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SALDO
POSITIVO

Perto de encerrar 2009, SITESEMG vê aumentar o respeito e o re-
conhecimento por parte da categoria e das entidades sindicais. É o que 
explica o aumento do número de acordos coletivos e das conquistas 
contabilizadas e o avanço da organização por local de trabalho. Confira, 
na página 3, um balanço da ação sindical levada adiante pela entidade 
nos primeiros dez meses do ano.
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Ainda não será desta vez que 
os brasileiros que começam a 
trabalhar mais cedo terão re-

parada uma injustiça histórica come-
tida no governo Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB), com a aprovação 
dada na época a um projeto de lei de 
autoria do Executivo que instituiu o 
Fator Previdenciário, para retardar o 
pedido da aposentadoria e aumen-
tar o volume de recursos destinados 
a outros gastos.

Em duas rodadas de negocia-
ção nos dias 24 e 25 de agosto, foi 
fechado um acordo entre o gover-
no e quatro centrais sindicais (CUT, 
Força Sindical, UGT e CGTB) – CTB e 
Nova Central se somaram à posição 
contrária da Confederação Brasilei-
ra de Aposentados e Pensionistas e 
do Fórum Sindical dos Trabalhado-
res (FST) – que prevê a adoção da 
chamada Fórmula 85/95. Na prática, 
funcionaria assim: para ter direito ao 
benefício integral, a soma da idade e 
do tempo de contribuição teria que 
atingir 85 anos, se for mulher, e 95, 
se homem – 80 e 90, respectivamen-
te, se professores. No caso de uma 
mulher que começa a trabalhar aos 
18 anos, ao completar 30 anos de 
contribuição, a soma daria 78. Se op-
tasse pela aposentadoria, ela teria o 

Acordo para aposentados não elimina prejuízo
para quem começa a trabalhar mais cedo

Substitutivo do deputado Pepe Vargas (PT-RS) já começou a tramitar na Câmara dos Deputados

valor do benefício reduzido até que 
o resultado chegasse a 85. De positi-
vo, o acordo prevê apenas o conge-
lamento da tábua de expectativa de 
vida para quem completar o tempo 
de contribuição – importante, já que 
a regra do Fator (leia mais nesta pá-
gina) continuará a ser utilizada para 
calcular o benefício em situação se-
melhante ao exemplo citado neste 
parágrafo.

As entidades contrárias ao 
acordo apontam três razões para 
tal posição: o nível elevado de rota-
tividade da mão-de-obra e o tempo 
médio de desocupação no país, que 
tornam praticamente impossível ao 
trabalhador contribuir de forma inin-
terrupta; e o fato de milhões ainda 
trabalharem sem carteira assinada, 
caso da maioria dos jovens que bus-
cam o primeiro emprego.

Estas e outras mudanças nas 
regras da aposentadoria foram reu-
nidas no substitutivo de autoria do 
deputado Pepe Vargas (PT-RS) ao 
Projeto de Lei 3.299/08, do senador 
Paulo Paim (PT-RS), que propunha a 
eliminação pura e simples do Fator 
Previdenciário. Até a conclusão des-
ta edição, a matéria tramitava na Co-
missão de Finanças e Tributação da 
Câmara dos Deputados.

Com o acordo entre governo 
e centrais sindicais, outra matéria 
relacionada à aposentadoria que tra-
mitava na Câmara foi adicionada ao 
substitutivo: a que tratava do reajus-
te para quem recebe acima de um sa-
lário mínimo. O projeto, também de 
autoria do senador Paim, pretendia 
estender à aposentadoria o mesmo 
reajuste que é concedido ao mínimo. 
Já o acordo prevê a correção com 
base na inflação acumulada mais a 
metade da variação do PIB (Produto 
Interno Bruto) do ano anterior, que 
vai resultar em um ganho real de 
2,5% em 2010 e 2011. Em 2012, será 
criada uma mesa de negociação para 
debater a recuperação dos benefí-
cios daquela data em diante.

O acordo prevê ainda que, se 
o trabalhador estiver a 12 meses da 
aposentadoria e for demitido, terá di-
reito a mais 12 meses de salário e as 
contribuições à Previdência ficarão 
a cargo do patrão. Além disso, o cál-
culo do valor do benefício passará a 
considerar as 70% maiores contribui-
ções – e não 80%, como atualmente 
– e o período relativo ao pagamento 
do seguro-desemprego poderá ser 
somado ao tempo de contribuição.

O senador Paim também de-
fende a derrubada do veto presiden-
cial a uma emenda de sua autoria 
que estende o reajuste de 16,67% 
concedido ao salário em 2006 às 
aposentadorias e pensões superio-
res ao mínimo.

Cálculo da aposentadoria também muda

Para conter despesas, em dezembro de 1999, no governo Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB), foi incorporado às regras da Previdência Social 
um redutor do valor da aposentadoria chamado Fator Previdenciário, que 
passou a considerar três elementos para calcular o valor do benefício: idade 
do trabalhador, tempo de contribuição e expectativa de vida do segurado. A 
lógica era a seguinte: o valor do benefício passaria a ser pago não apenas em 
função do montante recolhido pelo trabalhador aos cofres da Previdência, 
mas do tempo que o INSS teria que lhe pagar a aposentadoria. Desde sua 
adoção até o ano passado, o Fator possibilitou ao governo economizar R$ 
100 bilhões com o pagamento de benefícios. 

O que é fator previdenciário
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3Ação Sindical

Balanço positivo
Para presidente do SITESEMG, dirigentes sindicais devem dar exemplo e reduzir jornada

A análise que Normam Jorge 
Domingos (Kawakynho), pre-
sidente do SITESEMG, faz dos 

primeiros dez meses do ano é oti-
mista. Isso graças ao respeito e ao 
reconhecimento crescente junto à 
própria categoria e aos empregado-
res. “Temos vencido a resistência de 
dirigentes que até pouco tempo se 
recusavam a negociar conosco”, ilus-
tra. Prova disso é que, segundo ele, 
cresceu o número de acordos coleti-
vos assinados este ano.

No texto a seguir, ele enumera 
algumas das conquistas contabili-
zadas em 2009 e aponta um desa-
fio para a categoria: convencer os 
dirigentes sindicais a adotarem nas 
entidades que comandam a mesma 
bandeira que será levada às ruas de 
Brasília, em 11 de novembro – jorna-
da de 40 horas semanais, sem redu-
ção de salários. O SITESEMG estará 
lá.

 VISIBILIDADE - A cada ano que pas-
sa, angariamos maior respeito e re-
conhecimento tanto por parte da 
categoria quanto dos empregado-
res. Temos vencido a resistência de 
dirigentes que até pouco tempo se 
recusavam a negociar conosco. Além 
disso, passamos a estar mais presen-
tes no interior do Estado (leia mais 
na página 8) – vale lembrar, uma 
das principais propostas do plano 
de trabalho da atual diretoria, o que 
explica o crescimento do número de 
acordos coletivos.

Tudo isso fez com que o SITE-
SEMG se mostrasse mais e, graças a 
esta visibilidade, também aumenta a 
cada dia o número de trabalhadores 
que se sentem estimulados a se tor-
nar sócios. Já temos casos ainda de 
trabalhadores que, em assembléia, 
decidem repassar 3% do valor de um 
abono negociado pelo SITESEMG à 
entidade, com o intuito de fortalecê-

la. Isso também é reconhecimento.
Por último, temos registrado 

um aumento do número de traba-
lhadores que participam de assem-
bléias convocadas pelo SITESEMG, 
outro fato bastante positivo. 

CONQUISTAS - Na maioria dos acor-
dos que já negociamos em 2009 
conquistamos aumento real de sa-
lários. Em alguns sindicatos, além da 
reposição da inflação medida pelo 
INPC do IBGE, conquistamos até 10% 
de ganho real, além de gratificações 
que variam de um salário mínimo (R$ 
465) até R$ 1.600.

Em alguns acordos temos 
conseguido auxílio-educação, vari-
ável de 30% até 70% do gasto que 
os empregados têm com este item. 
Também temos conseguido que os 
sindicatos paguem cursos de quali-
ficação/aperfeiçoamento. Em outros 
temos garantido 180 dias de licença 
para a gestante, enquanto a CLT pre-
vê 120 dias. 

Outro dado positivo é que al-
gumas entidades sindicais que não 
homologavam as rescisões contratu-
ais no SITESEMG passaram a fazê-lo. 
Com isso, diversas irregularidades 

que eram praticadas puderam ser 
evitadas. Por último, lembro a vitória 
importantíssima obtida na Justiça, 
que determinou a reintegração ao 
trabalho da diretora Rogéria Cássia 
dos Reis Nascimento ao Sindicato 
Único dos Trabalhadores da Saúde 
de MG, sete anos e quatro meses 
após ter sido arbitrariamente dis-
pensada. Trata-se de uma vitória de 
toda a categoria, que passa a servir 
de parâmetro para situações seme-
lhantes que, infelizmente, ainda en-
frentamos.

OLT - Também avançamos na orga-
nização por local de trabalho, a par-
tir do momento em que buscamos 
conscientizar a categoria de que ela 
própria é a principal interessada e 
maior responsável por fazer cumprir 
os acordos que negociamos. Daí o 
fato de sempre buscarmos ter um 
representante dos trabalhadores nas 
negociações. E, mais importante: já 
conseguimos assegurar em acordo co-
letivo estabilidade para vários deles.

Este ano, também conquis-
tamos um ano de estabilidade para 
todos os trabalhadores do Sindica-
to dos Oficiais Marceneiros de Belo 
Horizonte e Região, que deu a eles 
maior tranqüilidade para trabalhar e 
espaço para reivindicar.

DESAFIO - Acredito que um dos 
principais desafios que temos pela 
frente é convencer os dirigentes sin-
dicais a adotarem nas entidades que 
comandam a mesma bandeira que 
será levada às ruas de Brasília, em 11 
de novembro – jornada de 40 horas 
semanais, sem redução de salários. 
Apesar de a maioria ser contratada 
por 40 horas semanais, ainda existem 
casos de trabalhadores em nossa ca-
tegoria com jornada de 44 horas. É 
uma contradição. O SITESEMG apóia 
a luta pela redução da jornada em ra-
zão dos inúmeros benefícios que ela 
trará para os trabalhadores. Por isso, 
também estaremos em Brasília para 
apoiar a Proposta de Emenda Consti-
tucional que trata do tema.

Ainda há, entretanto, entida-
des que se mantêm resistentes em 
negociar com o SITESEMG, caso do 
Sindicato dos Empregados no Co-
mércio de Belo Horizonte (SEC-BH).

Até a conclusão desta edição, 
o SITESEMG aguardava uma respos-
ta do SEC a um pedido de negocia-
ção de acordo coletivo reivindicado 
desde o ano passado. Em outubro, 
em carta aberta à direção da en-
tidade – também distribuída aos 
funcionários –, o SITESEMG reite-
rou a solicitação. Antes disso, já ha-
via denunciado o fato em boletim 
distribuído aos empregados. “E se 

(os empresários do comércio) de-
cidissem seguir o exemplo? Como 
ficariam os comerciários, sem uma 
Convenção Coletiva (...)?”, pergun-
tou.

A mesma resistência tem sido 
enfrentada no Sindicato das Em-
presas de Asseio e Conservação de 
Minas Gerais (SEAC-MG) e Sindicato 
dos Trabalhadores da Indústria da 
Construção Civil de Belo Horizon-
te (STIC-BH). O SITESEMG informa 
que não irá desistir e, se necessário, 
recorrerá ao Ministério Público do 
Trabalho para que negociações se-
jam asseguradas.

Exceções à regra



SITESEMG põe em discussão assédio moral no trabalho
4Debate

Problema foi levado a debate em maio, em Belo Horizonte; reação coletiva e mudança em processos e relações de trabalho são apontadas como saídas

Recusa em apresentar docu-
mentos necessários à compro-
vação de que estão em dia com 

suas obrigações para com os traba-
lhadores que empregam; atrasos de 
pagamento de salário; manutenção 
de funcionários sem o devido regis-
tro em carteira, seja por escolha pró-
pria, seja influenciada pela decisão 
do próprio empregado de não abrir 
mão do seguro-desemprego; irregu-
laridades ergonômicas diversas (ilu-
minação precária, mobiliário inade-
quado etc.); inexistência de intervalo 
legal; jornadas extraordinárias não 
pagas mesmo quando registradas.

As situações acima não foram 
lembradas como rotina em empresas 
capitalistas, mas lugar-comum em di-
versas entidades sindicais mineiras, 
segundo a auditora fiscal Alessandra 
Parreiras, que abordou o tema no 
debate “Condições de Trabalho em 
Sindicatos – com a participação das 
centrais sindicais”, promovido em 
maio, pelo SITESEMG, no auditório 
do Sindicato dos Empregados em 
Entidades Culturais, Recreativas, de 
Assistência Social, de Orientação e 
Formação Profissional no Estado de 
Minas Gerais (Senalba), em Belo Ho-
rizonte.

Para a palestrante, não há 
como negar o fato de que as entida- A auditora disse que, ao se co-

locarem em posições antagônicas, 
dirigentes sindicais costumam uti-
lizar empregados como massa de 
manobra. “Isso é muito claro para 
nós. Tive a oportunidade de mediar 
vários conflitos internos em entida-
des sindicais que tiveram essa con-
seqüência”,  observou. 

A prática de atos anti-sindicais 
é, contudo, velada, segundo ela, e a 
reação mais comum dos dirigentes 
flagrados nestas situações é sempre 
“a pior possível”. Por último, fez um 
alerta aos diretores do SITESEMG 
sobre o papel a desempenhar no 
enfrentamento destes problemas. 

“É importante que os dirigentes te-
nham formação permanente para 
melhorar a qualidade das relações 
nas entidades sindicais. Se há inver-
são, vamos subverter, sempre no 
sentido de aprimorar”, recomendou.

NOTA - O SITESEMG solicitou 
dos dirigentes das três centrais sindi-
cais que participaram do evento que 
opinassem sobre o tema tratado no 
texto ao lado. Os representantes da 
Nova Central Sindical e da Conlutas 
preferiram não se manifestar. A CTB 
informou que o dirigente que lá es-
teve não integra mais a direção da 
entidade e também não opinou.

Empregados se tornam massa de manobra

Alessandra Parreiras sugeriu a apresentação de propostas de ação conjunta aos agentes públicos

des sindicais passaram a ter proble-
mas financeiros com a proibição do 
desconto de contribuições acessó-
rias (confederativa e assistencial) de 
não associados, situação agravada 
pelo avanço da terceirização, que, 
ao fragmentar a força de trabalho, 
faz desaparecer milhares de sindica-
lizados. A conseqüência disso é que, 
para fazer frente aos problemas, os 
sindicatos têm demitido ou recorrido 
a propostas de redução de salários e 
supressão de direitos previstos em 
acordos coletivos, “embora não de-
fendam isso para as categorias que 
representam”, criticou.

REFORMISTAS

Alessandra observou ainda 
que a crise de identidade por que 
passam os sindicatos tende a torná-
los “mais reformistas e menos revo-
lucionários” e advertiu para o fato de 
que “acomodação é o que pretende 
a elite econômica”. 

Ela ainda recomendou aos 
dirigentes sindicais que se unam e 
passem a propor ações conjuntas 
aos agentes públicos – Previdência 
Social e Ministério do Trabalho, por 
exemplo. “(Além disso,) os sindicatos 
devem fazer mais pesquisas e even-
tos como esse”.
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Problema foi levado a debate em maio, em Belo Horizonte; reação coletiva e mudança em processos e relações de trabalho são apontadas como saídas

Saída está em reação coletiva, aponta psiquiatra
Segundo a psiquiatra Ana 

Marta Lobosque, a maioria dos clien-
tes que passa por seu consultório se 
queixa de que o ambiente de traba-
lho é, por vezes, penoso, indepen-
dentemente da categoria profissio-
nal a que pertencem. A explicação, 
para ela, está no fato de, atualmente, 
serem raras as pessoas que gozam 
do “privilégio de trabalhar no que 
gostam, em uma atividade que lhes 
permita crescer”. “A maioria trabalha 
pela sobrevivência e as condições 
de trabalho oferecidas, em geral, 
não são as melhores. Além disso, em 
diversas situações, o salário é insufi-
ciente frente às necessidades”, obser-
va.

Por tudo isso, ela defende que 
o trabalhador que se sente alvo de 
assédio moral reaja à situação. “A 

gente já se sujeita quando é obriga-
do a trabalhar sob certas condições. 
Não devemos, portanto, aceitar que 
as exigências se tornem insuportá-
veis”, orienta. “Ao contrário, devemos 
nos posicionar claramente contrários 
e afirmar a nossa dignidade”, com-
pleta.

Este, para a psiquiatra, pode 
ser o melhor caminho para prevenir 
o assédio moral no trabalho, pro-
blema que, pouco a pouco, adquire 
dimensão tal a ponto de já ter moti-
vado, inclusive, a elaboração de um 
substitutivo destinado a tipificá-lo 
(leia abaixo).

Ela adverte que, “dependendo 
da maneira como a pessoa se coloca, 
torna-se mais fácil ou difícil a ação de 
quem busca assediá-la”. “Quem age de 
forma servil se torna mais exposto”.

SAÍDAS 

Embora não ignore as dificul-
dades para a tomada de uma atitude 
radical por parte de quem se sente 
assediado no trabalho, a psiquiatra 
visualiza uma saída. “Uma coisa que 
devemos ter claro é que poderíamos, 
em outro arranjo social, trabalhar de 
forma mais frutífera. Devemos, por-
tanto, lutar por um mundo em que 
isso seja possível”, opina. Para isso, 
porém, é preciso, segundo ela, “pen-
sar na dimensão coletiva do proble-
ma”. “Saídas individuais são difíceis, 
às vezes, impossíveis”, diz.

Já Marta de Freitas, presidente 
da Fundacentro, acredita  que a úni-
ca maneira de evitar o problema é 
“mudar os processos e as relações es-

Projetos de lei buscam tipificar e punir prática
Em razão da crescente preocu-

pação para com o assédio moral 
nas organizações, nada menos do 
que nove projetos de lei que tratam 
do tema estão sendo apreciados na 
Câmara dos Deputados. Três deles, 
que tramitavam em conjunto, deram 
origem a um substitutivo de auto-
ria do deputado Vicentinho (PT-SP) 
que conceitua o assédio moral como 
“constrangimento ao trabalhador 
por seus superiores hierárquicos ou 
colegas, através de atos repetitivos 
que atentem contra sua dignidade, 
afetem seu estado de saúde física ou 
mental ou comprometam sua carrei-
ra profissional”. 

Pelo menos uma destas conse-
qüências é apontada por dois tra-

balhadores da categoria que dizem 
enfrentar o problema atualmente e 
concordaram em conversar com a re-
portagem de Opinião Sindical desde 
que não tivessem suas identidades 
reveladas. “De um ano para cá, tomo 
dois remédios para controlar a pres-
são, mas continuo trabalhando, faço 
o que me é permitido fazer e ainda 
me empenho ao fazer”, afirmou um 
deles. 

Segundo ele, ao tomar posse, a 
atual direção da entidade para a qual 
trabalha adotou como modelo admi-
nistrativo o mesmo que é usado em 
cooperativas. “O setor em que eu tra-
balhava foi inteiramente terceirizado 
e, atualmente, me limito a conferir 
algumas contas e olhe lá. Ficou com-

plicado para mim”.
A outra entrevistada disse que 

voltou a fazer tratamento contra de-
pressão e a tomar medicamento em 
razão da pressão diária de que se diz 
alvo. “Aumentaram as exigências sem 
que me tivessem sido dadas condi-
ções de atendê-las”, reclama. “Sinto-
me permanentemente constrangida, 
cerceada e sob vigilância”.  

O substitutivo do deputado Vi-
centinho fixa uma indenização de 
pelo menos dez salários mínimos a 
ser paga ao assediado, que também 
deverá ser ressarcido de todas as 
despesas médicas em caso de dano 
à saúde causado por assédio moral.  
A matéria ainda aguarda parecer da 
Comissão de Trabalho.

tabelecidas no mundo do trabalho”. 
“Para isso, as próprias organizações 
precisariam estar abertas ao debate. 
Há mudanças que podem ser adota-
das sem gerar custos. Ao contrário, 
trariam ganhos de eficiência”, afirma. 

Marta de Freitas: “Organizações precisariam
estar abertas ao debate”

Vicentinho (PT-SP), autor do substitutivo
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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES SINDICAIS DE 
MINAS GERAIS - SITESEMG

CNPJ: 17.498.775/0001-31
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2008

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial, realizado em 31/12/2008, estando de acordo 
com a documentação enviada à contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de

R$ 112.834,23 (Cento e doze mil oitocentos e trinta e quatro Reais e vinte e três centavos)
Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2008.

No dia 9 de julho, o SITESEMG realizou assembléia para prestar con-
tas à categoria. Vale informar que, conforme apontado no balanço que 
segue, apesar de ter encerrado 2008 em déficit, o Sindicato apresenta li-
quidez imediata – para cada real devido, a entidade possui R$ 12 em caixa. 
Confira:

Em assembleia realizada em julho, categoria aprovou prestação de contas



íbe a demissão imotivada; pela uni-
cidade sindical; e em defesa da ética 
nos três poderes também serão prio-
rizadas no próximo triênio.

“NÃO TOQUE NO
MEU COMPANHEIRO”

Para prevenir o assédio moral 
nas entidades sindicais, o plano de 
trabalho da nova direção da Fites 
inclui o lançamento da campanha 
nacional “Não Toque no Meu Com-
panheiro”, destinada a conscienti-
zar a categoria sobre o direito a um 
ambiente de trabalho livre de ame-
aças e perseguições. Reformulação 
estatutária; orientação para que os 
sindicatos filiados firmem acordos 
coletivos por ramo de atividade – a 
negociação se daria via federações 
ou centrais sindicais; elaboração de 
uma pauta unificada dos diversos 
sindicatos de trabalhadores em en-
tidades sindicais; realização de uma 
pesquisa nacional para traçar o per-
fil da categoria no país e de uma 
ampla campanha de sindicalização 
para conscientizar o trabalhador em 
entidade sindical sobre o papel a de-
sempenhar na construção de uma 
sociedade mais justa foram outras 
resoluções tomadas pelos delega-
dos presentes ao congresso, que 
decidiram, ainda, levar adiante uma 
campanha contra a perseguição so-
frida atualmente por dirigentes da 
categoria.

Ainda conforme decisão to-
mada no congresso, a Fites – que 
decidiu adotar o nome “sindicatário” 
para designar o empregado em sin-
dicato – vai lutar para que a ativida-
de seja incluída no Cadastro Brasilei-
ro de Ocupações (CBO) e pela criação 
do “Dia do Trabalhador em Entidade 
Sindical”.

Também foi definido que, em 
setembro de 2010, os dirigentes fa-
rão uma reunião plenária para avaliar 
quais destas resoluções se tornaram 
prática e corrigir eventuais falhas na 
execução das propostas.

Nacional

Congresso da Fites apontou necessidade de atuação conjunta de entidades sindicais para enfrentar assédio moral e terceirização

Os problemas enfrentados por 
trabalhadores em sindicatos 
não variam muito conforme 

a região do país. Daí a necessidade 
de os dirigentes que representam a 
categoria traçarem uma estratégia 
de atuação conjunta para enfrentar 
estes obstáculos, em especial o cres-
cimento do número de casos de as-
sédio moral e de terceirização.

Esta foi uma das principais 
conclusões a que chegaram os diri-
gentes sindicais e trabalhadores que 
se reuniram em Porto Alegre (RS), en-
tre os dias 28 e 30 de agosto, durante 
o “II Congresso da Federação Interes-
tadual dos Trabalhadores em Entida-
des Sindicais”. Delegações de Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, 
Ceará, Santa Catarina, Goiás e Distri-
to Federal, além do Estado anfitrião, 
participaram do evento – Sergipe, 
Rondônia e Maranhão alegaram ra-
zões financeiras ou indisponibilidade 
de seus dirigentes para o não compa-
recimento –, o mais representativo já 
realizado pela categoria no país.

Da diretoria eleita tomam par-
te cinco representantes de Minas 
Gerais: Maria de Lourdes Vieira da 
Cunha (Sindicato dos Bancários de 
BH e Região), vice-presidente; Telma 

Maria de Oliveira (Sindicato dos Me-
talúrgicos de Betim), secretária geral; 
Geraldo Inácio Martins (Sindicato 
dos Metalúrgicos de Betim), suplen-
te da diretoria executiva; Sebastião 
Eduardo Martins Nery (Sindicato dos 
Bancários de BH e Região), membro 
do Conselho Fiscal; e Marcos Xavier 
Oliveira (Sindicato dos Empregados 
em Asseio e Conservação de BH).

A assembléia para a escolha 
dos delegados que representaram 
Minas no evento foi realizada no dia 
29 de julho, na sede do SITESEMG, e 
contou com participação expressiva 
dos filiados.

40 HORAS SEMANAIS

Foi definido que os diversos 
sindicatos de trabalhadores em en-
tidades sindicais do país cobrarão a 
implantação imediata da jornada de 
40 horas semanais, bandeira que os 
próprios sindicatos levarão a Brasília, 
em novembro, em mais uma marcha 
da classe trabalhadora. A luta pelo fim 
da terceirização; pelo cumprimento 
das convenções 151, que trata do di-
reito de organização dos servidores 
públicos, e 158 da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho), que pro-

Problemas iguais, desafios comuns
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Diretoria eleita conta com cinco representantes de Minas Gerais

Ao analisar os motivos para o 
afastamento das direções sindicais 
dos interesses históricos de suas pró-
prias categorias, “Capitalismo Sindi-
cal”, de autoria do cientista político 
João Bernardo e do advogado sindical 
Luciano Pereira, auxilia trabalhadores 
a compreenderem a trajetória recente 
do sindicalismo no Brasil.

Valendo-se de fatos e dados, 
os autores apontam a burocratiza-
ção das direções sindicais e a absor-
ção de práticas capitalistas de gestão 
como duas das principais razões para 
o fenômeno, que tem levado traba-
lhadores dos mais diversos ramos de 
atividade a perder a capacidade de 
interferir nas decisões tomadas pelas 
organizações que, em tese, teriam a 
missão de representá-los.

Lançado no primeiro semes-
tre deste ano, o livro traz uma síntese 
desta experiência em Israel, Alema-
nha, Estados Unidos, Suécia, Rússia, 
China, México e ex-União Soviética e 
dedica um capítulo à parte ao caso 
brasileiro.

Bernardo e Pereira concluem 
que o modelo de organização levado 
à prática no país favorece a acomoda-
ção e a constituição de burocracias 
estáveis em entidades que enrique-
cem mesmo com o baixo índice de 
sindicalização e o afastamento das 
demandas reais de suas categorias. E 
apontam o fortalecimento dos movi-
mentos de base no interior das enti-
dades como principal alternativa de 
superação do capitalismo sindical, 
um fenômeno típico do tempo que 
vivemos. Vale a pena ler.
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Nos primeiros dez meses do ano 
o SITESEMG percorreu o Vale do 
Aço, Zona da Mata, Triângulo 

Mineiro e municípios próximos a Belo 
Horizonte. Confira, abaixo, algumas das 
principais ações já realizadas em 2009:

VALE DO AÇO

Atualmente, o SITESEMG negocia 
o primeiro acordo coletivo para os traba-
lhadores do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Timóteo e Coronel Fabriciano (Meta-
sita). Outro acordo deverá ser assinado 
em breve com o Sindicato dos Rodoviá-
rios de Coronel Fabriciano – já foram rea-
lizadas duas reuniões e uma assembléia 
deverá ser marcada para novembro.

Em Ipatinga, foi realizada assem-
bléia em setembro com os trabalhado-
res do Sindicato dos Comerciários. Até 
o momento, a entidade assegurou o re-
passe da inflação acumulada e a nego-
ciação de um acordo será retomada no 
ano que vem.

No Sindicato dos Metalúrgicos 
de Ipatinga, o acordo relativo a 2008 foi 
assinado - uma proposta para o acordo 
deste ano será encaminhada em breve 
para análise da categoria. Também fo-
ram concluídas negociações com o Sin-
dicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
da Extração do Ferro e Metais Básicos 
de Conselheiro Lafaiete – que garantiu 
reajuste de 10% - e com o Sindicato dos 
Produtores Rurais do mesmo município, 
que repassou aos salários o mesmo ín-
dice (12%) aplicado este ano ao salário 
mínimo.

ZONA DA MATA

Em Juiz de Fora, foi renovado o 
acordo coletivo negociado com a APES, 
seção sindical do Sindicato Nacional 
dos Docentes das Instituições de Ensino 
Superior. Também já há acordo firmado 
com o Sindicato dos Servidores Públicos 
do município e com o Sindicato dos Tra-
balhadores da Universidade Federal de 

Juiz de Fora (SINTUFJUF) – neste foram 
conquistados, além de reajustes que 
chegaram a até 17%, um plano de saúde 
de melhor qualidade.

A pauta de reivindicações dos 
empregados do Sindicato dos Bancários 
já está aprovada – a data-base é 1º de 
novembro. Já com o Sindicato dos Me-
talúrgicos, a negociação terá início logo 
após o desfecho da campanha salarial 
da categoria.

Além destas, outras entidades 
sindicais foram visitadas durante as visi-
tas dos diretores do SITESEMG à região.

TRIÂNGULO MINEIRO

No primeiro semestre, foram assi-
nados acordos com o Sindicato dos Ban-
cários, Sindicato dos Trabalhadores na 
Indústria da Alimentação de Uberlândia 
e Sindicato dos Estabelecimentos de En-
sino Livre do Oeste de MG – o segundo 
acordo negociado com a entidade ga-
rantiu 9% de ganho real e abono.  Nos 
próximos dias, o SITESEMG deverá re-
tornar ao município na tentativa de ne-
gociar com o Sindicato dos Rodoviários 
– luta que se arrasta há três anos.

Em Patos de Minas, prossegue a 
negociação com o Sindicato dos Comer-
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Presença no interior faz aumentar acordos e sócios
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Em plebiscito realizado 
em abril, trabalhadores em en-
tidades sindicais de Juiz de Fora 
escolheram, por absoluta maio-
ria, o SITESEMG como legítimo 
representante da categoria no 
município. A votação ocorreu 
em razão da insistência de outro 
sindicato instalado no municí-
pio em disputar espaço com o 
SITESEMG. Dos 86 trabalhadores 
que responderam à consulta, 61 
optaram pelo SITESEMG – foram 
contabilizados ainda 24 votos fa-
voráveis à outra entidade, além 
de um voto nulo.

Embora tenha sido criada 
há mais de dez anos, esta entida-
de jamais negociou acordo cole-
tivo em nome dos trabalhadores 
em entidades sindicais de Juiz de 
Fora. O SITESEMG, por sua vez, 
em carta dirigida à categoria dias 
antes da realização da consulta, 
lembrou a proximidade mantida 
com a região há mais de uma dé-
cada, que resultou em “inúmeros 
acordos coletivos negociados 
(...) e dezenas de trabalhadores 
associados em Juiz de Fora e em 
outros municípios”. Da atual dire-
toria, tomam parte cinco repre-
sentantes da Zona da Mata.

Trabalhadores
de  JF escolhem
o SITESEMG

ciários. Além disso, nos próximos dias, 
será iniciada a negociação do primeiro 
acordo com o Sindicato dos Produtores 
Rurais.

Os dirigentes do SITESEMG plane-
jam aproveitar a viagem para se reunir 
também com o Sindicato dos Bancários, 
para debater a renovação de um acordo 
negociado com a entidade.

DIVINÓPOLIS

Proposta para um acordo cole-
tivo foi encaminhada ao Sindicato dos 
Bancários. Outra proposta também já foi 
enviada aos trabalhadores do Sindicato 
dos Servidores Públicos do município, 
para análise. A expectativa do SITESEMG 
é que a negociação seja concluída ainda 
em novembro.

SÃO JOÃO DEL REY

Prossegue a negociação do pri-
meiro acordo coletivo com o Sindicato 
dos Rodoviários. O Sindicato dos Me-
talúrgicos é outro que já recebeu uma 
proposta encaminhada pelo SITESEMG, 
que espera concluir a primeira nego-
ciação com a entidade no menor prazo 
possível.


