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Segundo o estudo “Efeitos ma-
croeconômicos do Programa Bolsa 
Família – Uma Análise Comparativa 
das Transferências Sociais”, divulga-
do em outubro, o Programa Bolsa 
Família (PBF) contribuiu com 28% 
da queda da pobreza extrema nos 
últimos dez anos no Brasil. Rea-
lizado pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada – vinculado 
ao Ministério do Planejamento –, o 
estudo revelou que a proporção de 
brasileiros que, de 2002 a 2012, vi-
via com menos R$ 70 por mês caiu 
de 8,8% para 3,6% – sem a renda 
do PBF, a taxa seria 4,9%, ou seja, 
36% maior.

De 2001 a 2012, a renda dos 
10% mais pobres do país cresceu 
120,22%, ao mesmo tempo em 
que, para os 10% mais ricos, o ga-
nho ficou em 26,4%. O índice de 

Aos 10 anos, Bolsa Família contribui
com 28% para reduzir extrema pobreza

pobreza recuou em 80% das cida-
des brasileiras.

Quando comparado a outros 
mecanismos de transferência de 
renda, o PBF é o que reduz a de-
sigualdade e a pobreza ao menor 
custo. Os números coletados mos-
tram que é mais barato aplicar re-
cursos no programa do que, por 
exemplo, em Previdência Social e 
no Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC) – outra modalidade 
de transferência empregada pelo 
governo – quando se mede a eficá-
cia no combate à desigualdade e à 
pobreza.

Outro exemplo do bom resulta-
do do programa está demonstrado 
na apuração do Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH) dos mu-
nicípios brasileiros. Em 2000, 41% 
das cidades apresentavam IDH 

2Conjuntura

Expectativa de vida sobe,
aposentadoria desce

Como em todos os anos, no início 
de dezembro o IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) 
atualizou a tabela de expectativa de 
vida do brasileiro, o que fez cair o va-
lor do benefício para quem se apo-
senta.

O mesmo já havia ocorrido em 
dezembro de 2012. Um trabalhador 
que se aposentou naquele mês pas-
sou a receber 10% menos do que ou-
tro que o havia feito em novembro.

Isso acontece porque quanto 
maior a expectativa de vida, maior é 
a perda.

Um exemplo concreto: um ho-
mem com 35 anos de contribuição e 
60 anos de idade, que contribuía em 
média com R$ 4.159 (teto do INSS), 

muito baixo. Em 2010, o total foi re-
duzido a 0,6%.

Brasil gasta pouco

A pesquisa serviu também para 
mostrar que o Brasil gasta pouco 
com os mecanismos de transferên-
cia de renda. Segundo o Instituto, 
somados, o PBF e o BPC consomem 
cerca de 1% do Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro – ou R$ 21,1 
bilhões –, enquanto, na média, pa-
íses europeus gastam mais do que 
isso. O valor médio pago aos bene-
ficiários do PBF é R$ 152,35.

Outra base para comparação é 
o gasto que o governo dos Estados 
Unidos contabilizou em 2012 com 
programas do mesmo tipo – lá fo-
ram consumidos 2% do PIB.
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teve direito a R$ 3.618,33 se deu en-
trada no pedido até o dia 29 de no-
vembro deste ano. Se o fizer agora, 
seu benefício será R$ 3.535,15 – per-
da de R$ 83,18.

Por conta desta lógica, o Fator 
Previdenciário penaliza, sobretudo, 
aqueles que começam a trabalhar 
mais cedo e mulheres. Os primeiros 
porque, quanto mais tempo de vida 
tiverem pela frente, menor será o be-
nefício quando se aposentarem. Já as 
mulheres possuem uma expectativa 
de sobrevida superior a dos homens 
– logo, quanto mais cedo se aposen-
tam, mais perdem.

Em 2013, o movimento sindical 
brasileiro voltou às ruas para protes-
tar contra o Fator. 
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3Balanço

Ruas devem servir de inspiração em 2014
Em 2013, milhares de brasileiros 

tomaram as ruas para protestar. 
Inicialmente, contra o sistema de 
transporte; em seguida, contra tudo 
e todos, principalmente, a corrupção 
e por investimentos em saúde, edu-
cação e segurança.

Se, de um lado, as manifesta-
ções não foram capazes de produzir 
maiores avanços, de outro, provaram 
que a mobilização ainda é possível. 
Quem esteve nas ruas mostrou que, 
ao contrário do que muitos imagina-
vam, não está satisfeito. E quer mu-
danças.

O SITESEMG acredita que este es-
pírito de luta precisa ser mantido em 
2014. No que toca os trabalhadores 
em sindicatos, nunca foi tão necessá-
rio que a mobilização seja ampliada.

Em 2013, foram vários os casos 
de entidades sindicais que tentaram 
retirar de acordos coletivos direitos 
já garantidos. O SITESEMG resistiu e, 
com a ajuda dos trabalhadores, con-
seguiu manter o que já era previsto.

Também ampliamos o número 
de acordos assinados com entidades 
da capital e nossa presença no inte-
rior. Este avanço se deve à decisão 
que tomamos de abrir novas frentes 
de negociação e do fato de diversos 

sindicatos que ainda resistiam em 
sentar à mesa conosco terem reco-
nhecido nossa legitimidade para 
atuar como interlocutores de seus 
empregados.

Às vésperas de um novo ano, é 
necessário, no entanto, reconhecer 
que temos muito ainda a avançar. 
E, para isso, a categoria deve, em 
primeiro lugar, se interessar em 
conhecer seus direitos e exigir res-
peito.

Hoje, Minas Gerais possui mais 
de quatro mil sindicatos, que em-
pregam aproximadamente 25 mil 
trabalhadores. Por isso, é funda-
mental que em cada entidade sin-
dical seja eleito um representante 
que mantenha relação direta com 
o SITESEMG.

É preciso ter sempre em conta 
que direitos que não constam em 
acordo coletivo podem deixar de 
existir a qualquer momento.

No próximo ano, continuare-
mos a orientar os interessados em 
elaborar pautas de reivindicação e 
a negociar em nome da categoria 
sempre que chamados.

Para avançar, contudo, cada um 
de nós deve fazer a sua parte. A luta 
é coletiva.

Diretoria investe em formação
A importância da formação na 

vida de um dirigente sindical é 
uma constatação inequívoca. Por 
esta razão, a maioria das entidades 
sindicais mantêm departamentos 
que têm como tarefa contribuir para 
a qualificação não apenas das cate-
gorias que representam, mas de seus 
próprios dirigentes.

Esta foi outra preocupação 
da diretoria do SITESEMG em 2013. 
Ao longo do ano, o Departamento 
de Formação da entidade ofereceu 
a seus diretores a possibilidade de 
aprimorar seus conhecimentos sobre 
vários temas diretamente ligados à 
sua atuação cotidiana.

Dividido em módulos, o ciclo 
de formação abordou a história do 
movimento sindical; concepções sin-
dicais; noções básicas de economia 
política; trabalho e suas transforma-
ções ao longo dos séculos; Estado, 
partidos políticos e sindicatos; e 
orientações sobre como realizar aná-
lises conjunturais.

As aulas foram ministradas 
pelo sociólogo Maurício Koller da 
Rocha, assessor de formação do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de Betim. 
A que inaugurou o ciclo foi dada na 
Escola Sindical 7 de Outubro; as de-
mais, na sede do SITESEMG.Ciclo de palestras foi aberto em março, na Escola Sindical 7 de Outubro
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Convidados apontam contradições do meio sindical em lançamento de cartilha
4Sitesemg em Ação

Em debate realizado em outubro, 
no Ministério Público do Traba-

lho (MPT), em São Paulo, o juiz do 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) 
Paulo Eduardo Vieira de Oliveira con-
tou que, dias antes, havia ouvido de 
um jurista a frase: “Mas o emprega-
dor não pode regular o tempo que 
o empregado consome para ir ao 
banheiro?”. 

Uma afirmação feita pelo advo-
gado Luciano Pereira durante o lan-
çamento da cartilha “Assédio Moral 
no Meio Sindical”, realizado em no-
vembro, pelo SITESEMG, responde a 
dúvida manifestada pelo magistra-
do: “Ainda não conseguimos desco-
brir um modelo democrático, uma 
vez que a relação de trabalho é por 
si mesma desigual, por pressupor 
autoridade do empregador sobre o 
empregado”, disse. “É isso que expli-
ca a reprodução em determinados 
sindicatos de práticas nefastas a que 
muitas vezes o próprio dirigente sin-
dical está submetido no lugar em 
que trabalha”.

Produzida pela Federação Inte-
restadual dos Trabalhadores em En-
tidades Sindicais e Órgãos de Classe 
(Fites), a publicação dedica 11 capí-
tulos a caracterizar o assédio moral, 
auxiliar sua identificação, orientar 
o trabalhador que se torna vítimae 
apresentar a legislação voltada para 
o problema.

“Nos últimos anos, recebemos 
diversas denúncias de assédio mo-
ral, uma prática perversa, que aba-
la emocionalmente o trabalhador. 
Quando isso ocorre, encaminhamos 
a situação à Secretaria Regional do 
Trabalho. Há, contudo, muitos ca-
sos em que o trabalhador prefere 
não denunciar quem o assedia, por 
medo de perder o emprego”, infor-
mou Jadir da Silva Peres, presidente 
do SITESEMG, ao justificar o interesse 
da entidade em debater o tema. 

“O que mais me aterroriza atu-
almente é ver como determinados 
dirigentes sindicais têm tratado seus 
empregados. Fazem nos sindicatos a 
mesma coisa que reclamam em seus 
patrões”. Assim o chefe de mediação 
de conflitos da Superintendência Re-
gional do Trabalho em Minas Gerais, 
Reginaldo Soares de Matos, abriu sua 
exposição.  Ele concorda com o advo-
gado: “O assédio moral é tão antigo 
quanto o próprio trabalho e decorre 
do modelo de organização traba-
lhista que temos, fundamentado em 
hierarquia e baseado em submissão”. 
Matos observou que a identificação 
do problema é recente e derivou dos 

estudos realizados inicialmente pela 
psicologia do trabalho, que, anos de-
pois, se estenderam à área jurídica. 
E definiu, com exatidão, a dimensão 
do problema para suas vítimas: “As 
situações que temos presenciado 
mostram que o assédio moral é um 
atentado à dignidade humana, que 
precisa ser combatido”.

Após listar as recomendações diri-
gidas àqueles que se tornam vítimas 
de assédio moral no trabalho, Matos 
lembrou que, em geral, o assédio 
moral não é resolvido nos tribunais. 
“Os tribunais cuidam do dano, que é 
outra coisa. Neste caso, há inclusive 
previsão legal de indenização”.

Durante quase três horas, participantes acompanharam atentamente as exposições

Reginaldo Matos: “Assédio moral decorre do modelo de organização trabalhista que temos”

“Tribunais cuidam do dano”,
lembra mediador
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Convidados apontam contradições do meio sindical em lançamento de cartilha
5Sitesemg em Ação

Resistir ao assédio 

moral, ser solidário 

entre si e denunciar 

o problema: 

foram estas as 

comendações feitas 

aos funcionários

de sindicatos

“Problema não 
pode permanecer 

invisível”, diz 
advogado

Para o advogado Luciano Perei-
ra, a grande importância de debates 
como o promovido pelo SITESEMG 
está no fato de darem visibilidade ao 
problema. “O assédio moral não pode 
permanecer invisível. Ao contrário, 
precisa ser debatido. Só a partir daí 
encontraremos alternativas mais efi-
cazes de combatê-lo”, afirmou.

Por outro lado, ainda conforme 
Pereira, o Brasil ainda carece de um 
marco legal para a questão. “É por 
isso que, muitas vezes, temos de nos 
valer de normas constitucionais mais 
gerais, como a que trata da dignida-
de da pessoa humana, para abordar 
o problema. Nossa legislação é ainda 
muito atrasada a esse respeito. As 
exceções ficam por conta de alguns 
estados e municípios, mesmo assim 
restritas ao serviço público”.

Segundo ele, a ausência de le-

gislação específica faz com que seja 
“tênue” a linha que separa o que a lei 
faculta ao empregador e o assédio 
moral.

Por isso, ele recomenda que os 
empregados em sindicatos que con-
vivem com a prática sejam solidários 

entre si. “Não há melhor antídoto do 
que esse, mesmo porque, nestes am-
bientes, o problema não é vivido por 
um único trabalhador. E mais: se uma 
pessoa é alvo, as demais se tornam 
vítimas em potencial”.

Adotar uma conduta omissiva, 
por sua vez, só reforça o assédio. “Na 
medida em que um comportamento 
abusivo é legitimado, o assediador 
ganha força. Silenciar diante do pro-
blema é a melhor maneira de incen-
tivá-lo”, orientou.

Depois de sublinhar a contradi-
ção implícita no debate realizado na-
quela noite – “este tema não deveria 
ser nosso”, afirmou –, Edílson Santos, 
presidente da Fites, foi outro que 
destacou a importância da solidarie-
dade como forma de combate ao as-
sédio moral. “Se prestarmos atenção, 
o próprio movimento sindical surgiu 
desta ideia. Ocorre que as relações 
de trabalho mudaram de forma tão 
brusca que, atualmente, temos assé-
dio moral inclusive no meio sindical 
e é nossa obrigação enfrentá-lo”.

Por isso, a cartilha traz um ques-
tionário para que os interessados em 
encaminhar denúncia relacionada 
ao tema possam fazê-lo. A iniciativa 
integra uma campanha nacional que 
a Fites pretende realizar para denun-
ciar o assédio moral nas entidades 
sindicais.

O objetivo é que as respostas 
deem origem a um dossiê, que traça-
rá um painel de situações concretas 
vividas pela categoria.Todos os que 
responderem à consulta terão sua 
identidade preservada – a menos 
que o próprio trabalhador autorize o 
contrário.

Luciano Pereira: “Problema não pode

permanecer invisível”

Edílson Santos:

“É nossa obrigação

 enfrentar o assédio moral”Reginaldo Matos: “Assédio moral decorre do modelo de organização trabalhista que temos”

“Esse tema não 
deveria ser 

nosso”, observa 
presidente da 

Fites
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Alteração em lei beneficiou trabalhadores

6Seu Direito

Uma alteração promovida no se-
gundo semestre deste ano pelo 

Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
na redação da Súmula 277 atendeu 
uma reivindicação histórica do movi-
mento sindical brasileiro.

Até então, a lei previa que direitos 
trabalhistas vigoravam apenas du-
rante o prazo de validade de acordos 
e convenções coletivas – ou seja, não 
integravam, de forma definitiva, os 
contratos individuais de trabalho.

O novo dispositivo, por sua vez, 
instituiu a chamada ultratividade. Na 
prática isso significa que cláusulas 

previstas em acordos e convenções 
somente poderão ser modificadas 
ou suprimidas mediante negociação 
coletiva, mesmo que a data de vali-
dade acordada anteriormente tenha 
expirado.

Benefício

Imagine a seguinte situação: a 
validade de um determinado acordo 
coletivo chega ao fim enquanto as 
partes ainda negociam; na tentativa 
de fazer avançar a negociação, estes 
trabalhadores decidem, então, recor-

rer ao legítimo direito à greve.
Até então, os patrões podiam 

ameaçá-los com a possibilidade de 
retirar direitos caso sua proposta não 
fosse aceita. Temerosos, os trabalha-
dores recuavam.

Agora, isso não necessariamente 
ocorre. Por quê? Porque os patrões 
não podem mais recorrer a este tipo 
de chantagem, uma vez que o acor-
do anterior prevalece até que um 
novo documento seja assinado.

Para o SITESEMG, a decisão toma-
da pelo TST é importante, sobretudo, 
em um momento em que trabalha-

dores lutam para manter conquistas. 
Ao contrário do que ocorria anterior-
mente, a partir de agora, estes tra-
balhadores poderão se concentrar 
em melhorar suas condições de tra-
balho, uma vez que já não correrão 
mais o risco de perder o que já é seu 
por direito.

Outro aspecto que revela a im-
portância da alteração é o cenário de 
crise econômica internacional que 
se arrasta desde 2008, que atinge es-
pecialmente os trabalhadores euro-
peus, permanentemente ameaçados 
pela retirada de direitos.

Correntistas do FGTS continuam no prejuízo
Até o momento, as decisões to-

madas em primeira e segunda ins-
tância têm sido desfavoráveis aos 
correntistas do FGTS que pleiteiam a 
correção dos saldos relativa ao perí-
odo de 1999 a 2013. Por conta disso, 
o SITESEMG continua a recomendar 
cautela aos trabalhadores que pen-
sam em recorrer à justiça.

Em 14 anos, a inflação foi 92,2% 
maior do que o rendimento das con-
tas, o que levou às perdas. Por isso, 
quem pleiteia a correção quer subs-
tituir o atual indicador – Taxa Refe-
rencial (TR) mais juro fixo de 3% ao 
ano – pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC). O objetivo é 
recuperar parte da quantia e garantir 
que o saldo avance no mesmo ritmo 
do aumento de preços.

As decisões tomadas até o mo-
mento, contudo, sustentam que a 
Caixa Econômica Federal, gestora 
do Fundo, apenas cumpriu as regras 
previstas em lei. “Portanto, a decisão 
de corrigir ou não o saldo é mais po-
lítica do que jurídica”, alertava, em 
agosto, o advogado credenciado do 
SITESEMG, Renato Pereira.

A expectativa positiva dos corren-
tistas que entraram com ações reside 
no fato de nenhum tribunal superior 
do país ter ainda se posicionado so-
bre o tema.

Podem recorrer à justiça aqueles 
que forem contratados pelo regime 
da CLT desde 1999. Para calcular o 
valor a que tem direito, o correntista 
pode requerer o extrato junto a uma 
agência da Caixa. O banco tem até 
cinco dias para entregar o documen-
to. O serviço é gratuito.

Para calcular 
o valor a que 
tem direito, 

o correntista 
pode requerer o 
extrato junto a 

uma agência da 
Caixa; o banco 

tem até cinco dias 
para entregar o 

documento
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Comunicação 7

ATUALIZE SEUS DADOS
Para atualizar seus dados cadastrais junto ao SITESEMG

e receber nossas publicações, faça contato:

POR E-MAIL
sitesemg@ig.com.br

comunicasitesemg@gmail.com

POR TELEFONE
 (31) 3222.3072 - (31) 7556.0505

Para melhor informar sobre sua atuação cotidiana e ampliar o contato com a categoria, 
em 2013, o SITESEMG criou novas ferramentas de comunicação. Passamos a publicar 

um boletim (SITESEMG informa) em formato digital que é enviado por e-mail tanto para 
os associados que mantém seus dados atualizados quanto para outros interessados em 
ter acesso ao conteúdo.

Além disso, criamos um perfil no Facebook e nosso endereço na Internet está sendo 
reformulado – a previsão é que em meados de janeiro a nova página esteja no ar.

SITESEMG amplia contato com a categoria

Boletim eletrônico foi lançado em outubro

Postagem em rede social lembrou

passagem do Dia Nacional 

da Consciência Negra

ESPERAMOS VOCÊ NO FACEBOOK
www.facebook.com/sitesemg

Acesse, receba nossas atualizações
e compartilhe
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8Consciência Negra

A probabilidade de um negro que 
mora no Brasil ser vítima de homi-

cídio é maior, ainda que ele tenha es-
colaridade e condição socioeconômica 
semelhante à de indivíduos não negros.
Atualmente, de cada três assassinatos 
registrados no país, dois vitimam ne-
gros. 

O dado, revelador da discriminação 
a que ainda estão sujeitos os negros 
brasileiros, consta da quarta edição do 
Boletim de Análise Político-Institucio-
nal, lançado em outubro pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada, vincu-
lado ao Ministério do Planejamento.

Outro número: se considerada a 
soma da população residente nos 226 
municípios brasileiros que abrigam mais 
de 100 mil habitantes, a possibilidade 
de um adolescente negro ser vítima de 
homicídio é 3,7 vezes maior na compa-
ração com um branco, segundo o artigo 
“Segurança Pública e Racismo Institu-
cional”, que consta da publicação.

Desigualdade de
renda também persiste

Se de um lado os negros são ainda 
vítimas preferenciais da violência, de 
outro a desigualdade de renda persiste. 
Às vésperas do “Dia Nacional da Consci-
ência Negra”, um estudo divulgado pelo 
Departamento Intersindical de Estatísti-
ca e Estudos Socioeconômicos (Dieese) 
mostrou que um trabalhador negro re-
cebe em média salários 36,1% inferiores 
aos de não negros, independentemente 
de sua escolaridade. O estudo apontou 
ainda que a diferença salarial e de opor-

Estatística de violência desnuda discriminação latente no país

Vendedores de leite e de capim - Debret

tunidades de acesso ao mercado de tra-
balho são maiores quando se tratam de 
cargos de chefia.

Realizada nas regiões metropolita-
nas de Belo Horizonte, Fortaleza, Porto 
Alegre, Recife, Salvador e São Paulo, a 

pesquisa mostrou que a diferença sala-
rial é praticamente a mesma em todas 
elas e independe do setor de atividade 
econômica ou jornada de trabalho.

Nas regiões metropolitanas, os ne-
gros são 48,2% dos ocupados, mas rece-

bem em média 63,9% do que ganham 
não negros. Entre os trabalhadores que 
possuem curso superior completo, a 
média de rendimentos por hora é de R$ 
17,39 entre negros e de R$ 29,03 entre 
não negros.

Feliz Natal, Feliz Ano Novo!
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