não aceita que even-
tuais divergências se sobreponham aos seus interesses, que
temos a tarefa de representar e defender. A direção do SITESE-
MG saúda o exemplo de cidadania dado pela categoria no pro-
cesso eleitoral.

Parte dos integrantes
da Chapa 1, eleita no
dia 7 de março
para dirigir o
SITESEMG
no próximo triênio

Consulte a página do SITESEMG na internet ou entre em contato pessoalmente ou pelo telefone com a sede
para obter informações sobre a posse da futura diretoria. Desde já, estão todos convidados.
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O QUE É ISSO, COMP

Disputa por aparato sindical leva sindicatos filiados à CUT
Não resta dúvida de que a eleição da nova diretoria do SITESE-

MG legará aos trabalhadores em entidades sindicais uma tarefa:
decidir se a entidade permanecerá ou não filiada a uma central sindi-
cal. Para os integrantes da chapa vitoriosa na eleição, este debate
será “inevitável”, especialmente em razão do comportamento ado-
tado por alguns dirigentes da CUT-MG na eleição realizada este mês.

Tão logo teve início o processo eleitoral, a atual direção do
SITESEMG encaminhou ofício à CUT-MG para informar de sua dis-
posição de construir uma chapa unitária, que fosse capaz de agluti-
nar todos os segmentos da categoria e fizesse avançar a luta dos
trabalhadores em entidades sindicais no Estado. Acompanhando o
ofício seguiu uma solicitação para que a CUT-MG divulgasse o pro-
pósito nos informativos que viesse a produzir dali em diante.

Numa clara demonstração de seu interesse em ver eleitos um
dos grupos que se apresentaram para a disputa no SITESEMG, al-
guns dirigentes da CUT-MG não apenas ignoraram o documento
entregue pela entidade como disponibilizaram apoio integral à cha-
pa 2 – intitulada “a chapa da CUT” – contrariando a tradição de
manter-se neutra sempre que duas chapas cutistas concorriam em
uma eleição.

Indo além, parte da direção da CUT-MG passou a orientar seus
sindicatos filiados a  cederem automóveis e recursos humanos e
financeiros para que seus integrantes fossem à caça de votos, tor-
nando desigual uma disputa da qual, por motivos óbvios, não deve-
ria tomar partido.

 Comportamento não surpreende
A maneira como parte dos dirigentes da CUT-MG se posici-

onou durante todo o processo eleitoral não surpreende, porém, a
quem tem acompanhado de perto a forma como a direção da cen-
tral tem se comportado nos últimos anos em situações de confli-
to entre trabalhadores e suas entidades sindicais filiadas.

Em geral, a CUT-MG tem preferido manter-se neutra quan-
do lhe convém, relegando à própria sorte os trabalhadores em
entidades sindicais. São diversos os exemplos contabilizados nos
últimos anos.

Certamente, não devem ter faltado votos de protesto a essa
postura, que contrasta com o grau de politização alcançado pela
categoria que, diferentemente disso, quer um sindicato de traba-
lhadores para trabalhadores. Foi o que as urnas mostraram.

Por último, propostas inadequadas como o compromisso
de lutar pela extinção do Imposto Sindical – sem apresentar qual-
quer alternativa de custeio – não foram suficientes para sensibili-
zar os trabalhadores em entidades sindicais.

A categoria já não é mais o mesma de alguns anos. A CUT-
MG não percebeu ainda.

Nem todo o aparato colocado à disposição da chapa que se apresentou como oposição na eleição do SITESEMG foi suficiente para convencer os trabalhadores em entidades sindicais
a apoiarem o grupo; para a chapa eleita, este fato, além da falta de propostas coerentes com a realidade da categoria, explicam a derrota da oposição; na foto, carro colocado

à disposição por sindicato cutista aguarda no estacionamento do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim por integrantes da Chapa 2, em campanha naquela entidade
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O QUE É ISSO, COMPANHEIROS?

Disputa por aparato sindical leva sindicatos filiados à CUT-MG a aparelhar candidaturas

Não foram somente dirigentes da
CUT-MG que disputaram a direção do SI-
TESEMG nesta eleição.

Na tentativa de ampliar a representa-
tividade da Chapa 1, no período pré-elei-
toral, alguns de seus integrantes chegaram
a se reunir com alguns trabalhadores liga-
dos à Conlutas, mas a sanha demonstrada
pelo agrupamento em amealhar cargos de
direção na futura gestão – como se o que
tivesse em disputa não fossem os rumos
da categoria nos próximos três anos, mas
o aparelhamento da entidade – frustrou
qualquer expectativa de aliança.

Depois disso, a Conlutas não perma-
neceu indiferente ao processo eleitoral. Ao
contrário, passou a defender o voto nulo.
Para a categoria, porém, o apelo soou
como pregação no deserto.

O desconhecimento e a falta de sin-
tonia revelada pela Conlutas não são, en-
tretanto, novidade. Basta recordar a manei-
ra como a central tem se posicionado nos
sindicatos em que são maioria nas dire-
ções. Nestas entidades, o que mais se tem
visto são casos de assédio moral, pressões
e ameaças de demissão. Para chegar a essa
conclusão basta consultar as atas das últi-
mas reuniões de conciliação realizadas na
Delegacia Regional do Trabalho (DRT).

Categoria não cede
a apelo da Conlutas

por voto nulo

Nem todo o aparato colocado à disposição da chapa que se apresentou como oposição na eleição do SITESEMG foi suficiente para convencer os trabalhadores em entidades sindicais
a apoiarem o grupo; para a chapa eleita, este fato, além da falta de propostas coerentes com a realidade da categoria, explicam a derrota da oposição; na foto, carro colocado

à disposição por sindicato cutista aguarda no estacionamento do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim por integrantes da Chapa 2, em campanha naquela entidade



ELEIÇÃO DO SITESEMG

Participação maciça, sobretudo no interior
A participação maciça dos trabalhadores em

entidades sindicais no interior do Estado foi um dos
detaques da eleição do SITESEMG. Dos 102
trabalhadores(as) do interior do Estado em condi-
ção de votar, 77 votos foram computados.

Além do voto por correspondência, foi insta-
lada uma urna fixa na sede do SITESEMG e outras
seis itinerantes, que coletaram votos nas entidades
sindicais de Belo Horizonte, Contagem, Betim, Cae-
té, Congonhas, Ouro Branco e Ouro Preto.

DIRETORIA ELEITA

PRESIDENTE
Norman Jorge Domingos (Kawakynho)
Sindicato dos Metalúrgicos de Betim

SECRETÁRIA GERAL
Maria de Lourdes Vieira da Cunha (Lurdinha)
Sindicato dos Bancários de BH

DIRETOR DE FINANÇAS
Maurício da Silva Gomes
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
e Serviços de Saúde (SINDEESS)

DIRETOR DE CULTURA
Adão Eustáquio de S. Lino
Sindicato dos Bancários de BH

DIRETORA DE PESQUISA
E ASSUNTOS PROFISSIONAIS
Regina Alice Brant
Sindicato dos Bancários de BH

DIRETOR DE FORMAÇÃO
Jadir da Silva Peres
Sindicato dos Empregados em Entidades
Culturais, Recreativas, de Assistência Social,
de Formação e Orientação Profissional
do Estado de MG (Senalba-MG)

DIRETORA DE RELAÇÕES SINDICAIS
Rogéria Cássia dos Reis Nascimento*
Sind-Saúde
* Em processo de reintegração

DIRETORA DE SAÚDE E
CONDIÇÕES DE TRABALHO
Joana D’Arc Gomes
SINDEESS

DIRETOR DE REGIONAIS
Fabiano Matos dos Santos
Sindicato dos Professores de Juiz de Fora

DIRETORA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Silvania Crispim de Souza
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
de Correios e Telégrafos e Similares
de MG (Sintect-MG)

DIRETOR DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO
Rogério Godinho Cândido
Sindicato dos Médicos de MG

EXECUTIVA

João Batista Nunes
Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias da Construção
Pesada de MG (Siticop-MG)

Geraldo Inácio Martins (Pelé)
Sindicato dos Metalúrgicos de Betim

Consuelo Lourdes dos Santos
Sindicato dos Trabalhadores no
Serviço Público do Estado de MG
(Sindipúblicos-MG)

Wesley Eustáquio Cruz
Sindicato das Empresas de Consultoria,
Assessoramento, Perícias, Informações,
Pesquisas e Empresas de Serviços
Contábeis no Estado de MG
(Sescon-MG)

Ângelo Rangel Gerônimo
Sindicato dos Trabalhadores em
Seguridade Social, Saúde,
Previdência, Trabalho e
Assistência Social
em MG (Sintsprev-MG)

Patrícia de Araújo Castro
Sindicato dos Engenheiros no
Estado de MG (Senge-MG)

Kênia Policarpo dos Santos
Federação dos Metalúrgicos de MG

Robert Soares Gomes
Sindicato dos Contabilistas de BH

Eduardo Carlos Gomes
Sindicato dos Trabalhadores em
Seguridade Social, Saúde,
Previdência, Trabalho e
Assistência Social
em MG (Sintsprev-MG)

Carlos Juventino
Sindicato dos Trabalhadores
em Telecomunicações de
Minas Gerais (Sinttel-MG)

Júlio César de Souza Nascimento
Sinttel-MG

SUPLENTES DA
DIRETORIA EXECUTIVA Geraldo Magela Gomes

Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de BH (Sindibel)

Soraya Abuid Moreira
Sindicato dos Professores do
Estado de MG (Sinpro-MG)

Silvana Vilas Boas
Sindicato dos Empregados em Empresas
de Processamento de Dados, Serviços
de Informática e Similares do Estado
de MG (Sindados-MG)

CONSELHO FISCAL

Eliane Nery Sant’Anna
Sindicato dos Empregados em Empresas
de Processamento de Dados, Serviços
de Informática e Similares do Estado
de MG (Sindados-MG)

Deise Márcia Silva
Sindicato dos Trabalhadores
em Educação da Rede Pública de BH
(SIND-REDE BH)

Carlos Alberto Freitas de Souza
Sindicato dos Metalúrgicos de Betim

Delviton de Paula Chaves
Sindicato dos Metalúrgicos de Betim

SUPLENTES DO
CONSELHO FISCAL

Ângela P. Amâncio de Almeida
Sindicato dos Bancários de BH

Adilson do Rosário Salatiel
Sindicato dos Trabalhadores em
Seguridade Social, Saúde,
Previdência, Trabalho e
Assistência Social
em MG (Sintsprev-MG)

Abdiel Santa Correia
Sindicato dos Comerciários de BH

CONSELHO DE
DELEGADOS SINDICAIS

Adilceia Ferreira Rios
Associação dos Servidores
Administrativa da UFV
Subsede Florestal

Ediley Alves da Silva
Sindicato dos Metalúrgicos de Betim

Francisca Cardoso da Silva
Sindicato dos Rodoviários de Uberlândia

Cesimar Moreira da Silva
Sindicato dos Rodoviários de Uberlândia

Ana Maria de Almeida Cruvinel
Sindicato dos Comerciários de Uberlândia

Antônio Gomes Vicente
Sindicato dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro da Zona da Mata
e Sul de Minas (Sintraf)

Marcos Paulo Moreira
Associação dos Professores de Ensino
Superior de Juiz de Fora
(Apes Juiz de Fora)

Cássio Fernando de Lima
Sindicato dos Rodoviários de Uberlândia

Carolina Sabará Pedroza
Sindicato Metabase de Congonhas

Débora Florêncio Vieira
Sindicato Metabase de Congonhas
Subsede Conselheiro Lafaiete

Geneci Cadete
Sindicato dos Ferroviários do
Espírito Santo e Minas Gerais (Sindfer)
Subsede Governador Valadares

Eli Isabel Rodrigues Santana
Sinpro-MG - Subsede Montes Claros

Ana Maria Helenice Ferreira
Sindpúblicos-MG

Daniel Pereira Goulart
ssociação dos Professores de Ensino
Superior de Juiz de Fora
(Apes Juiz de Fora)

Aparecida de Fátima Torôa
Sindicato dos Metalúrgicos de Juiz de Fora

Para o SITESEMG, o exemplo dado pelos traba-
lhadores do interior é um sinal de que eles desejam
participar cada vez mais do dia-a-dia da entidade e
motivo para a criação de delegacias regionais em ci-
dades-pólo do Estado, meta que queremos alcançar
a médio prazo. Independentemente disso, entretan-
to, nosso objetivo é ampliar e fortalecer a atuação
do SITESEMG no interior do Estado, que será facili-
tado pela presença de representantes de diversas ci-
dades mineiras na chapa eleita (confira abaixo).
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ORGANIZAÇÃO

SINTES debatem organização nacional,
legalização de centrais e reforma sindical

Durante reunião realizada no
dia 8 de março, em Belo Horizonte,
representantes de sindicatos de tra-
balhadores em entidades sindicais de
Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ce-
ará e Distrito Federal decidiram en-
caminhar correspondência aos depu-
tados e senadores para solicitar que
eles intercedam para acelerar o julga-
mento da Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADIN 3.890/06) inter-
posta pela Confederação Nacional do
Comércio (CNC) no Supremo Tribu-
nal Federal (STF), que ataca de frente
o direito da categoria de se organizar
em sindicatos.

Também ficou acertado que a
Federação Interestadual dos Trabalha-
dores em Entidades Sindicais (FITES)
e os SINTES encaminharão ofício ao
presidente do STF – e relator da ADIN
-, ministro Gilmar Mendes, para soli-
citar uma audiência destinada a tra-
tar da questão (saiba mais ao lado).

FITES

Os dirigentes também chega-
ram à conclusão de que é necessário
agilizar o processo de ratificação da
FITES. Para isso, os SINTES deverão
realizar assembléias para ratificar a
fundação da entidade até o dia 7 de
maio próximo. Cópias das atas, edi-
tal de convocação e listas de presen-
ça deverão ser encaminhadas até o
dia 30 de junho. Até o dia 30 agosto

Entidades decidem buscar agilização do
julgamento de ação interposta pela
Confederação Nacional do Comércio

será realizada uma assembléia naci-
onal para tratar do mesmo assunto.
Outra meta é viabilizar a sustentação
financeira da FITES.

LEGALIZAÇÃO E
REFORMA

Os dirigentes que participaram
da reunião também se compromete-
ram a realizar debates com as dire-
ções das entidades a que pertencem
com o intuito de definir se estas per-
manecerão ou não filiadas às centrais
sindicais, tendo em vista a legaliza-
ção aprovada há poucos dias pelo
Congresso Nacional. Também deve-
rão ser debatidas a reforma sindical e
as eventuais conseqüências para a or-
ganização dos trabalhadores em sin-
dicatos.

A Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADIN 3.890/06) foi in-
terposta pela CNC junto ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF) em abril
do ano passado. O objetivo da CNC
é se ver desobrigada do recolhi-
mento do Imposto Sindical de seus
trabalhadores.

Para sustentar sua tese, a
CNC questiona a constitucionalida-
de da Lei 11.295/06, que garante
aos trabalhadores em entidades sin-
dicais o direito de se organizarem
em seus próprios sindicatos. Ela ale-
ga que a lei fere o previsto na Cons-
tituição Federal, que só permitiria
a representação sindical por cate-
goria econômica.

O argumento, entretanto, foi
rebatido em três pareceres elabo-
rados pelo Ministério do Trabalho
e Emprego, Advocacia Geral da
União e Senado, a pedido do pró-
prio STF. A luta pela derrubada da
ADIN é considerada, atualmente,
“prioridade zero” pela FITES.

O que é a ADIN
PARA LEMBRAR

SITESEMG apóia e vai lutar por redução de jornada
Em 2008, o SITESEMG já está in-

cluindo nas pautas de reivindicação que
serão negociadas com os sindicatos de
sua base a proposta de redução da jor-
nada de trabalho nas entidades sindicais
para 35 horas semanais, como forma de
apoiar a luta levada adiante no país e ga-
rantir melhores condições de trabalho
para a categoria.

A entidade não descarta, entretan-
to, estender a luta pela conquista de 30
horas semanais sem redução de salári-
os, tendo em vista o fato de, em muitos
casos, os trabalhadores em sindicatos
servirem de “escudo” das direções sin-
dicais que os empregam, o que eleva o
nível de estresse e favorece o adoecimen-
to.

A reivindicação defendida pelas
centrais sindicais brasileiras, que aguar-
da votação, está fundamentada na Pro-
posta de Emenda Constitucional 393/01,
de autoria dos atuais senadores Paulo
Paim (PT-RS) e Inácio Arruda (PCdoB-CE).
Pela proposta, a jornada seria reduzida

para 40 horas no primeiro ano e para 35
horas dois anos depois.

Como forma de pressionar depu-
tados e senadores a votarem a matéria,
no dia 11 de fevereiro, as centrais sindi-
cais lançaram um abaixo-assinado para
coletar cinco milhões de assinaturas em
favor da proposta, que serão entregues
ao Congresso Nacional no dia 1º de maio,
Dia do Trabalhador.

No começo deste mês, com a assi-
natura de 220 parlamentares, foi criada na
Câmara dos Deputados a “Frente Parla-
mentar pela Redução da Jornada de Traba-
lho sem Redução Salarial”, destinada a
aumentar a pressão em favor da aprova-
ção da PEC, cuja constitucionalidade já foi
referendada pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça.

Segundo cálculo do Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Soci-
oeconômicos (Dieese), com a redução das
atuais 44 horas para 40 horas semanais
seria possível criar, de imediato, 2,25
milhões de postos de trabalho no país.

O SITESEMG também apóia a ratificação pelo governo brasileiro
da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que
proíbe a demissão imotivada. Uma mensagem (59/08) neste sentido já
foi, inclusive, encaminhada pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva ao
Congresso Nacional. Vale lembrar que, em 1996, a norma chegou a ser
ratificada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, que, se-
manas depois, entretanto, para atender a pressões de grupos conserva-
dores, decretou o contrário.

Pela Convenção 158, ao demitir, as empresas precisam justificar
por escrito o motivo da dispensa – mau comportamento do trabalhador
ou problemas econômicos, tecnológicos ou estruturais. A norma ainda
concede aos demitidos o direito de contestarem a demissão. Caso per-
sista o impasse, o caso é levado à Justiça, que decide se o empregado
pode ou não ser dispensado.

Até a conclusão desta edição, a matéria permanecia sob análise
da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Antes de ir a plenário,
ela será analisada nas comissões de Constituição e Justiça e Cidadania
e do Trabalho.

Apoio também à Convenção 158
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SINDICAL

SINDEESS assume retaliação e reconsidera
advertências a diretores do SITESEMG

Durante reunião realizada no
dia 11 de março, na Delegacia Regio-
nal do Trabalho (DRT), a direção do
Sindicato dos Empregados em Estabe-
lecimentos de Serviços de Saúde de
Belo Horizonte (SINDEESS) admitiu ter
aplicado advertências em dois traba-
lhadores – Maurício da Silva Gomes e
Joana D’Arc Gomes – que compuse-
ram a chapa vencedora na eleição do
SITESEMG depois de ver frustradas as

tentativas da Conlutas, central à qual
é filiado, de composição com a Cha-
pa 1. O SINDEESS alegou “ruptura de
relação de confiança” por parte de am-
bos.

Na mesma reunião, entretan-
to, a decisão foi reconsiderada, de-
pois de o próprio SINDEESS ter con-
cordado que o processo eleitoral
não impediu que tanto Maurício
quanto Joana comparecessem diari-

amente ao trabalho. Também foi de-
cidido que o funcionário permane-
cerá na função que já ocupava antes
da eleição.

No mesmo dia, o SINDEESS
também se comprometeu a efetuar
o repasse do INPC à trabalhadora
Maria Elisa Marangon, que integrou
a Comissão Eleitoral e foi sumaria-
mente demitida pela direção do SIN-
DEESS após a realização do pleito.

COMERCIÁRIOS E
RODOVIÁRIOS DE
UBERLÂNDIA

GIRO SINDICAL

CONSTRUÇÃO CIVIL

SECURITÁRIOS

O SITESEMG já
encaminhou aos sindicatos
de Comerciários e
Rodoviários de Uberlândia
propostas de acordos
coletivos de trabalho.
Se concretizadas estas
negociações, elas darão
origem aos primeiros
acordos firmados com estas
entidades. Vale lembrar
que ambas já serão
conduzidas pelos novos
diretores eleitos este mês.

COMERCIÁRIOS DE
PATOS DE MINAS
Nos próximos dias,
o SITESEMG deverá
se reunir com os
trabalhadores para aprovar
a minuta de reivindicações
já elaborada. E, desde já,
convida todos a
estarem presentes.

SIND-IFES
Ainda não foi concluída
a negociação com
o Sindicato dos Trabalhadores
da Construção Civil de Belo
Horizonte. Vale lembrar
que a pauta de reivindicações
foi entregue à entidade
no ano passado.

A direção do SITESEMG
informa ainda que já
solicitou negociação também
com o Sinduscon-MG –
a data-base é 1º de março –
com o intuito de celebrar
o primeiro acordo com a entidade.

Até a conclusão desta
edição, o SITESEMG
ainda aguardava resposta
à pauta de reivindicações
encaminhada à entidade.
A data-base dacategoria
é 1º de fevereiro.

Minuta já encaminhada.
SITESEMG aguarda
negociação.

SINTSPREV-MG
Pauta de reivindicações
em processo de elaboração.
Tão logo esteja pronta,
será encaminhada à direção
do sindicato para que seja
iniciada a negociação.

SINDSEP
Minuta já aprovada
pelos trabalhadores; será
encaminhada à direção da
entidade nos
próximos dias.

SEAC

Pauta de reivindicações
também em elaboração.
Vale lembrar que a negociação
desse ano poderá
resultar no primeiro acordo
coletivo assinado pelo
SITESEMG com a entidade.
Desde já, é importante que os
trabalhadores estejam atentos.

Em reunião realizada no dia 10
de março, na Delegacia Regional do
Trabalho (DRT), a pedido do SITESE-
MG, a direção da UNSP (União Naci-
onal dos Servidores Públicos) afirmou
que os passivos relacionados aos sa-
lários, vale-transporte e tíquete-alimen-
tação já haviam sido solucionados com
o compromisso assumido pela dire-
ção da entidade com seus trabalhado-
res, no dia 14 de fevereiro.

O SITESEMG advertiu, entre-
tanto, que não considera a negocia-
ção feita naquele dia um “acordo”,
pelo fato de esta resolução ter sido
tomada somente com a participação
dos empregados e da UNSP, sem ne-
nhuma interferência ou anuência da
entidade. Nessa reunião, também foi
acordado que a entidade  manterá o
tíquete alimentação no próximo acor-
do coletivo.

No mesmo dia, o SITESEMG
levou ao conhecimento da DRT denún-
cias de prováveis demissões na UNSP,
que, por sua vez, assumiu o compro-
misso de não demitir nos próximos
12 meses, salvo em casos de falta
grave ou manifesta vontade do traba-
lhador.

BOCA NO TROMBONE

UNSP mantém tíquete e faz
compromisso de não demitir
nos próximos 12 meses

À CUT-MG o nosso protesto

Exemplo a não ser seguido:
após meses de espera, somente no
último dia 19, a companheira de Wil-
ton dos Santos Teles – funcionário
da CUT-MG por vários anos, faleci-
do no segundo semestre do ano pas-
sado –teve a rescisão contratual do
companheiro homologada.

A demora mostrou o descaso
da direção da CUT-MG em resolver
a situação. Para se ter uma idéia, o
primeiro agendamento da rescisão
contratual só foi encaminhada ao SI-
TESEMG mais de 60 dias após o fa-
lecimento de Teles. Repleta de incor-
reções, ela teve que ser devovida
para ser refeita. Depois disso, pas-
saram-se quase dois meses para que
a rescisão fosse finalmente concre-
tizada.

Para o SITESEMG, pelos ser-
viços prestados por Teles deveriam
ter merecido maior consideração por
parte da CUT-MG. Não foi assim.O SITESEMG INFORMA QUE DARÁ INÍCIO ÀS ASSEMBLÉIAS PARA APROVAÇÃO DE PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES SINDICAIS QUE TÊM DATA-BASE EM MAIO. FIQUE ATENTO E PARTICIPE!


