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IV Seminário do SINDEC-MG contribui
para maior organização da entidade
O
Sindec-MG convocou todos os seus coordenadores para se reunirem em
um debate concentrado sobre os
trabalhos da entidade. Nos dias
4 e 5 de abril, coordenadores do
Sindec-MG das cidades de Belo
Horizonte, Governador Valadares,
Ipatinga, Juiz de Fora e Uberlândia atenderam ao chamado da diretoria e se reuniram na Sede Social da entidade, em Santa Luzia,
em um Seminário de formação e
organização interna. Os trabalhos
foram divididos entre palestras e
debates internos e contribuiram
para uma maior coesão da diretoria em torno das tarefas do Sindicato. Trabalho de base, formação
política, disciplina e consciência

de classe eram elementos vivos
nos debates e intervenções. Palestras enriquecedoras contribuíram para orientar as discussões
e trouxeram diferentes perspectivas de debates. As exposições
sobre situação política do vereador de Belo Horizonte Gilson Reis
e do Deputado Federal Leonardo
Monteiro nortearam as intervenções e serviram como fonte de informação para os coordenadores
presentes.

Ao final, o resultado foi uma coordenação mais organizada e mais
capaz de atender os anseios e
demandas da categoria. Uma confraternização, na tarde do dia 5 de
abril, encerrou as atividades.

Segurança do trabalho

Entrevista

Engenheiro da Fundacentro Gustavo Senra
explica detalhes relacionados à segurança
e saúde do trabalhador. Página 3

Em entrevista ao jornal do Sindec-MG a Coordenação do Sindec-MG fala das perspectivas de luta
do sindicato e os desafios para as
próximas negociações coletivas.
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O IV Seminário do Sindec-MG
encerrou-se com palestra do jurista Dr. Daniel Dias de Moura,
que explicou como o advogado
do trabalhador atua em uma realidade de intenso favorecimento
da vontade dos patrões. Página 3

Gilson Reis
O vereador de
Belo Horizonte e
Sindicalista Gilson
Reis palestrou durante seminário.
Página 2

Um deputado dos
trabalhadores

O Deputado Leonardo
Monteiro se juntou
aos trabalhadores do

Sindec-MG em um
debate enriquecedor.
Página 4

Entrevista

Coordenação Geral
do Sindec-MG
Deuseli Gomes
Teodoro e Otacília
Francisco de Oliveira
são Coordenadores do
Sindicato, reeleitos em
junho de 2012 para o
mandato 2012-2016

Quais são as perspectivas
de trabalhos do Sindec-MG
para 2013?
O Sindec-MG está muito empenhado na luta dos trabalhadores das
entidades culturais e recreativas de
Minas Gerais. A situação econômica
do Brasil melhorou muito mas essa
realidade não se refletiu à altura
na nossa categoria. Esperamos, em
2013, garantir melhores conquistas
trabalhistas para toda a categoria e
assim fortalecer ainda mais o nosso
sindicato.
Quais são os maiores desafios
para as próximas negociações
coletivas?
Nós negociamos com diferentes
níveis de patrões, além disso temos negociações coletivas em diferentes momentos do ano. Nosso
desafio é sempre saber atuar com
dedicação e empenho em todas essas negociações considerando sempre a proporção da luta na medida
da empresa. Sabemos que algumas
empresas (clubes, academias, etc)
têm muito mais condições de oferecer melhores salários e benefícios
do que outras. É nosso dever medir
as forças na proporção de cada negociação coletiva.
O que a área de lazer do sindicato representa para a categoria?
A nossa área de lazer é uma enorme conquista. Somos trabalhadores
empenhados em manter entidades
recreativas dos nossos patrões.
Limpamos piscinas, trabalhamos
em escritório e desempenhamos
diversas outras funções destinadas
a proporcionar lazer e conforto para
as pessoas. Sendo assim, nada mais
justo do que ter a nossa própria área

de lazer, para desfrutarmos também
do conforto de um clube. Lá temos
piscinas, área pra churrasco, quadra,
sauna e uma enorme área verde.
Esse espaço é para os trabalhadores
desfrutarem. O Sindec-MG investiu
muito nesse espaço, reformou e revitalizou toda a estrutura visando
proporcionar conforto e diversão
para os trabalhadores associados.
Nos dias 4 e 5 de abril, o sindicato realizou um seminário para
debater situação política, organização interna e perspectiva
de trabalhos. Como você explica
a importância desse seminário
para a categoria?
Nós coordenadores e diretores do
Sindec-MG estamos à frente de uma
grande categoria de trabalhadores.
Somos responsáveis pela organização da luta de centenas e por isso
temos que nos preparar e nos organizar ao máximo para cumprir o
dever do sindicato. Nos dias 4 e 5
de abril organizamos esse seminário visando nos preparar ainda mais
para nossas tarefas. Debates políticos, palestras, debates internos e
ajustes nos trabalhos são essenciais
para prosseguirmos a nossa luta. Os
patrões estão sempre se armando de conhecimentos e técnicas e
nós também precisamos nos armar.
Temos que saber de legislação trabalhista, temos que entender os
trâmites jurídicos, entender a CLT,
entender as normas regulamentadoras de segurança, saber a situação política do Brasil e do mundo,
saber também como se desenvolve
o movimento sindical e o conjunto
das lutas trabalhistas. O seminário
foi vitorioso nesses aspectos e com
certeza hoje temos um corpo de coordenadores e diretores ainda mais
preparados.

Melhorias na Área de Lazer do Sindec-MG
Um muro de concreto está em construção nos fundos da Área de Lazer para
evitar deslizamentos. Na área, um córrego que passa nos fundos e as chuvas
colocavam em risco as encostas e ameaçava desabar parte da casa do nosso
caseiro. A obra, necessária, evita por
completo esse deslizamento.
A nossa Área de Lazer agora tem uma
caixa d’água com capacidade para 40
mil litros. A instalação evita a falta de
água no clube, um problema muito comum na região. Agora os associados
poderão desfrutar das instalações da
Área de Lazer sem se preocuparem
com falta de água.

Debate elevado

O sindicalista e vereador
Gilson Reis abriu o
seminário do Sindec-MG

U

ma palestra enriquecedora do vereador
Gilson Reis, de Belo
Horizonte, abriu os trabalhos do seminário do
Sindec-MG, realizado na
Sede Social da entidade
na cidade de Santa Luzia
e com a presença de 12
diretores do sindicato. O
vereador é presidente do
Sindicato dos Professores
de Minas Gerais (SinPRO) e
através de uma análise de
conjuntura, explicou com
detalhes como houve uma
reorganização política e
um fortalecimento da economia brasileira após a era
Lula. Gilson Reis explicou
que nos último anos houveram mudanças fundamentais que favoreceram
à expansão econômica brasileira, como a melhora no
poder aquisitivo do povo e
o fortalecimento das relações políticas com países
parceiros. Nesse período,
as antigas elites do país
perderam gradativamente
o poder e controle sobre a
nação, situação que melhorou as condições de trabalho dos brasileiros, fortaleceu seus direitos básicos
e aumentou significativamente os salários.
Internacionalmente, o vereador enfatizou como
houve uma reconfiguração
dos centros de poder. Durante a década de 90 havia uma unipolaridade de poder hegemonizada pelos EUA,
mas com o desenvolvimento da crise, o
mundo passa a ser multipolarizado, com
países emergentes como China, Índia e
Brasil se consolidando como fortes centros econômicos.
Gilson Reis aponta como a imprensa brasileira, comandada por apenas sete famílias, é de baixa qualidade e desinforma o
povo brasileiro. Ele enfatizou o quanto é
importante que o trabalhador busque outras fontes de informação e notícia, e que
assumam a necessidade de colocar discussões políticas na ordem do dia. “Os trabalhadores, juntamente com o movimento
sindical, precisam discutir política diariamente”, disse ele. Nesse sentido, o vereador destacou a importância de construir
um plano de formação sindical para todos
os dirigentes. “Sindicalista que não se forma, se deforma”. “O dirigente sindical tem
que saber, tem que ser especialista, tem
que se armar de conhecimentos e argumentos contra os golpes dos patrões”.
Gilson Reis entende que o cenário econômico brasileiro em 2013 é favorável às
campanhas salariais dos trabalhadores,
considerando que no primeiro semestre
houve já um crescimento forte de 1,3%
no PIB do país e que a previsão de crescimento do PIB para o ano é de 4%, e dessa
forma os trabalhadores podem exigir que

essa expansão reflita em
conquistas de benefícios
e melhorias salariais para
o ano.
Após uma abordagem histórica da luta do trabalhador brasileiro, Gilson Reis,
que é também presidente
da Seção Mineira da Central dos Trabalhadores
Brasileiros (CTB), defendeu que o sindicalista
precisa honrar-se de seu
papel e precisa trabalhar à
altura da responsabilidade que tem. Por décadas
o trabalhador derramou o
próprio sangue em defesa
dos direitos da classe e
por isso o sindicalista precisa defender com dedicação as conquistas que os
trabalhadores têm hoje.
Gilson defende, em tom
conclusivo, que o sistema capitalista não atende mais às demandas da
humanidade. Em uma entrevista exclusiva para o
jornal do Sindec-MG, Gilson disse: “Durante anos,
os EUA vem propondo
um modelo de mercado
e vem encabeçando um
sistema que é insuportável materialmente. O
capitalismo está em crise profunda e precisa,
de tempos em tempos,
criar guerras e conflitos
para destruir partes das
estruturas produtivas e depois reconstruir, enquanto forma de dar fôlego para
o sistema. O mundo precisa de uma nova
ordem e de um projeto sustentável, que
defenda o meio ambiente e o equilíbrio
entre os povos, diferente dessa lógica
consumista, em crise. Esse novo mundo
será também um mundo com novos valores e princípios, uma nova mentalidade.
O nome desse sistema que defendo pode
ser socialismo mas pode também ser outro nome. Na defesa dessa nova ordem, é
importante que o movimento sindical se
fortaleça, cobre do governo e saiba usar a
teoria e prática a serviço da classe trabalhadora”, concluiu o vereador Gilson Reis
que tem 28 anos de militância no movimento sindical e cumpre um importante
trabalho enquanto sindicalista na câmara
dos vereadores.
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Seminário

Gustavo Senra, Engenheiro da Fundacentro, ministrou palestra enriquecedora

Em defesa da vida e da
segurança do trabalhador
A

pós uma rodada de apresentações, no segundo dia do
Seminário do Sindec-MG,
Gustavo Senra iniciou uma exposição geral sobre regulamentações
do trabalho com ênfase aos casos
que caracterizam insalubridade.
Gustavo Senra é Engenheiro de Segurança do Trabalho e pesquisador
de normas e regulamentações trabalhistas da Fundacentro, órgão do
Ministério do Trabalho especializado em pesquisas na área de saúde e
segurança do trabalhador.
Ele explicou que os casos de insalubridade exigem um estudo das
condições reais do ambiente de
trabalho. O trabalhador precisa entender que condições insalubres de
trabalho podem ser sanadas com
equipamentos e treinamentos de
segurança. Por outro lado, existem
inúmeras empresas que obrigam os
empregados a arriscarem a própria
saúde (e vida), como no caso de exposição a produtos químicos, e mesmo assim
se negam a pagar insalubridade ou oferecer proteção adequada.
Em sua palestra, durante o seminário do
Sindec-MG, Gustavo fez um grande apanhado de exemplos mostrando situações de trabalho insalubres e arriscadas.
Ele demonstrou que inúmeros acidentes
de trabalho são causados por simples

Os diretores do Sindec-MG participaram ativamente das discussões
falhas, seja pela falta de um EPI (Equipamento de proteção individual), ou pela
falta de um treinamento adequado ou,
em casos mais graves, pela negação assumida dessas estruturas de segurança
por parte dos patrões.
Trabalhadores com problemas respiratórios crônicos causados por inalação de sílica, trabalhadores com DORT (Disturbios
Osteomusculares Relacionados ao Traba-

Em entrevista exclusiva ao Jornal do Sindec-MG,
Gustavo Senra contou um pouco sobre o seu
trabalho.

Nós fazemos pesquisas de situações
de trabalho e checamos se essas situações não estão arriscando a saúde e a vida do trabalhador. Essas
pesquisas auxiliam na fiscalização
do Ministério do Trabalho.
Como é a estrutura oferecida pelo
Governo para os trabalhos do Ministério e também da Fundacentro?
A estrutura é desprestigiada. O governo oferece pouca estrutura e não
dá conta de atender a demanda. O
Ministério do Trabalho muitas vezes
não dá conta de apurar até os casos
extremos.
Em linhas gerais, qual é o grande
vilão dos acidentes e doenças do
trabalho? O patrão, o Estado ou o
trabalhador?
Cada um tem sua parcela de culpa. O

Os coordenadores do Sindec-MG aprenderam muito com a discussão. Todos in-

terviram contando irregularidades em
seus locais de trabalho, como por exemplo o manuseio de soda cáustica granulada, para piscinas, sem luvas adequadas
ou a exposição excessiva à umidades.
O Sindec-MG sem dúvidas se fortaleceu
e assimilou, ainda mais, a sua responsabilidade em estender o papel fiscalizatório dos órgãos do governo para as atividades do Sindicato.

O papel da Assessoria jurídica sindical

Entrevista
Qual é a rotina de trabalho na
Fundacentro?

lho), como é o caso da LER (Lesão por Esforço Repetitivo), causado por operação
inadequada de equipamentos, trabalhadores com pequenas mutilações causadas por
mal treinamento na operação de máquinas
com risco de uso, como máquinas de corte, de furo, prensas e etc. Esses são alguns
exemplos citados durante a palestra.

funcionário muitas vezes se sujeita
a situações de risco porque precisa
receber seu salário. O patrão é negligente e não cumpre as normas
estabelecidas e o Estado destina
muita pouca verba para os órgãos
de fiscalização, o que favorece ainda
mais as situações de risco.
Comparando com a legislação
trabalhista de países desenvolvidos como EUA, Inglaterra e Japão,
com qual perspectiva você vê os
avanços na melhoria das condições de trabalho dos brasileiros?
Aqui no Brasil as coisas ainda são
muito difíceis. Já tem obra de estádio da copa que teve morte de operário. Nesses países desenvolvidos
os processos são muito padronizados e com normas rígidas já amplamente estabelecidas. No Brasil
ainda falta muito para chegarmos
lá. O Ministério do Trabalho tenta
se esforçar para criar parâmetros
de segurança mais sólidos mas tudo
ainda é muito limitado.

No último momento de debates do
Seminário, o advogado do Sindec-MG, Dr.
Daniel Dias de Moura, interviu inserindo
elementos da assessoria jurídica sindical.
Daniel contextualizou como o advogado
do trabalhador precisa atuar em uma
realidade de favorecimento intenso às
vontades dos patrões. Ele entende que os
trabalhadores precisam de uma assessoria
jurídica altamente qualificada e fortemente
ligada às bases para fazer valer os direitos já
garantidos na norma.
A pequena palestra do Dr. Daniel passou
por vários pontos de explicações. Ele
expôs as diferentes frentes de trabalho
do advogado do trabalhador. O debate
tinha tópicos como: o papel da assessoria
jurídica na ação sindical; a importância da
pauta de reivindicações trabalhista; dissídio
coletivo; ações coletivas de cumprimento
e substituição processual; ações civis
públicas; ações possessórias; ações criminais

decorrentes do exercício do direito de greve
e ações sobre representação sindical.
Como conclusão, Dr. Daniel explicou que
entende a assessoria jurídica sindical como
um trabalho de consagração da dignidade
da pessoa humana e na emancipação de
toda a classe trabalhadora.

Denuncie ao Sindec-MG as irregularidades trabalhistas
Veja alguns exemplos de irregularidades:
Manuseio de produtos químicos sem
proteção adequada, exposição excessiva à ambientes úmidos, utilização de
computadores sem cadeiras, mesas e
apoios pra braços adequados, operação
de máquinas e equipamentos sem treinamento e EPI adequados.
Se você adoecer ou se machucar o seu
patrão vai te trocar por outro. Mas a sua

doença ou fratura talvez ficará para sempre.
Envie um email:
sindecmg@ig.com.br
Ligue:
(31)3213-5184
Mande uma carta: Rua São Paulo, 893 - Sl
1101 - Centro - BH/MG
CEP: 30170-131
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Deputado Federal Leonardo Monteiro, ex-sindicalista,
coloca seu mandato à serviço da luta dos trabalhadores
Leonardo Monteiro explicou
que o PT há mais de uma década vem melhorando as condições de trabalho e salários
dos trabalhadores, mas que
essas melhorias são na verdade o pagamento de dívidas
históricas que o Estado tem
com o povo trabalhador. Sendo assim, o PT é o Partido que
assumiu o pagamento dessa
dívida.

A

inda no primeiro dia de atividades
do Seminário do Sindec-MG, o Deputado Federal Leonardo Monteiro
ministrou uma palestra revigorante. Leonardo elogiou o Sindec-MG e destacou
que apesar de ser um sindicato novo,
tem uma grande força. O Sindec-MG tem
condições de se estruturar e conquistar
ainda mais espaços e favorecer ainda
mais os trabalhadores.
O Deputado fez um apanhado histórico
destacando importantes momentos que
contribuíram para a formação do Brasil
atual. Ele destacou que durante a década de 70, o país presenciou o ressurgimento do sindicalismo. Naquela época,
ele trabalhava na Cenibra, uma fábrica
de celulose na BR-381, próximo a Ipatinga, onde passou a se envolver na luta dos
trabalhadores. O parlamentar contou
que foi perseguido pelo regime militar e
que tem hoje um processo na justiça, na
Comissão de Anistia em Brasília, exigindo que o Estado peça perdão pelas perseguições que praticou contra ele e contra o movimento sindical daquela época.
Ele participou da formação da CUT nos
anos 80 e desde então, acompanha todos os passos da central sindical.

Enquanto Deputado Federal,
Leonardo Monteiro se coloca
á serviço dos interesses da
classe trabalhadora. “Pra mim
não teria importância nenhuma ser deputado se não fosse defender
os direitos e os interesses dos trabalhadores”, orgulhou-se Leonardo ao reconhecer da sua presença na Câmara dos
Deputados.

Leonardo destacou que todas as lutas
trabalhistas são produto de um acúmulo
de outras lutas, ele entende que a história dos trabalhadores é sofrida. Para
chegar à jornada de trabalho de 8 horas,
o trabalhador teve que passar por muita
luta. Todos os benefícios que os trabalhadores têm hoje tiveram um preço.
O Deputado se autodenomina “um operário na câmara dos deputados.” Ele
disse que acompanha de perto o desen-

PEC das Domésticas muda
a vida de milhares de
trabalhadoras(res) no país

conquista de benefícios. Na década de 80
participei da fundação da CUT, fui vereador em Governador Valadares e hoje sou
Deputado Federal pelo
Muitos vêm errado o papel terceiro mandato. Fui
Apesar de elogiar bastante
de um deputado, pensam eleito junto com o Lula
as melhorias no país nos
que são todos corruptos. Eu em 2002. Muitos vêem
últimos anos, Leonardo ennão sou. Dedico minha vida errado o papel de um
tende que ainda é preciso
para a luta dos trabalhado- deputado, pensam que
ter avanços ainda mais sigres e sou um representante são todos corruptos.
nificativos no campo dos
ativo dos interesses traba- Eu não sou. Dedico
direitos democráticos. Ele
lhistas.
criticou o sistema eleitoral
minha vida para a luta
brasileiro, que tem uma ledos trabalhadores e
gislação favorável aos cansou um representante ativo dos interesses
didatos ricos, ligados aos empresários.
trabalhistas. Toda segunda-feira estou
“Na maioria das vezes ganha uma eleição
em Brasília, participando dos trabalhos
aquele candidato que mais investe, e isso
de várias comissões, participando de aunão está certo”, explicou Leonardo.
diências e tomando importante decisões.

volvimento do Sindec-MG e se dispõe a
acompanhar processos do Sindicato de
importância destacada.

Leonardo Monteiro é deNosso país teve muitas
Nosso país teve muitas confensor da honestidade.
conquistas democráquistas democráticas, prinEle entende que através
ticas, principalmente
cipalmente após a eleição
de um trabalho coletivo e
após a eleição do Lula,
do Lula, mas ainda é precihonesto o Sindicato consemas ainda é preciso
so melhorar muitas coisas.
gue inúmeras conquistas.
melhorar muitas coiAnalisando as denúncias
sas. Um exemplo é a ledo escândalo do mensalão
gislação eleitoral. É preciso uma reforma
contra o PT, ele explicou que muitos dos
política que favoreça a um sistema eleitoenvolvidos entraram com boas intenções mas acabaram se envolvendo em
práticas ilícitas por falta de trabalho coletivo.
Em uma entrevista exclusiva para o Jornal do Sindec-MG, o deputado, que estava acompanhado do ex-prefeito de
Janaúba, José Benedito Nunes Neto,
disse: “Primeiramente eu parabenizo o
Sindec-MG pela realização desse seminário, e também o presidente Deuseli. Na
década de 70, quando eu era operário na
CENIBRA, passei a me envolver nas lutas
da categoria e participei ativamente da
fundação do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Papel e Celulose, nesse momento atuei em várias conquistas
da categoria como melhorias salariais e

ral mais justo. Eu defendo que as verbas
de campanha devem ser públicas e iguais
a todos os candidatos. Não é justo um sistema eleitoral que elege quem tem mais
dinheiro para investir em campanhas”,
explicou o parlamentar.

Confraternizações

em Ipatinga e Juiz de Fora

Foi promulgada no dia 2 de abril a
Proposta de Emenda Constitucional
(PEC) das Domésticas. Essa emenda
melhora
significativamente
as
condições de trabalho das doméstica
e é uma vitória para toda a classe
trabalhadora.
Entre as mudanças determinadas pela
PEC estão a jornada de trabalho de
oito horas diárias e 44 horas semanais,
pagamento de hora extra e de adicional
noturno, além de FGTS obrigatório.
Qualquer trabalhador acima de 18
anos que trabalha em ambiente
familiar ou residencial é coberto por
essa PEC. Jardineiros, motoristas,
babás, faxineiras, todos são cobertos
pela nova regulamentação.
Essa PEC já está em vigor e muda
substancialmente toda a estrutura de
trabalho doméstico no país. Domésticas
que dormem no trabalho poderão
receber adicional noturno e hora-extra,
outras que ficam quase o dia todo no
ambiente doméstico poderão registrar
em cartão de ponto todo o horário que
estão trabalhando. E mesmo aqueles

que estejam descansando mas estão
no mesmo ambiente e precisam ficar
de prontidão para atender as vontades
dos donos da casa, podem pedir hora
extra e adicional noturno sobre esse
plantão.
A mudança não agradou todo mundo,
principalmente quem está acostumado
com as mordomias de ser servido 24hrs
por uma doméstica. Esse trabalho
segue sendo legal no país, mas agora
quem quiser contratá-lo terá que pagar
muito mais.

No dia 13 de maio
o Sindec-MG realizou uma festa de
Confraternização
em Ipatinga e no
dia 20 de maio em
Juiz de Fora. Dezenas de associados,
muitos
acompanhados de seus
familiares compareceram e prestigiaram as nossas
festas. Um farto
almoço,
bebidas
e música levaram
alegria a todos que
compareceram.
Quem foi à festa
pôde também utilizar as piscinas dos
clubes.

