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Greve dos trabalhadores da AABB
conquista aumento salarial e benefícios

Trabalhadores em greve da AABB concentrados em frente ao clube, no dia 18 de julho

O

s trabalhadores do clube AABB
de Belo Horizonte fizeram uma
vitoriosa greve contra a ganância
patronal e os baixos salários. Foram cinco dias de paralização que
conquistaram um reajuste salarial
de 8%, ticket alimentação no valor
de R$21, mais a garantia de quatro
feriados por ano e pagamento dos

dias parados. Os patrões fizeram
hora, prometeram aumento e não
cumpriram, não atendiam os pedidos de reunião do Sindec-MG e
subestimaram o poder de mobilização da categoria.
Na sexta-feira, dia 18 de julho, o
portão do clube AABB abriu mas os
trabalhadores mobilizados decidi-

Entrevista
Dra. Alessandra Parreiras Ribeiro
explica como a informatização e
ajustes nos procedimentos melhoraram as negociações entre
empresas e trabalhadores no
MTE-MG. Página 3

Vale a pena
lembrar!

Festa do
Trabalhador

ram não entrar. Com o apoio dos
diretores do Sindec-MG, que estavam lá desde cedo, todos ficaram
concentrados na portaria do clube.
A greve persistiu até o dia 22 de
julho.
Em reunião longa e tumultuada na
Delegacia Regional do Trabalho
– DRT-MG, mediada pela Dr. Ales-

sandra Parreiras, chefe da Seção
de Relação do Trabalho do MTE, a
negociação se estendeu das 15:30
até as 18:30. De um lado os patrões, nervosos e assustados com a
mobilização dos trabalhadores, do
outro os grevistas, cheios de razão,
juntos com diretores do Sindec-MG
e advogado.		
Continua >

Carta da diretoria

O vereador Gilson
Reis entende e explica os desafios
do movimento
sindical. Página 4

A diretoria tem trabalhado incansavelmente para garantir o melhor funcionamento da entidade.
Tudo isso a serviço dos interesses
dos trabalhadores. Confira entrevista com a coordenadora Otacília Francisco de Oliveira. Página 2
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8º Torneio Sindec-MG

de Futsal
Em Belo Horizonte

em 2013
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Premiação para 1º, 2º e 3º lugar
Inscrições de 11 de agosto até 30 de setembro na secretaria do Sindec-MG.

Ligue e saiba mais: (31)3213-5184

Editorial

Coordenação está atenta
às irregularidades
Otacília Francisco de
Oliveira é coordenadora
de finanças do SindecMG, reeleita em junho
de 2012 para o mandato
2012-2016

Como o Sindec-MG atua diante de
denúncias e casos de irregularidades trabalhistas nas Entidades Recreativas e Culturais no Estado de
Minas Gerais?
A diretoria toma providência imediata. Os problemas que não conseguimos resolver entre a diretoria do Sindec-MG e a patronal, encaminhamos
para os órgãos competentes, para
que seja resolvido. A categoria não
pode ter seus direitos lezados. Os patrões devem cumprir rigorosamente
o que consta na Convenção Coletiva
de Trabalho. Quando um representante da empresa não comparece à
reunião convocada pelo sindicato, levamos ao conhecimento do Ministério do Trabalho e Emprego - Setor Relações do Trabalho – SRT, local onde
procuramos resolver por completo o
problema.
Qual é a importância das visitas nas
bases e a coleta de reivindicações
diretamente com os trabalhadores?
As visitas possuem uma importância
central para o nosso trabalho. Quando o
sindicato está junto com o trabalhador
e ouvindo suas reivindicações, todo o
trabalho da diretoria se torna coeso e
focado. Representamos uma categoria
e por isso estamos sempre juntos à ela.
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Por que o Sindec-MG defende que
o trabalhador deve entender e
participar ativamente das negociações coletivas?
É muito importante que o trabalhador participe de todos os processos
de negociações, desde a Assembleia
Geral, passando pela aprovação da
pauta e indo até o fechamento do
Instrumento Normativo de Trabalho
(Acordo Coletivo ou Convenção Coletiva de Trabalho). A presença em
massa da categoria favorece na correlação de forças durante a negociação com os patrões. Quanto mais
trabalhadores atuando na luta, maior
a quantidade de melhorias conquistadas.
Como é a freqüência do associado
na Área de Lazer do Sindec-MG?
Nossa categoria trabalha muito durante os finais de semanas, o que
dificulta a utilização desse espaço. A
grande maioria trabalha em clubes e
outras entidades recreativas. A presença desses trabalhadores em nossa
área de lazer é boa mas pode melhorar bastante. Aproveitamos para convocar a categoria a visitar e usufruir
mais da Área de Lazer, situada na Rua
Dona Maria José Lara, 14, Chácara
Gevasio Lara – Santa Luzia.

Está errado?

Denuncie!
O seu sindicato é um instrumento de luta
contra abusos nos locais de trabalho. Se
você é vítima de assédio, trabalha sem equipamentos de segurança, não está recebendo
seu salário corretamente ou está vendo alguma irregularidade, denuncie no Sindec-MG!

Ligue: (31)3213-5184

Calendário de visitas

A

diretoria do Sindec-MG
vai iniciar um intensivo
trabalho de visitas aos clubes, em todas as principais
cidades de Minas Gerais, logo
após os jogos da Copa do
Mundo. A intenção é estreitar ainda mais a proximidade
da diretoria do sindicato com

os problemas e dificuldades
da categoria em seus locais
de trabalho. O trabalho feito
pela base, em contato direto
com o trabalhador é um grande diferencial do Sindec-MG,
que o torna um sindicato jovem e consciente dos desafios e lutas da categoria.

Locais que mais dispensaram
funcionários em 2013
O Sindec-MG registrou 1555 demissões
entre janeiro e dezembro de 2013. Ao
lado estão listados os locais que mais
demitiram. Enquanto o mundo celebrava o Dia Internacional de Combate
ao Trabalho Precário e a Terceirização,
no dia 7 de outubro, o Projeto de Lei nº
4330/04 que previa a regulamentação
do trabalho terceirizado estava em votação. Se aprovado, o projeto acabaria
com boa parte das conquistas da classe
trabalhadora na história de luta contra
o capitalismo. Graças à pressão das centrais sindicais o projeto foi barrado. A
proposta era permitir que as empresas
terceirizassem todas as suas atividades,
o que geraria uma maior precarização
do trabalho. Vários Trabalhadores em
Entidades Recreativas e Culturais sofrem com a precarização do trabalho.
Eles enfrentam condições insalubres,
arriscam suas vidas trabalhando sem
equipamentos adequados de segurança, não têm treinamento e recebem baixíssimos salários.
Desde 2012 o Sindec-MG já notificou
mais de 1.800 empresas entre clubes
e academias nas cidades de Belo Horizonte, Montes Claros, Uberaba e Uberlândia. A maioria dessas notificações
é em função do não cumprimento das
convenções coletivas de trabalho. O
Sindec-MG, através de mediações feitas

Academias		
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Associações		
Pamp.Iate Clube
Institutos		
Federações		
Minas T. Clube
Teatros		

740 Pessoas
307 Pessoas
94 Pessoas
92 Pessoas
76 Pessoas
61 Pessoas
25 Pessoas
37 Pessoas
23 Pessoas

junto ao Ministério do Trabalho, conseguiu reverter a maioria desses problemas e proteger os direitos da categoria.
A participação dos trabalhadores é de
suma importância. Todos fazem parte
dessa luta. Os patrões tentam distanciar
a categoria de seus sindicatos através
de ameaças, demissões de associados
e desmoralização do sindicato, mas na
verdade são eles quem conduzem as
práticas mais bizarras, como fraude de
documentos e assédio moral.
O Sindec-MG tem tomado uma firme
postura diante de todas irregularidades,
denunciando aos órgãos competentes e
movendo ações na justiça do trabalho,
buscando assim atender os direitos de
toda a categoria.
Silvio Claudio, diretor do Sindec-MG

Trabalhadores de clubes de Governador
Valadares celebram o dia da categoria

O

dia 19 de maio de 2014 foi feriado para trabalhadores de clubes
em todo estado, uma data garantida na
Convenção Coletiva. Nessa data dezenas de trabalhadores de clubes de Governador Valadares aproveitaram para
celebrar juntos em uma animada Festa
de Confraternização no Minas Clube de
Governador Valadares.
A comemoração, organizada pelo Sindec-MG, teve comida e bebida liberada
e contou com o contagiante show sertanejo de Cláudio Müller & Marquinhos.
Os trabalhadores levaram os familiares
e divertiram todos juntos, utilizando as

piscinas e toda a estrutura do clube.
Governador Valadares é um centro
urbano com muitos trabalhadores associados do
Sindec-MG.
Atividades
como
essa,
que reúnem a
categoria, são
importantes
para manter o
clima de confraternização
e unidade dos
trabalhadores.

> Continuação da capa: Greve dos trabalhadores da AABB conquista aumento salarial e benefícios
Os patrões gananciosos insistiam em
descontar os dias parados da folha de
pagamento dos grevistas, mas foram
derrotados e tiveram que concordar
em pagar tudo normalmente e garantir o reajuste salarial de 8% que
já começa a valer a partir de julho de
2014. O ticket refeição foi reajustado
para R$21 por dia.
Em assembleia geral com os grevistas, no dia 23 de julho nas dependências do Clube AABB, os trabalhadores
decidiram encerrar a greve e comemoraram a conquista.

Essa luta dos trabalhadores da AABB é
exemplo para toda a categoria. A greve é a arma mais importante de luta
dos trabalhadores contra os lucros
dos patrões. Os patrões não trabalham, só exploram. Quando entramos
em greve, mostramos pra eles quem é
que realmente trabalha.
Convocamos todos os trabalhadores a
denunciaram irregularidades, abusos
e os baixos salários. Procure o Sindec
-MG, sindicalize-se e faça do sindicato a sua arma de mobilização e luta.
Os diretores do Sindec-MG Deuseli Gomes e Otacília de Oliveira participaram ativamente da Greve

Entrevista exclusiva
Entrevista com Dra. Alessandra Parreiras Ribeiro – Chefe da Seção de Relação do Trabalho do Min. do Trabalho

Novos procedimentos e
modernização das negociações
N

o dia 18 de fevereiro a equipe
do Jornal do Sindec foi recebida pela Dra. Alessandra Parreiras
Ribeiro. Em uma entrevista exclusiva e rica de informações, Dra.
Alessandra entrou em detalhes
sobre as mudanças nos procedimentos da Superntendência Regional do Trabalho, seus anseios
sobre a adoção de novas tecnologias e a visão positiva desse importante momento. Confira aqui
a entrevista na íntegra.

mais qualificado das informações, não
só por parte da Entidade Sindical mas
até mesmo do Ministério do Trabalho.
Isso tudo sem precisar recorrer a caixas
de arquivo espalhadas por aí. Aqui na
sede do Ministério do Trabalho temos
cinco mil metros quadrados, na minha
sala tem mais de 50 caixas em cima dos
armários, não tem mais onde colocar
processo. O que temos que trabalhar
é a informatização. Os dados têm que
ser computados nesse sistema por uma
questão não só ambiental mas também
por economia do nosso espaço físico,
que é muito minguado. Eu acredito que
é um processo de evolução, um pouco
irrefreável. Não tem como nós recuarmos nele. Nós concordamos e somos
solidários no sentido de que as mudanças são incomodas, nós sabíamos que
encontraríamos resistência.

Quais é a principal mudança aplicada
na Superintendência nos processos
de negociações entre sindicatos e
empregadores?
A mudança que nós implementamos aqui
na Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais, no final de 2013, foi
a de passar a exigir que as entidades sindicais comprovem a tentativa de reunião
direta antes de requerer reunião de mediação. Nós vínhamos percebendo que
vários empregadores compareciam ás
reuniões e alegavam que os sindicatos
sequer tinham feito um contato. A empresa desconhecia o motivo do chamamento ao Ministério do Trabalho e que
se tivesse sido procurado pela entidade
sindical tinha resolvido a demanda sem
a necessidade de comparecer à reunião.
Em outros casos percebemos também
que as empresas compareciam e as eno número do processo, esse processo ia
tidades que requeriam a reunião não
para a seção de mediação, nós agendávacompareciam. Nós vimos que alguns sinmos, entrávamos em contato por telefone
dicatos davam uma importância menor
com o sindicato e informávamos a data e
à mediação. Pra valorizar mais e chamar
horário de agendamento da reunião e
os sindicatos para uma maior responsaencaminhávamos uma correspondência
bilidade, nós decidimos nos dois últimos
com AR para a empresa,
meses do ano passado
convocando para aqueSe
ele
[o
sindicato]
mostrar
por pedir a comprovação
la reunião. Isso mudou
que
tem
um
AR,
um
teleda tentativa de negociaa partir de 1º de janeiro
grama,
um
documento
proção. Essa comprovação
de 2014. Agora a entitocolado
pedindo
reunião
não é necessariamente
dade sindical solicita o
direta,
e
informar
que
não
uma ata de reunião, as
agendamento através do
teve
resposta,
isso
já
é
sufivezes o sindicato tenta
site do Ministério do Traciente
para
comprovar
que
se reunir com o emprebalho. Todo o processo é
houve
tentativa
de
entengador e o empregador
online. No site a entidadimento
direto.
se recusa, ou manda carde informa o número de
ta espera duas semanas
trabalhadores
alcançados,
a pauta, qual
e não tem resposta. Se ele mostrar que
é
a
parte
que
a
entidade
pretende
que
tem um AR, um telegrama, um documenseja
convocada
(se
é
a
entidade
sindical
to protocolado pedindo reunião direta, e
patronal ou uma empresa específica) e os
informar que não teve resposta, isso já
endereços eletrônicos de ambos os lados.
é suficiente para comprovar que houve
Esse pedido gera no final uma solicitação
tentativa de entendimento direto. Se por
que é impressa, o sindicato precisa levar
outro lado tiverem sido reuniões diretas,
até a seção de protocolos, abre-se um
basta juntar as atas das reuniões que o
processo, só que quando esse processo
mediador vai ter uma noção do que está
chega aqui, ao invés de formalizarmos
ocorrendo. Esse é um plano das mudanuma notificação para o empregador e coças ocorridas.
municarmos por telefone a entidade, nós
fazemos o agendamento no próprio sisteO que mais mudou nos procedimenma e as partes são automaticamente notitos da Superintendência?
ficadas via sistema. Por isso a importância
do sindicato anotar de maneira correta o
Até 31 de dezembro de 2013 os pedidos
endereço eletrônico, se houverem mais,
de mediação eram feitas através de solicianotar tantos quanto haja, para não ter
tação impressa entregue no setor de proproblemas de não recebimento da notitocolos. Abria-se um processo, o sindicaficação.
to voltava com uma cópia etiquetada com

Houve uma mudança muito significativa
no volume de mediação. Estamos até um
pouco alarmados. Chegamos a fazer 12
mediações por dia, aqui em Belo Horizonte, no espaço dessas duas salas. Hoje
nós fazemos cinco, seis. Só existe um
motivo para essa redução, a implementação do sistema mediador, o processamento dos pedidos de todas as reuniões
de mediação via sistema mediador.
Quais são as principais razões de solicitação de reunião de mediação?
Existem negociações de interesses, que
dizem respeito a correção salarial, benefícios, que acontecem anualmente
na data-base de cada categoria. A maior
parte das negociações de Minas Gerais
O Sindec-MG está com dificuldades
é feita aqui em Belo Horizonte, mesmo
de identificar o CNPJ das empresas
que a entidade sindical tenha base inempregadoras. Algumas empresas
termunicipal no interior. No ano passanão informam o número do CNPJ,
do tivemos um processo que durou dois
como fazemos com esse problema?
meses e meio referente a 600 mil trabalhadores, Campanha Salarial dos MetaO Google é uma ferramenta e até mesmo
lúrgicos, com um único processo e tres
as entidades sindicais patronais são uma
centrais sindicais envolvidas CUT, FS e
fonte dessa informação. Até o funcioCTB, mais de 50 sindicatos de primeiro
nário de uma academia consegue com
grau, cerca de quatro federações e em
a empresa onde ele trabalha o número do CNPJ,
Chegamos a fazer 12 me- quatro reuniões nós feque também consta na
diações por dia, aqui em chamos as negociações
Carteira de Trabalho
Belo Horizonte, no espaço coletivas. Em média tedele. Se um empregado
dessas duas salas. Hoje nós mos cinco negociações
de interesses por mês,
apresenta uma denúnfazemos cinco, seis.
convenções
grandes.
cia, basta pegar na carCampanhas
unificadas.
teira dele o CNPJ da empresa que ele
trabalha. São vários meios. Tem também
a Receita Federal e a Junta Comercial.

Quais são os impactos que essas mudanças geraram?
Nós apresentamos resistência a qualquer novidade em nossa vida. O que
nós acreditamos é que esse sistema vai
ser muito útil a médio e longo prazo
porque vai permitir uma transparência maior. Se daqui a dois anos vocês
precisarem da ata de uma reunião realizada aqui e vocês não tiverem nos
arquivos do sindicato, basta acessarem o sistema que vocês terão acesso a essa ata. Existe um histórico que
vai ser acumulado pelo sistema e que
vai permitir um tratamento um pouco

A maior parte das negociações aqui são
negociações de direito, que é em torno
de irregularidades como: atrasos em pagamentos de salários, descumprimento
de convenção coletiva, não pagamento
de hora-extra, não pagamento de 13º,
assedio moral. Essas negociações são
de muito maior volume. O processo de
notificação para mediação é o mesmo
tanto para negociações de interesse
quanto para negociações de direito, a
diferença é o resultado esperado, na
pauta de interesse o resultado é um
acordo coletivo ou uma convenção coletiva, que vai ser registrado. Na pauta
de direito, de irregularidades, o objetivo é a empresa assinar um compromisso
de regularização.

Cojuntura política

Vereador Gilson Reis entende e explica

O

vereador de Belo Horizonte
Gilson Reis recebeu algumas perguntas do Sindec-MG por
e-mail e respondeu à altura. Confira abaixo na íntegra as respostas de Gilson Reis

timos anos foi da educação. Duas dezenas
de universidades públicas foram abertas,
o Pronatec, programa de formação profissional formará 8 milhões de jovens até
2015 e milhões de alunos frequentam os
cursos superiores através do programa
universidade para todos, o PROUNI. No
ano de 2013 o governo lançou o programa Mais Médicos, que contratou cerca de
10 mil médicos para atender a população
de baixa renda. Por fim, considero que
muitas reformas estruturais precisam ser
realizadas no Brasil no próximo período,
para avançar nas condições de vida dos
brasileiros.

Na sua opinião, 2014 é um ano favorável ou desfavorável para o Movimento
Sindical? Por que?

A crise que abateu a economia das principais nações do mundo a partir de 2008,
ainda hoje causa seus reflexos no Brasil
e nas principais economias em desenSoubemos que você pretende se canvolvimento. Nesta fase da crise, iniciada
didatar a deputado estadual, qual é a
nos meados de 2013, o Brasil é vitima de
síntese da sua proposta política para
uma profunda especulação financeira,
o estado de Minas Gerais, caso seja
provocada principalmente pela acomoeleito?
dação financeira da economia dos EstaGilson Reis(centro) e os diretores do Sindec-MG Deuseli Gomes(esq.)
dos Unidos. O que vejo neste momento
e Milton Souza(dir.) durante confraternização em 2013
No final do ano de 2013 lancei um livro
é um aumento potencial da taxa básica
que aborda as principais contradições dos
dos juros e cortes no orçamento, o que
Na palestra que você fez em abril de
Considerando sua experiência sindidoze anos de governo do PSDB em Minas.
poderá provocar a diminuição do cres2013 para a diretoria do Sindec-MG,
cal, qual é o melhor caminho para junO livro analisa a crise do Estado de Minas
cimento econômico do país e afetar de
você destacou que as condições de
tar a luta dos trabalhadores de uma
a partir da aplicação do choque de gesalguma forma o mercado de trabalho e
vida do brasileiro tiveram melhorias
categoria específica, como a nossa, à
tão. Dentre as varias questões tratadas no
a renda do trabalhador. Esse cenário,
durante o governo Lula e Dilma, como
luta geral de todo o povo brasileiro?
livro destaco o fracasso da administração
aberto nos últimos meses, é muito divocê acha que essas melhorias se reAécio e Anastasia, que juntos destruíram
As principais centrais sindicais estão
ferente do que acontece ainda hoje, na
fletiram na vida do cidadão?
a capacidade de planejamento e desenconvocando
várias
economia real do país,
O que vejo neste momento
volvimento de Minas. Os reflexos dos
ações para unificar a
As principal conquista do Brasil nos úlporque os indicadores
é um aumento potencial
doze anos de governo tucano foram conação e luta dos trabatimos anos foi incorporar à condição de
apontam: um período
da taxa básica dos juros
cretamente, a falência
lhadores. Estas ações
cidadão e cidadã 40
de baixo desempreÉ importante conhecer as
e cortes no orçamento, o
da educação, saúde e sepossibilitaram unifimilhões de brasileiros.
go, aumento da renda,
demandas centrais da cateque poderá provocar a digurança publica. Neste
car pautas de reivinEsta situação se concreinflação sob controle,
goria, conectar o sindicato
minuição do crescimento
sentido o objetivo cendicações e construir
tizou
principalmente
investimento em infranos principais anseios dos
econômico do país e afetar
tral da nossa pré-candiuma pressão maior
pela via do trabalho e da
estrutura, Copa do muntrabalhadores, organizar
de alguma forma o mercadatura em 2014 é consobre o capital. Mas,
transferência de renda.
do e outras ações que
as campanhas salariais de
do de trabalho e a renda do
tribuir no processo de
somente a ação mais
Nestes onze anos, o depodem
potencializar
forma objetiva e mobilizar
trabalhador.
reconstrução de Minas,
geral não é suficiente
semprego reduziu drasa economia. Portanto,
os trabalhadores para ennuma nova perspectiva.
para estimular e gaticamente, a renda do
a conjuntura apresenfrentar os desafios de um
Repensar o desenvolvinhar a consciência dos trabalhadosalário aumentou, o sata fatores positivos e fatores negativos
patronato conservador e
mento econômico e sores. Por isso, é importante conhecer
lario mínimo cresceu de
para as campanhas salariais do ano de
propenso a evitar qualquer
cial do Estado e contrias demandas centrais da categoria,
forma sustentável e real.
2014. Contudo a principal batalha dos
avanço dos trabalhadores.
buir para que Minas e os
conectar o sindicato nos principais
Neste mesmo período o
trabalhadores em 2014 é não permitir
mineiros avancem nas
anseios dos trabalhadores, organigoverno lançou vários
retrocessos políticos nas eleições gerais
politicas públicas. Enfim abrir um novo cizar as campanhas salariais de forma
programas de inclusão social no campo e
de 2014. Os trabalhadores não podem
clo de desenvolvimento que tenha como
objetiva e mobilizar os trabalhadona cidade. Um dos principais programas
permitir que o modelo de Estado mínimo
centro o trabalho e os trabalhadores. Penres para enfrentar os desafios de um
que devemos destacar é o Minha casa mie precarização dos direitos trabalhistas
so que minha experiência como sindicapatronato conservador e propenso a
nha vida, que já entregou 3.5 milhões de
dos anos noventa saia vencedor, o que
lista e Vereador em Belo Horizonte, muito
evitar qualquer avanço dos trabalhamoradias aos trabalhadores de baixa renprecisamos, os trabalhadores, é avançar
contribuirá nesta nova empreitada.
dores.
da. Outra área que avançou muito nos úlem novas conquistas.

Relembrar é viver!

Festa do Trabalhador em 2013
Uma noite inesquecível para centenas
de trabalhadores. Na noite do dia 2 de
dezembro de 2013 o salão de festas do
Iate Tênis Clube foi o local da recepção
de inúmeros trabalhadores associados
e seus familiares, funcionários, parceiros e amigos do Sindec-MG.

Um banquete peculiar garantiu sabor
especial para a festa. O jantar foi preparado diretamente pela diretoria do Sindicato que também contratou a banda
Alta Dimensão para animar e eternizar
a noite dos trabalhadores em Entidades
Culturais e Recreativas.

O Sindec-MG tem parceria com a Prepara Cursos na área de informática,
rotinas adminstrativas e outras. Estude com desconto que podem chegar
a 60%.

Mais informações:
(31) 3272-9472
Rua dos Caetés, 616, sl 04 Belo Horizonte

O Sindec-MG oferece a todos os seus associados os benefícios da parceria com
o Cedus - Centro Avançado em Diagnóstico. Faça exames de Raio-X, Tomografia,
Ultrasom e muitos outros com um desconto especial.

Entre em contato com o Sindec-MG e
saiba mais detalhes de mais esse benefícios dos associados.

Cedus:
Sindec-MG:

(31) 3298-5500
(31)3213-5184

