
Que em 2009 estejamos
mais unidos do que nunca

Um compromisso
para o ano que vem

EDITORIAL

Em 2008, duas situações le-
varam a atual diretoria do SITESEMG
a avaliar a conveniência ou não de
manter a entidade filiada a uma cen-
tral sindical, como é atualmente. A
primeira se deu com a aprovação do
Projeto de lei 1.990/07, que tornou
legal a atuação das centrais sindicais
brasileiras e, a reboque, legou um
oceano de incertezas para os traba-
lhadores em entidades sindicais.

A segunda veio através do
comportamento adotado pela CUT-
MG – à qual permanecemos filiados
– na eleição do SITESEMG, quando
sindicatos ligados à Central apoiaram
de forma explícita uma chapa de opo-
sição montada para derrotar a dire-
toria que buscava se reeleger.

Por essas e outras, a atual di-
retoria do SITESEMG entende que a
entidade não deve estar filiada a ne-
nhuma central sindical, para atuar
com a independência necessária que
a luta dos trabalhadores em sindica-
tos requer.

Esta é, porém, conforme afir-
mamos no parágrafo anterior, ape-
nas a opinião que prevalece na atual
diretoria do SITESEMG. Para que
uma decisão de tal magnitude e re-
percussão para a categoria venha a
ser tomada, será preciso antes con-
vocar os trabalhadores em entidades
sindicais a opinarem sobre o tema.
Nada poderá ser decidido sem que
antes um amplo debate se realize.

Esta é uma das importantes ta-
refas que teremos em 2009. Desde
já, é importante começar a pensar no
assunto.

2008 chega ao fim marcado por
muitas realizações. A começar do
fato de que, este ano, diversas enti-
dades sindicais que até pouco tempo
não reconheciam o SITESEMG como
legítimo representante dos trabalha-
dores em sindicatos, passaram a fazê-
lo. E mais do que isso: se sentaram à
mesa para negociar, o que fez com

que ampliássemos o número de acor-
dos assinados nos últimos 12 meses.

Foi também o ano em que a atu-
al diretoria foi reeleita, com 58% dos
votos válidos, em um processo par-
ticipativo e democrático do início ao
fim. A vitória nas urnas foi uma pro-
va de confiança que obtivemos da ca-
tegoria.

Outra demonstração de que os
trabalhadores em entidades sindicais
não desconhecem a importância de
ter um sindicato forte e acreditam no
trabalho realizado pela atual direto-
ria é que, em 2008, o número de as-
sociados cresceu. Graças a isso, o
SITESEMG tem na contribuição dire-
ta da categoria sua principal fonte de
receita, fato raro entre as entidades
sindicais.

Com este apoio, pudemos ad-
quirir uma nova sede que, depois de
mobiliada e equipada para bem aten-
der à categoria, já pode ser utilizada,
inclusive, para a realização de assem-
bléias e reuniões, o que nos tornou
ainda mais independentes.

NOVOS DESAFIOS

O ano que se anuncia, certa-
mente, nos trará novos desafios. Ain-
da não é possível avaliar de maneira
precisa até que ponto a crise que o
mundo atravessa repercutirá sobre as
entidades em que trabalhamos. Este,
entretanto, não é o único motivo (leia
mais na página 4) para estarmos
atentos no ano que vem.

Por tudo isso, queremos dese-
jar a todos os nossos leitores e leito-
ras um ótimo Ano Novo, com a es-
perança de que estejamos mais uni-
dos do que nunca.

A luta vai continuar.

CONFIRA, NAS PÁGINAS CENTRAIS, UM BALANÇO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM 2008

Pomba da Paz, de Pablo Picasso (1881-1973)
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AÇÃO SINDICAL

Fique sócio do
SITESEMG

Informe-se pelos telefones
3222.3072|3213.6415

ou através do
endereço eletrônico

www.sitesemg.org.br

Categoria sai ganhando mesmo
com ameaça e crise
Negociações garantiram
aumento real, abono e
ampliação de direitos em
diversas entidades

A possibilidade de extinção do
Imposto Sindical – muito comenta-
da após a aprovação da lei que legali-
zou a atuação das centrais sindicais
brasileiras – foi um obstáculo em
várias negociações realizadas pelo
SITESEMG em 2008. Ao alegar que
teriam que demitir caso o fim do Im-
posto fosse aprovado, diversas enti-
dades se recusaram a ampliar direi-
tos, antecipando-se a uma suposta

crise. Já a chegada da crise propria-
mente dita foi outro argumento em-
pregado por alguns sindicatos que di-
ficultaram o fechamento de acordos.

Apesar disso, os trabalhadores
em entidades sindicais ainda saíram
ganhando, conforme aponta um ba-
lanço das negociações levadas adian-
te este ano. Na maioria das entida-
des, a categoria conquistou aumen-
to real e abono.

Apenas da última edição (con-
cluída em agosto) do Opinião Sin-
dical para cá, foram 27 acordos ne-
gociados. Os reajustes variaram de
5,5% a 12,3%, na Unafisco (União
Nacional dos Auditores da Receita

Federal) – em média, as entidades
reajustaram os salários em 10%. Já
os abonos variaram de R$ 50 a R$
1.500, no Sindieletro (Sindicato Inter-
municipal dos Trabalhadores na In-
dústria Energética de MG).

Alguns acordos merecem des-
taque, dentre os quais o que assina-
mos com a Apes-Juiz de Fora (Asso-
ciação de Professores do Ensino Su-
perior) e com o Sinasefe-Ouro Preto
(Sindicato Nacional dos Servidores da
Educação Federal de 1º e 2º Graus),
onde os funcionários têm direito a
uma bolsa de 70% do valor da men-
salidade escolar – um apoio impor-
tante para quem estuda.

CRESCE NÚMERO DE FILIADOS

Até o dia 10 de dezembro, o
SITESEMG contava com 138 novos
filiados em 2008 – em todo o ano de
2007, foram 133 filiações. Prova de
que a categoria tem compreendido a
importância de fortalecer a entidade
que a representa.

Em 2008, o SITESEMG participou de várias reuniões na De-
legacia Regional do Trabalho (DRT) para buscar regularizar o re-
passe do percentual do Imposto Sindical que, de acordo com a lei,
deve ser destinado à entidade. Até a conclusão desta edição, já
haviam sido promovidos encontros com oito federações.

Ainda é comum entidades descontarem o Imposto Sindical
de seus funcionários e não repassarem ao SITESEMG o que lhe é
devido, o que constitui apropriação indébita. A primeira tentativa
que o SITESEMG tem feito de regularizar a situação é buscar ne-
gociação, sempre com a intermediação da DRT. Nestes casos, é
sugerida a apresentação de documentação relativa aos últimos cinco
anos.

Na maioria dos casos, a receptividade das entidades que se
encontram inadimplentes tem sido positiva. O SITESEMG adverte
que, caso não efetuem o repasse, as entidades sindicais estarão
sujeitas à fiscalização. E, mesmo se tal providência não as sensi-
bilizarem a solucionar o problema, a saída será dar entrada em
ações judiciais para resgatar o que é um direito da entidade e dos
trabalhadores que o SITESEMG tem o dever de representar e de-
fender.

Esta foi uma das prioridades de 2008. E continuará a ser em
2009.

SITESEMG busca regularizar
repasse junto a entidades

IMPOSTO SINDICAL

Dois sindicatos – Sindicato
dos Engenheiros do Estado de Minas
Gerais (Senge-MG) e Sindicato dos
Metalúrgicos de Betim – negociaram,
mais uma vez, Participação nos Re-
sultados em 2008.

É uma conquista importante,
pois se trata do reconhecimento de
que o desempenho da entidade sin-
dical é sustentado por um trabalho
de equipe – se aumenta o número de
filiados e a campanha salarial é bem
sucedida, por exemplo, isto se deve
a um esforço conjunto, que merece
ser valorizado.

Mais uma vez, estas duas enti-
dades deram um bom exemplo.

Este ano, no Sindicato dos Jor-
nalistas, foi conquistada estabilida-
de para um trabalhador que integrou
a comissão responsável pela negoci-
ação do acordo coletivo de trabalho
com a entidade. É outro bom exem-
plo que merece ser seguido por ou-
tras entidades sindicais em 2009.

Outra boa notícia relacionada
à organização no local de trabalho é
o fato de o SITESEMG ter consegui-
do liberação para que alguns de seus
dirigentes pudessem realizar o traba-
lho sindical em 2008.

PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS OLT

Sindicatos dão exemplo Trabalhador conquista
estabilidade para
integrar comissão

Juntos somos
mais fortes

 FILIAÇÕES

2007 2008

133
138*

* Até 10/12/2008
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A decisão de ampliar a
presença do SITESEMG no in-
terior do Estado foi tomada
em junho, durante o seminá-
rio de planejamento sindical
da diretoria eleita em março,
que definiu, ainda, uma série
de outros objetivos a serem
alcançados até 2011, quando
se encerra o atual mandato.

Ao mesmo tempo, o SI-
TESEMG traçou como meta
aumentar o número de sindi-
calizados no interior, a fim de
possibilitar que os associados
nas diversas regiões do Esta-
do tenham assistência jurídi-
ca e de saúde.

SALÁRIOS E CONDIÇÕES
DE TRABALHO

Os participantes do se-
minário também aprovaram a
realização de uma pesquisa na
capital e no interior para co-
nhecer com maior profundida-
de as condições de trabalho.
A idéia é que, depois de cole-
tadas, estas informações au-
xiliem na elaboração de uma
pauta mínima para os traba-
lhadores em entidades sindi-
cais. Outro objetivo é desen-
volver projetos para avaliar a
saúde da categoria.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Oferecer assistência ju-
rídica à altura das atuais de-
mandas foi outra proposta
aprovada no seminário. Na ca-
pital, o departamento funcio-
naria na própria sede do SITE-
SEMG. Para o interior, há a
sugestão de firmar convênios
com escritórios de advocacia
em cidades como Juiz de Fora,
Montes Claros e Uberlândia.
Outra meta é ampliar a rede
de conveniados.

Apesar de, em 2008, terem
mantido hasteada a bandeira da re-
dução de jornada sem redução de sa-
lários, a maioria das entidades sindi-
cais mineiras ainda não pratica o que
tem reivindicado nas ruas.

Este ano, nada mudou em rela-
ção aos anos anteriores e, em algu-
mas negociações, dirigentes sindicais
chegaram a afirmar que só pretendem
reduzir a jornada em suas entidades
após vê-la aprovada pelo Congresso
Nacional.

Ocorre, entretanto, que sequer
há data prevista para que a matéria
seja votada em plenário (leia mais na
página 4).

Em dezembro, entidades filia-
das às seis maiores centrais sindicais

NA LUTA  Em dezembro, 35 mil manifestantes realizaram, em Brasília, a “5º Marcha da Classe Trabalhadora”,
para defender a adoção de medidas que protejam os trabalhadores dos impactos da crise financeira mundial;

o SITESEMG integrou a manifestação, e reinvindicou ainda o fim do Fator Previdenciário; a ratificação das
convenções 151 (que permite a negociação no setor público) e 158 (que proíbe a demissão imotivada);

remuneração igual para homens e mulheres; e manutenção dos atuais postos de trabalho.

REDUÇÃO DE JORNADA SEM REDUÇÃO DE SALÁRIOS

Sindicatos não dão exemplo
brasileiras realizaram, em Brasília, a
“5ª Marcha da Classe Trabalhadora”
para reivindicar, entre outros direitos,
a redução da jornada sem redução de
salários.

Falta ainda fazer o dever de
casa.

DEMISSÕES SE
MANTIVERAM EM ALTA
EM 2008

De janeiro até novembro, o SI-
TESEMG homologou 220 rescisões
contratuais. No mesmo período do
ano passado, até novembro, haviam
sido efetuadas 217 homologações –
o ano terminou com 230 demissões
na categoria.

INTERIOR

Ação foi traçada
em seminário de
planejamento

ORÇAMENTO 2009

Aprovada em assembléia con-
vocada exclusivamente com esta fi-
nalidade, a Previsão Orçamentária do
SITESEMG para 2009 prevê uma ar-
recadação total de R$ 82.525,01 – vale
destacar que mais da metade deste
montante virá da arrecação da men-
salidade social.

A assembléia deliberou que,
nos próximos 12 meses, o dinheiro
será todo utilizado com responsabi-
lidade, em benefício da categoria,
para cobrir despesas administrativas
(pessoal, encargos sociais, viagens ao
interior e gastos gerais), tributárias,
financeiras e investimentos. A meta
é manter o SITESEMG em pleno fun-
cionamento e livre de qualquer dívi-
da, seja ela com quem for.

Associados garantem
sustentação econômica



CONJUNTURA

O risco do efeito “dominó”

Imagine a seguinte situação: ampa-
rada por lei, uma empresa de determina-
do setor decide substituir seus trabalha-
dores efetivos por terceirizados, para eco-
nomizar com o gasto de mão-de-obra. Su-
ponha, agora, que a prática se torne roti-
neira e passe a afetar a arrecadação das
entidades sindicais. Quem, no fim das con-
tas, sairá perdendo com essa situação?

Se você apontou o dedo para si
mesmo, não está enganado. Isso sem le-
var em conta ainda o fato de que as pró-
prias entidades sindicais, embora sejam ra-
dicalmente contrárias à terceirização nas
categorias que representam, poderão lan-
çar mão da prática com a justificativa de
que também precisam poupar recursos.

O pior de tudo é que o risco é real.
Além de um projeto de lei elaborado ainda
no governo Fernando Henrique Cardoso
– em análise, atualmente, no Congresso
Nacional – que trata de terceirização, uma
sugestão para a regulamentação da maté-
ria foi apresentada em novembro pela Se-
cretaria de Relações do Trabalho (SRT) do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Ao permitir que a
terceirização seja utilizada
de forma ilimitada, projetos
afetam trabalhadores em
entidades sindicais
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OPINIÃO SINDICAL

No encontro que tiveram com o Secretário-Geral da Presidência,
Luiz Dulci, no dia 26 de novembro, seis centrais sindicais brasileiras en-
caminharam ao governo uma proposta unitária a respeito da terceiriza-
ção de mão-de-obra. Elas querem que os sindicatos sejam informados e
chamados a negociar sempre que uma empresa queira terceirizar. Além
disso, não aceitam que atividade-fim seja alvo de terceirização. Propõem
ainda que a empresa contratante seja co-responsável pela garantia de
direitos trabalhistas e previdenciários dos terceirizados, que eles tenham
os mesmos direitos e condições de trabalho dos diretamente contratados
e que as empresas que descumprirem a lei sejam punidas.

Ambas as propostas visam apenas dar se-
gurança jurídica aos interessados em ter-
ceirizar e, caso qualquer uma delas venha
a ser aprovada, pelo menos da forma como
chegaram ao conhecimento da sociedade
até o momento, pavimentarão a trilha para
uma completa descaracterização das cate-
gorias profissionais da maneira como hoje
as conhecemos.

O PROJETO DE FHC

Até semanas atrás, o Projeto de Lei
nº 4.302/98, encaminhado ao Congresso
Nacional ainda no governo FHC, era con-
siderado prioritário na agenda de votação
da Câmara dos Deputados – o objetivo dos
líderes partidários era votá-lo antes mes-
mo das eleições, conforme informava na
época o Departamento Intersindical de As-
sessoria Parlamentar (DIAP) em sua pági-
na na Internet.

Vale lembrar que, logo após tomar
posse para o primeiro mandato, em 2003,
o presidente Luís Inácio Lula da Silva en-
caminhou mensagem aos deputados e se-
nadores para recomendar o arquivamento
do projeto de lei.

Ao tomar a decisão, Lula levou em
conta uma avaliação feita pelo então mi-
nistro do Trabalho e Emprego, Jaques Wag-
ner, que afirmara que “o projeto em análi-
se, se aprovado, redundará em graves pre-
juízos aos trabalhadores temporários ur-

banos, que terão aprofundadas as incerte-
zas hoje existentes em relação ao recebi-
mento de seus direitos”.

Apesar disso, passados cinco anos,
o PL ainda tramita na Comissão de Traba-
lho da Câmara dos Deputados, sem que a
mensagem presidencial sequer tenha sido
votada.

O MAIS RECENTE

Em agosto deste ano, este era o
único motivo de preocupação para os opo-
sitores da terceirização. Três meses depois,
porém, ao tomarem conhecimento do es-
boço de um projeto de lei costurado nos
gabinetes do MTE, lideranças sindicais do
país ouviram soar um novo alarme.

Isso porque, em sua redação origi-
nal, o PL regulamenta apenas a prestação
de serviços entre empresas – e não as re-
lações de trabalho. Além disso, legaliza a
figura do PJ (pessoa jurídica), o chamado
“patrão de si mesmo”; autoriza a terceiri-
zação em qualquer atividade, seja ela
“meio” ou “fim”; não garante aos terceiri-
zados os mesmos direitos dos trabalha-
dores diretamente contratados; descarta a
possibilidade da terceirização ser negocia-
da com os sindicatos; dificulta a fiscaliza-
ção e autuação do MTE em caso de irre-
gularidade; e possibilita as subcontrata-
ções, tornando mais difícil o acompanha-
mento e a ação sindical.

Ao apresentar a proposta, o MTE
fixou um prazo de dez dias para que a so-
ciedade se manifestasse a respeito. Ao
todo, 102 sugestões foram encaminhadas.
Depois disso, Maria da Glória Bittencourt,
da SRT, afirmou à imprensa que “as su-
gestões servirão de base para a nova re-
dação, que será encaminhada ao ministro”.
Menos mal.

Não significa, entretanto, que os tra-
balhadores brasileiros – incluídos aí os tra-
balhadores em entidades sindicais – de-
vam permanecer alheios aos desdobra-
mentos que virão.

Bem ao contrário disso, toda aten-
ção em relação ao assunto será necessá-
ria em 2009.

Centrais sindicais querem garantias

Manobra impediu
votação de
projeto em 2008

Uma manobra regi-
mental levada à frente pelos
parlamentares que se opõem
à redução da jornada no país
impediu que um projeto de
lei de autoria do deputado Vi-
centinho (PT-SP) fosse vota-
do na Comissão de Trabalho,
conforme previsto até mea-
dos de dezembro. Isto fez
com que fosse criada uma
comissão especial – presidi-
da pelo deputado Luís Carlos
Busato (PTB-RS) e que terá
como relator o próprio Vicen-
tinho – para analisar outra
proposta que trata do tema.

Vicentinho viu sua ma-
téria ser engavetada para dar
lugar à Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) 231/95,
dos ex-deputados e hoje se-
nadores Paulo Paim (PT-RS)
e Inácio Arruda (PCdoB-CE),
que reduz a jornada de traba-
lho das atuais 44 horas para
40 horas semanais e aumen-
ta para 75% a remuneração da
hora-extra.

PRAZO

A partir do dia 16 de de-
zembro, a comissão passou
a ter um prazo de 40 sessões
para elaborar e votar o pare-
cer do relator. Só depois dis-
so poderá ser encaminhada
para debate e votação, em
dois turnos, na Câmara dos
Deputados.

REDUÇÃO DE JORNADA


