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Unidade mobiliza trabalhadores
e incendeia protestos
Paulinho destacou a unidade das
Centrais Sindicais na condução
do Dia Nacional de Mobilização e
Luta, que culminou com greves em
empresas e no transporte coletivo,
além de manifestações de protesto
contra a terceirização e pela
Pauta Trabalhista págs. 4 a 8

Mundo debate fim do trabalho
infantil em Brasília
Na III Conferência Global, a OIT vai reafirmar que o Brasil
é exemplo a ser seguido na redução do trabalho de crianças,
pág. 13
apesar de o País ter 1,6 milhão de crianças trabalhando

Campanha salarial
Mais de 3,5 milhões de trabalhadores
em campanha salarial no País lutam
págs. 14 e 15
por ganho real de salário
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Centrais Sindicais e sociedade
repudiam PL da terceirização

A

contratante em relação às obrigabatalha em torno da terceirizações trabalhistas.
ção, travada na Câmara, tem
O projeto é tão ruim que, além de
dividido os deputados entre os
revoltar trabalhadores e suas entique defendem os interesses dos tradades, foi alvo de sérias críticas da
balhadores e aqueles que estão ao
maioria dos ministros do Tribunal
lado dos empresários. Os primeiros
Superior do Trabalho (TST), de presisão contrários ao PL 4330, por prodentes e corregedores dos Tribunais
por a terceirização sem limites e prodo Trabalho (TRTs), da Associação
vocar a regressão de direitos. Já a
Paulo Pereira da Silva
Nacional dos Magistrados do Trababancada patronal defende o projeto
(Paulinho)
lho (Anamatra), da Ordem dos Adpara reduzir os custos de produção Presidente da Força Sindical
vogados do Brasil (OAB) e dos pese aumentar seus lucros por meio do
quisadores
do mundo do trabalho. Somente os
rebaixamento salarial e da retirada de muitos bepatrões defendem o PL 4330.
nefícios dos empregados.
É importante deixar claro que o movimento
Nos últimos dois anos, a Força Sindical e
as demais Centrais têm promovido uma série sindical aceita negociar com os patrões, com o
de paralisações e manifestações de protesto governo e o Congresso uma nova proposta. Mas
no País contra o PL e em defesa dos direitos ela deve preservar a atividade-fim e garantir aos
dos trabalhadores. É que a proposta permite terceirizados os mesmos salários e direitos obtia terceirização da atividade-fim, não garante dos pelos empregados da empresa contratante.
aos empregados da terceirizada os mesmos As Centrais Sindicais estabeleceram como priodireitos, e a mesma representação sindical, ridade emplacar o projeto nacional de desenvoldos trabalhadores da empresa contratante, e vimento sustentado com valorização do trabalho
não introduz a responsabilidade solidária da e distribuição de renda.
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artigo

Contribuição Negocial e as Centrais Sindicais

N

o governo Fernando Henrique
Mas, para ter efetividade, a ContriCardoso, a Federação dos Trabuição Negocial precisará ser regulabalhadores nas Indústrias da
mentada, e condicionada à extinção da
Alimentação do Estado de São PauContribuição Sindical. Como se sabe,
lo elaborou um Projeto de Lei deso Anteprojeto de Lei, consensuado no
tinado a instituir uma contribuição
Fórum Nacional do Trabalho, sequer
retributiva de representação sindifoi enviado ao Congresso Nacional.
cal vinculada à negociação coletiva.
Já a PEC 369, de 2005, dispõe que
A proposta foi assumida pela Força
“a lei estabelecerá o limite da Contride Araújo, pres. da
Sindical, CUT e CGT, e pelo ministro Melquíades
buição Negocial. Será custeada por
Fed. dos Trabalhadores nas Inds. da
do Trabalho, Paulo Paiva, que com Alimentação do Est. de São Paulo
todos os abrangidos pela negociaelas se reuniu durante dois dias.
ção coletiva, cabendo à assembleia
Seu recado foi que, havendo consenso, o pre- geral fixar seu percentual, cujo desconto, em se
sidente encaminharia a proposta como Projeto tratando de entidade sindical de trabalhadores,
do Executivo em regime de urgência. Assim, o será efetivado em folha de pagamento”. As Cenpresidente encaminhou o Projeto ao Congresso trais Sindicais precisam agora apresentar um
Nacional, originando a Lei 11.648, de 31 de mar- Projeto de Lei à presidenta Dilma Rousseff exiço de 2008, que reconheceu as Centrais e insti- gindo que ela encaminhe a Proposta, em regime
tuiu a Contribuição Negocial.
de urgência, ao Congresso Nacional.
Arquivo Fetiasp

facebook.com/CentralSindical
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André Oliveira

Antonio de Medeiros
Pereira da Silva (Paulinho)
	SECRETÁRIO-GERAL: João Carlos Gonçalves (Juruna)
TESOUREIRO: Luiz Carlos Motta

Serginho: o movimento sindical
repudia o PL que regulamenta
a terceirização sem limites

Wilson Dias/Agência Brasil

FUNDADOR: Luiz

PRESIDENTE: Paulo

terceirização

editorial

Bob Wolfenson

expediente

Força Sindical realiza
manifestação de protesto
em Brasília exigindo a
derrubada do Projeto que
amplia a terceirização e
reduz direitos

A luta é por emprego de primeira,
e não de segunda categoria
A

s Centrais Sindicais não têm econo- os empregados da produção passam a dos terceirizados, permite a quarteirizamizado esforços para barrar o Proje- ser terceirizados. Na prática, a companhia ção e atenta contra a saúde e a seguranto de Lei 4330 – que amplia a tercei- pode contratar uma outra indústria para ça do trabalho”, revelou.
Estudos do Departamento Intersindical
rização nas empresas e precariza as rela- programar, controlar e tocar sua produção,
ções de trabalho –, ainda em tramitação na terceirizando operários, gerentes, chefes e de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese) comprovam que, em relaComissão de Constituição e Justiça (CCJ) todo o pessoal administrativo.
na Câmara dos Deputados. Greves em
Em uma sessão plenária na Câmara ção aos contratados diretos, o trabalhador
empresas e companhias de transporte co- dos Deputados para debater o PL e o terceirizado permanece menos tempo no
letivo, interdição de rodovias, passeatas e texto do relator Arthur Maia (PMDB-BA), emprego (2,6 anos a menos), tem jornamanifestações de protesto na Câmara são o 1º secretário da Força Sindical, Sérgio da de três horas a mais, seus ganhos são
recursos válidos para impedir este assalto Luiz Leite, foi taxativo ao declarar que 27% menores e sofre mais acidentes. A
aos direitos dos trabalhadores.
a Central, e todo o movimento sindical, cada dez acidentes de trabalho, oito ocorDe autoria do deputado-empresário San- repudiam a matéria por não garantir li- rem entre terceirizados.
De acordo com o 1º secretário da Força,
dro Mabel (PMDB-GO), e em tramitação mites à terceirização. “Além disso, o PL
há nove anos na Casa Legislativa, o PL per- não garante a representação sindical o movimento sindical precisa mobilizar
suas bases para pressionar
mite às empresas terceirizaa Câmara dos Deputados,
rem a sua atividade-fim para
Pontos negativos do PL 4330
governo e patrões a abrirem
reduzir drasticamente os cus• Possibilidade de terceirizar a atividade-fim;
mão do PL 4330, ao mestos totais de produção. “Tratamo tempo negociando outra
-se do componente mortal da
• A empresa contratante não se responsabiliza pelos direitos trabalhistas dos
proposta que atenda aos inproposta”, denunciou o 1º seterceirizados (no caso de a contratada não honrar seus compromissos);
teresses dos trabalhadores.
cretário da Força Sindical, Sér• Não foi definido como deve ficar a representação sindical;
“Vamos ter que brigar muito
gio Luiz Leite, o Serginho.
• O patrão não precisa informar os sindicatos quando resolverem terceirizar;
para atingir o nosso objetivo”,
No caso de uma indústria
•
N

ão
propõe
a
regulamentação
da
terceirização
no
serviço
público.
acredita Serginho.
química, por exemplo, todos
setembro de 2013
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Jaélcio Santana

Jaélcio Santana

Juntos com Paulinho, os metalúrgicos engrossaram o movimento por um Brasil melhor com respeito aos direitos trabalhistas
Tiago Santana

A

proposta das Centrais
Sindicais, de derrubar
o Projeto de Lei 4330,
que amplia a terceirização
da mão de obra, inflamou os
protestos de 30 de agosto,
o Dia Nacional de Mobilização e Luta. Segundo o movimento sindical, milhões de
pesoas participaram de
ações de massa nos Estados. Houve paralisações em
indústrias, no aeroporto de
Viracopos, em Campinas, e
em portos. Ultrapassaram as
expectativas as greves do
transporte coletivo em sete
capitais, além de manifestações, atos públicos e passeatas. Avenidas, estradas
e rodovias sofreram interrupção por causa das manifestações.
Os protestos da Força Sindical, CTB, CUT, UGT, Nova
Central, Conlutas, CGTB e
CSB levaram o Planalto a Os trabalhadores da construção civil e as costureiras saíram em passeata até a Superintendência do INSS
sinalizar com a abertura das
negociações em torno da Pauta Trabalhista
ção, gráficos e têxteis. Os trabalhadores de tos foram bloqueados pelos manifestantes,
para acalmar os ânimos do movimento sinOsasco, da construção civil de São Paulo, e as indústrias de Cubatão pararam.
Presidente da Força Sindical, Paulo Pedical. Além da revogação do PL da terceiriSantos e as costureiras saíram em passeazação, as Centrais decidiram priorizar a luta
ta. Os principais acessos à cidade de San- reira da Silva, o Paulinho, declarou ser
fundamental a derrubada
pelo fim do Fator Previdendo PL da terceirização por
ciário, pela redução da jorprecarizar as relações de
nada de trabalho, sem corte
trabalho. Assim como o
nos salários, e pelo aumento
Dia Nacional de Luta com
dos investimentos em saúGreves e Mobilização, de
de, educação e segurança.
11 de julho, “os protesGreves
tos tiveram abrangêne manifestações
cia nacional, e a Pauta
Em São Paulo, os aposenTrabalhista foi defendida
tados fizeram uma vigília
pelos manifestantes e
em frente a Superintendênsindicalistas, que querem
cia do INSS, e os metalúrnegociar com o Planalto
gicos realizaram atos em
frente a indústrias na Zona
Vigília dos Aposentados
Sul da Capital paulista. Propor um País digno com
testaram ainda os químicos,
valorização do trabalho
os empregados da alimentae das aposentadorias

Jaélcio Santana

Luta contra a terceirização incendeia protestos

A unidade das Centrais Sindicais marcou o Dia Nacional de
Luta e Paralisação pela Pauta Trabalhista em Osasco

e com o Congresso”, afirmou Paulinho.
“A presidenta atende apenas os patrões,
e não os trabalhadores”, acusa Miguel
Torres, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo.

O Sindicato das Costureiras comandou os protestos da categoria e marcou presença nas manifestações
setembro de 2013
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Desenvolvimento e
distribuição de renda

Jaélcio Santana

Segundo o secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, o
conjunto de reivindicações das Centrais
Sindicais foi entregue ao governo federal
em 2010. “Com a Pauta Trabalhista, pretendemos garantir direitos, avançar nas conquistas e associar desenvolvimento com
distribuição de renda”, completou Sérgio

Luiz Leite, 1º secretário da Central. “Houve protestos ainda em Mauá”, informou o
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
de Santo André e Região, Cícero Firmino
da Silva, o Martinha, enquanto 3,5 mil metalúrgicos da GM de São Caetano do Sul
interromperam a produção por duas horas,
revelou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do município, Aparecido Inácio
da Silva, o Cidão.

Pauta mobiliza e unifica luta no Interior
A

s manifestações de trabalhadores
exigindo a extinção do Projeto de
Lei 4330, que amplia a terceirização, o
fim do Fator Previdenciário e a redução
da jornada de trabalho, sem redução
salarial, empolgaram o Interior de São
Paulo e unificaram a luta das Centrais
Sindicais,em 30 de agosto, Dia Nacional de Mobilização e Luta. Também reivindicaram transporte público gratuito,
saúde e educação “padrão Fifa”, reforma do sistema político e valorização
das aposentadorias.
A Regional da Força em Piracicaba
fez manifestação em frente o Terminal
Central de Ônibus, e saiu em passeata, mobilizando mais de 10 mil pessoas. Em Sorocaba, a Central Regional
e sindicatos realizaram um ato em frente o posto do INSS. Os trabalhadores
realizaram uma manifestação em frente
a agência do INSS, em Barretos, reivindicando aposentadoria digna.

Manifestantes param Viracopos

Os trabalhadores em edifícios destacaram a luta contra a terceirização e pelo fim do Fator Previdenciário

Juntos, trabalhadores da alimentação
e metalúrgicos do município promoveram um ato em frente o Frigorífico JBS
Friboi. A Regional Campinas da Força
Sindical e os aeroviários pararam o Aeroporto de Viracopos, provocando atrasos e
cancelamentos de aproximadamente 20
voos. Também houve ocupação da área
de check in por mais de uma hora.

Barretos

Campinas

Ribeirão Preto

sertãozinho

marília

franca

“A Força Sindical Regional de Ribeirão Preto, as demais Centrais e cerca
de 300 manifestantes paralisaram o
tráfego na Rodovia Anhanguera, no
município de Ribeirão Preto, por uma
hora”, informou Edmilson Domingues,
coordenador da Regional da Força e
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do município.

Santos/Rio Claro

Liderados por sindicatos da Baixada
Santista, manifestantes bloquearam a
avenida da praia de Santos e a avenida

sorocaba
Fotos: arquivo Força/SP

Jaélcio Santana

Bloqueio na Anhanguera

rio claro

Martins Fontes, na entrada da cidade. O coordenador da Força Sindical,
Herbert Passos, criticou o governo por
não negociar. O Sindicato dos Quími-

cos de Rio Claro fez manifestação
em frente o posto da Previdência
Social, declarou Djalma de Paula,
presidente da entidade.

piracicaba

Além de paralisações, os manifestantes interromperam o tráfego de veículos em avenidas e estradas do País
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Fotos: arquivo Força

Protestos param transporte coletivo
em sete capitais
maceió/al

salvador/ba

porto alegre/rs

Anápolis-GO

cuiabá/mt

são luís/ma

Fortaleza/ce

curitiba/pr

natal/rn

brasília/df

Guaíba-RS

O

belÉm/pa

s trabalhadores deflagraram greves de ônibus, manifestações de
protesto e passeatas nos Estados
brasileiros no Dia Nacional de Mobilização e Luta, em 30 de agosto. As ações de
massa tiveram o objetivo de mostrar ao
governo e ao Congresso que o movimento sindical vai intensificar a luta pela con8
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serviços

rio de janeiro/rj

quista das reivindicações que constam da
Pauta Trabalhista. Os manifestantes pararam o transporte coletivo em sete capitais — Porto Alegre, Belo Horizonte, São
Luís, Fortaleza, Salvador, Palmas e Vitória.
Interromperam avenidas, estradas e rodovias estaduais e federais. Os protestos
ultrapassaram as expectativas.

florianópolis/sc

As Centrais Sindicais lutam pela derrubada do Projeto de Lei 4330, que amplia
a terceirização e precariza as relações de
trabalho, e pela revogação do Fator Previdenciário, redução da Jornada de trabalho, com a manutenção dos salários, e por
mais investimentos em saúde, educação,
segurança e transporte coletivo.

Trabalhadores alavancam
crescimento
O

setor de serviços tem tido
uma participação crescente
na formação do PIB ao longo
dos últimos anos, totalizando 68,5%
em 2012. “Na verdade, esta é uma
tendência mundial para o setor”, diz
Camila Ikuta, da subseção do Dieese na Força Sindical. No Brasil, as
negociações salariais do setor têm
Paulo Ferrari: setor de edifícios
Raimundo: mototaxistas
sido favoráveis, com acordos, em
teve uma atuação destacada no
contribuem para o
sua maioria, garantindo a reposição
crescimento econômico
desenvolvimento do País
ou superando os índices de inflação.
Camila diz ainda que os dados mostram
País por causa da evolução da construção
que, no ano passado e nos primeiros sete
civil. Na Capital paulista há cerca de 250
meses de 2013, a geração de empregos
mil trabalhadores, entre zeladores, porteino setor é responsável por cerca de 50%
ros, vigias, faxineiros, ascensoristas, garaa 60% do total de vagas criadas no País.
gistas e folguistas.
Para Aires Ribeiro, presidente da FedeRaimundo Nonato, presidente da Federação dos Sindicatos dos Servidores Púração dos Mototaxistas e Motofrete do
blicos Municipais do Estado de SP, e da
Estado do Pará, disse que “a categoria
Confederação dos Servidores Públicos
vem crescendo desde o início dos anos
Municipais, o crescimento da população
1990, contribuindo ‘com certeza’ para o
requer uma maior demanda de serviços
desenvolvimento do Brasil”. As duas catepúblicos na construção de creches, escogorias (mototáxi e motofrete) têm 1, 8 milas e postos de saúde, na área de segulhão de microempreendedores individuais
rança e geração de emprego. Segundo o
no País, atuando principalmente nas regiIBGE, o número de servidores municipais
ões Norte e Nordeste.
cresceu 86% desde 1999 (atualmente
são mais de seis milhões de trabalhadores nas prefeituras). “A valorização do
salário mínimo também contribuiu
para o crescimento dos pisos salariais do setor, refletindo positivamente no PIB nacional”,
comenta Aires Ribeiro.
Fotos: Aruivo Força

30 de agosto

Desenvolvimento

Para Hélio Amâncio Pinto, presidente
do Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis,
Restaurantes, Bares e Similares de
Campo Grande/MS, o setor tem contribuído com o desenvolvimento nacional devido ao crescimento da rede
hoteleira e dos restaurantes em todo
o País. Em Campo Grande, a categoria possui hoje sete mil trabalhadores.
“Este número é crescente na cidade”,
observou Hélio.
Antes mesmo da “Lei da Doméstica”, o mercado de trabalho para os
empregados domésticos vinha mudando nos últimos anos: os salários
aumentaram, a informalidade caiu e o perfil
educacional melhorou. Jorge Ednar Francisco, o Jorginho, presidente do Sindicato dos
Empregados Domésticos do ABC e Região,
que representa hoje 50 mil trabalhadores,
concorda que estas mudanças ajudam o
PIB. “Com renda maior, nossa categoria
tem mais poder de compra, consome mais
e contribui para girar a roda da economia”.

Crescimento
econômico

Na opinião do presidente do Sindicato
dos Empregados em
Edifícios de São Paulo (Sindifícios), Paulo
Roberto Ferrari, o setor tem tido uma atuação destacada no crescimento econômico do
setembro de 2013
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O

Arquivo Força

trabalhadores e da empresa,
s estivadores do Porto
foi intermediado por José Lode Santos vão realizar
pez Feijoó, assessor especial
manifestações de proda Secretaria-Geral da Presitesto, ocupação de navios e
dência da República, e Manoel
podem até deflagrar uma greMessias, secretário de Relave caso a Empresa Brasileira
ções do Trabalho do MTE.
de Terminais Portuários (Embraport) mantenha sua posição
de não chamar mais os estivaGreve nacional
Rodnei: “Não vamos
dores para as operações.
O presidente da Federação
aceitar e, se for preciso,
Segundo o presidente do vamos ocupar”
Nacional dos Estivadores, WilSindicato dos Estivadores de
ton Ferreira Barreto, disse que
Santos, Rodnei Oliveira da Silva, a Embra- os trabalhadores podem parar os portos
port descumpriu o acordo firmado entre brasileiros novamente, a exemplo da greve
as partes no Ministério do Trabalho e Em- nacional deflagrada em fevereiro passado
prego, em setembro, e vem se recusando em defesa da contratação de trabalhadoa usar mão de obra avulsa. “Não vamos res avulsos pelo Órgão Gestor de Mão de
aceitar e, se for preciso, vamos ocupar (na- Obra (Ogmo), entre outras reivindicações.
vios)”, garantiu Rodnei.
“Se necessário for, vamos convocar uma
Ele disse que o encontro, que contou plenária para definir rapidamente uma greve
com a participação de representantes dos geral, e a responsabilidade será dessa em-

presa, que quer, a todo custo, fomentar o
desemprego da categoria”, criticou Barreto.

Reunião em outubro

Autoridades, sindicalistas e negociadores da Embraport estabeleceram a data
de 8 de outubro para uma nova rodada de
negociações, no mesmo local. “A empresa
está adotando uma medida unilateral, e os
trabalhadores vão responder à altura se o
navio começar a operar”, disse o representante da categoria.
O presidente dos Estivadores de Santos
acusou os responsáveis pelo terminal de
não considerarem os termos da ata lavrada
na reunião. “Além da quebra de palavra e da
confiança, a atitude representa uma afronta
aos portuários e, principalmente, um grande desrespeito com o próprio governo, que
designou duas importantes autoridades
para mediarem as negociações,” declarou.

motoTAXISTAS

alvará

Taxista aguarda resultado
Sindicato luta pelo
de contestação da Prefeitura mototaxímetro

O

Arquivo Força

Sindicato dos Taxistas
Autônomos de São Paulo decidiu aguardar o resultado da contestação que a
Prefeitura fará contra decisão
da Justiça que obrigou, desde
27 de agosto, a administração
a não conceder, renovar ou
transferir nenhum alvará para
taxistas da cidade de São Paulo. “Vamos aguardar a contestação da Prefeitura, que terá
um prazo para embasar sua de-

Natalício
Bezerra,
aguarda
decisão
da Justiça
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fesa”, afirmou o presidente da
entidade, Natalício Bezerra.
Segundo ele, o prefeito Fernando Haddad está ao lado da
categoria e do Sindicato na luta
contra a decisão da Justiça,
que determina também que a
Prefeitura realize nova licitação
para a operação do serviço em
até 180 dias. “Já estamos analisando todas as medidas jurídicas cabíveis neste caso, porém
vamos aguardar primeiro a decisão da Justiça sobre o recurso da Prefeitura”, disse Bezerra.
“A decisão é resultado de
uma ação civil proposta pelo
Ministério Público Estadual,
em 2011, que cobrava a realização da licitação sob o argumento de que a operação dos táxis
é um serviço público”, declarou
o sindicalista.

O

Sindicalistas planejam
atos no Estado

Sindicato dos Mototaxistas de Campo Grande
(Sindmototaxi) pretende implementar o mototaxímetro
para calcular os valores das
corridas. “Com este instrumento, vamos moralizar de
vez o serviço”, informou o
presidente da entidade, Dorvair Boaventura, o Caburé.
Segundo ele, a falta de
um medidor para marcar o
valor do transporte do passageiro provoca problemas
na prestação do serviço porque gera insegurança para o
passageiro e para o condutor. “Precisamos de um medidor que promova a lisura e
a transparência no transporte”, afirma o sindicalista.
O presidente do Sindmo-

totaxi disse ainda que a diretoria do Sindicato vai se
envolver numa nova polêmica. Trata-se da concessão de
novos alvarás para profissionais que já estão trabalhando
no mercado como auxiliares.
“Não podemos superlotar a
praça de mototaxistas”, explicou ele, acrescentando que
pretende negociar com o governo de Mato Grosso a redução do prazo de três para
dois anos para o mototaxista
comprar nova moto com menos tributos.
“Também estamos lutando para iniciar a construção
da sede própria do Sindicato, prometida pelo governo
de Mato Grosso do Sul”, revelou Caburé.

Engenheiros de São Paulo, no dia 1º de outubro,
denominado Ato Nacional
– CGT – 1964, sobre o golpe de 64, o grupo definiu
para 7 de outubro um ato
para lembrar o massacre
Arnaldo Gonçalves, Juruna e Ruth lutam por reconhecimento político da comissão
de Ipatinga (MG).
Em novembro, a ação
ma série de ações práticas, com o será realizada na Baixada Santista, região
objetivo de reparar as injustiças que histórica na qual a repressão perseguiu e
foram praticadas durante a ditadura torturou trabalhadores, enquanto o Minismilitar, que comandou o País de 1964 a tério do Trabalho intervinha nos sindicatos.
1985, foram marcadas por representantes Em Osasco, os trabalhadores farão um ato
da Força Sindical e das demais Centrais, para lembrar a greve de 83, com data ainda
que fazem parte do ‘Grupo de Trabalho Di- a ser definida.
tadura e Repressão aos Trabalhadores e ao
Movimento Sindical’, criado pela Comissão Reconhecimento
Nacional da Verdade.
“Exigimos o reconhecimento político do
Depois do ato realizado no Sindicato dos papel da classe trabalhadora durante o pe-

U

ríodo em que foi submetida à repressão”,
afirmou o secretário-geral da Força, João
Carlos Gonçalves, o Juruna. “O sucesso
deste grupo de trabalho passa pela unidade
de ação de todos os participantes”, apontou
a secretária Nacional de Direitos Humanos
da Central, Ruth Coelho Monteiro.
Segundo Juruna, o papel da Comissão
Nacional da Verdade é resgatar a verdade
e reparar as injustiças que foram cometidas pelos militares nos anos da ditadura.
“Os criminosos devem ser punidos”, propôs o sindicalista.
Ruth declarou que o Grupo de Trabalho
já iniciou o reconhecimento de arquivos do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
que são fundamentais para o conhecimento da história do trabalho e do sindicalismo
brasileiros. “Há anos que reivindicamos o
acesso a esta documentação”, afirmou ela.

internacional

Protagonismo se faz com unidade na luta

E

laborar uma agenda comum e promover a unidade na ação é a saída que
o movimento sindical brasileiro encontrou para enfrentar a
crise econômica internacional,
que começou nos Estados Unidos no fim de 2008. A declaração, do diretor de Relações Internacionais da Força Sindical,
Nilton Souza da Silva, o Neco,
foi manifestada na 9ª edição
do Fórum Internacional sobre
Globalização Econômica e Sindicatos, organizado pela Federação Nacional dos Sindicatos
da China (NSCH), no começo
de setembro, em Beijing.
Segundo ele, com a Pauta
Trabalhista as Centrais reforçaram a unidade das várias correntes políticas do movimento

sindical. “Tanto que todas as
Centrais defendem a redução
da jornada de trabalho, sem
redução salarial, o fim do Fator
Previdenciário, a ratificação da
Convenção 158 e a regulamentação da Convenção 151, entre
outras”, frisou o dirigente.

Unidade na
ação foi a
alternativa
que as Centrais
brasileiras
encontraram
para enfrentar
a crise
econômica

Divulgação

Estivadores ameaçam com greve nacional
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comissão da verdade

Tiago Santana

Portos

AFL-CIO

Em discurso proferido no
Congresso da AFL-CIO, em
Los Angeles, EUA, o vice-presidente da Central, Miguel Torres, disse que a falta de diálogo do governo Dilma Rousseff
tem impedido que os trabalhadores avancem na conquista
da regulamentação da terceirização, do fim do Fator Previdenciário e da redução da jornada de trabalho.

A delegação da Força Sindical também se reuniu com dirigentes do UAW (sindicato dos
metalúrgicos do setor automobilístico nos Estados Unidos),
no Mississipi, para prestar solidariedade aos trabalhadores da
Nissan, “que sofrem com práticas antissindicais”, informou o
1º secretário da Força, Sérgio

Luiz Leite, o Serginho. Depois,
se encontraram com trabalhadores da montadora, no município de Jackson. No local da
reunião foi colocada uma faixa
do Sindicato dos Metalúrgicos
de Curitiba, anunciando: “Mobilização. Seja qual for o idioma, ela depende da união dos
trabalhadores”.
setembro de 2013
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Sindicato doa obra de
Tomie Ohtake para a
cidade de Santo André

“Temos que participar da
construção de políticas públicas que priorizem a erradicação do trabalho infantil
e dos conselhos e comissões que tratam do assunto”, completou.

N

A artista
Nascida no Japão, Tomie Ohtake veio para o Brasil em 1936 e
naturalizou-se brasileira em 1968. Às vésperas de completar
100 anos, ela tem em monumentos grandiosos e
coloridos uma das facetas de suas criações consagradas
internacionalmente, duas delas em homenagem à imigração
japonesa, instaladas em São Paulo e em Santos.

ACIDENTE DE TRABALHO

Ramalho propõe criação de um ‘exército de fiscais’

O

Iugo Koyama

presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de São
Paulo, Antônio de Sousa Ramalho,
pretende criar um “exército de fiscais,
constituído por representantes dos empre-

gados, do Poder Público e da sociedade civil, para brecar as construções irregulares
e acabar com os acidentes nos canteiros
de obras. A proposta foi apresentada ao
prefeito de São Paulo, Fernando Haddad,
que se colocou à disposição para “construir
juntos a proposta”.
“Não queremos mais
desabamentos de prédios, como ocorreu
numa construção na
Zona Leste, que matou
Juruna e Ramalho são recebidos
por Haddad que prometeu mais
fiscalização nas obras
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10 operários e feriu 26”, disse Ramalho. Segundo ele, a proposta apresentada ao prefeito prevê a participação de segmentos da
sociedade. Como exemplos, o sindicalista
citou a criação de vigilantes da vida na construção, a utilização de estudantes de engenharia para a elaboração de plantas e acompanhamento das obras e a criação de um
espaço no site da Prefeitura que possibilite
à população denunciar obras irregulares.
Ramalho também se encontrou com
Luiz Antônio de Medeiros, titular da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo (SRTE/SP). “Aproveitei
a oportunidade para externar a preocupação da categoria com relação à falta de fiscalização nos canteiros de obras”, afirmou.

trajetória, de mais de 8 mil quilômeuma blitz realizatros, que separam as duas cidades.
da em São José
A III Conferência será uma oportudo Rio Pardo (SP),
nidade de se fazer um balanço dos profiscais do Ministério do
gressos alcançados desde a adoção
Trabalho encontraram
da Convenção nº 182 da OIT, sobre a
crianças de sete anos
eliminação das piores formas de tramunidas de facões e trabalho infantil. “O movimento sindical
balhando sob um sol inprecisa denunciar o trabalho de crianclemente. Apesar disto,
Vilma: “Temos que construir
ças fazendo denúncias nos seus jorperto de 300 mil crianças políticas que priorizem a
nais, boletins e redes sociais”,
deixaram de trabalhar no erradicação do trabalho infantil”
afirma Vilma Pereira
Brasil, de 2008 a 2011,
segundo revelou a Organização Internacio- Pardinho, 1ª secretária da
Criança e Adolescente
nal do Trabalho (OIT).
A Organização recomendou às outras da Força Sindical.
nações a tomar o Brasil como exemplo a
ser seguido, apesar de o País ainda reunir
1,6 milhão de crianças em postos de trabalho. Cerca de 215 milhões de crianças
e adolescentes trabalham nos cinco continentes, e mais da metade está exposta às
suas piores formas.
As metas estabelecidas pela comunidade internacional fixaram o ano de 2016
como limite para a erradicação das piores
formas de trabalho infantil. Por isto, foi lançada a Marcha Virtual por um Mundo Livre
do Trabalho Infantil, doando simbolicamente
a foto de seu perfil no twitter ou facebook.
A imagem fará parte de um painel que formará a imagem de um catavento, símbolo
mundial do enfrentamento ao problema.
A poucos dias da III Conferência Global sobre o Trabalho Infantil, que será
realizada de 8 a 10 de outubro, em Brasília, os internautas têm a oportunidade de
somar esforços ao movimento global contra o trabalho infantil.
Arquivo Força

na forma que remete ao símbolo do infinito, a obra, que ganhará uma cor vermelha especial, chamada Sunburst 84 Ford,
transmite leveza, que confere
um significado especial à homenagem aos trabalhadores.
A escultura se encontra na fase
final de execução na SCA Caldeiraria, de Ribeirão Pires.
Martinha explicou
que Tomie Ohtake
definiu todos os
detalhes, inclusive
a escolha da cor e
da empresa encarregada de fazer a
escultura.

Divulgação

A

ssinada pela artista plástica Tomie Ohtake, a
obra ‘Monumento ao
Trabalhador’ foi doada à cidade
de Santo André pelo Sindicato
dos Metalúrgicos do município
como parte das comemorações
dos 80 anos de fundação da entidade, completados no dia 23
de setembro. Com 12 metros
de altura, 2,5 metros de largura
e 15 toneladas, o Monumento
será instalado no Paço Municipal, entre o espelho d’água e o
prédio da Câmara Municipal.
Cícero Firmino da Silva, o
Martinha, presidente do Sindicato, observou que Santo André possui 27 monumentos,
mas nenhum é dedicado aos
trabalhadores. Foi a partir dessa constatação que nasceu a
ideia da obra.
Esculpida em aço carbono e

www.fsindical.org.br

CONFERÊNCIA

Símbolo mundial

Por meio do aplicativo da Marcha Virtual,
os internautas podem somar-se aos esforços globais, contribuindo com suas fotos
para formar o símbolo mundial da mobilização contra o trabalho infantil, o catavento,
que chegará à Conferência em Brasília.
O catavento de cinco pontas foi escolhido como símbolo mundial de combate
ao trabalho infantil por ser representativo dos cinco continentes, da diversidade, também carregando o significado de
movimento e sinergia, simbolizando a necessidade constante de
ações em prol da eliminação
do trabalho infantil.

De Haia a Brasília

Os usuários ajudarão virtualmente a
percorrer o trajeto entre Haia, na Holanda,
sede da última Conferência Global sobre
o Trabalho Infantil, e Brasília, que receberá o próximo evento. Cada pessoa que
apoiar a iniciativa estará também contribuindo com 100 metros simbólicos dessa
setembro de 2013
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Arquivo Força

Trabalhadores intensificam
luta por ganho real e benefícios

Tiago Santana

Arquivo Força

Metalúrgicos estão
mobilizados por
aumento real, redução
da jornada, fim da
terceirização e PLR

servirá de pressão para o estabelecimento
da jornada semanal para todos os trabalhadores brasileiros.

Redução da jornada

A Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas do Estado de São Paulo,
e os 33 sindicatos filiados, negociam para
116 mil trabalhadores, que reivindicam reajuste salarial, valorização do piso, aumento
real de 6% e PLR. Sérgio Luiz Leite, o Serginho, presidente da Fequimfar, destacou
que serão negociadas apenas cláusulas
econômicas, pois no ano passado as sociais foram garantidas por dois anos.
Wilson Vidoto Manzon, secretário-geral
da Federação dos Trabalhadores nas In-

Motta comanda a campanha
salarial que reúne
68 Sindicatos no Estado

Magrão: categoria mostrou
unidade, organização e mobilização
na luta por melhores salários

dústrias da Alimentação do Estado de São
Paulo (Fetiasp), explicou que estão em andamento as negociações para mais de 235
mil trabalhadores dos setores de torrefação, padarias e plúrimo (balas e biscoitos,
além de outros).
A Fetiasp já fechou acordo com o setor
de laticínios, beneficiando 50 mil empregados com reajuste de 7,07%,
disse Geraldo Pires, coordenador de negociação da Fetiasp.

Acordo assinado

Auxiliadora dirige assembleia de greve em empresa de brinquedos cujos operários reivindicam aumento real de salário
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O presidente da Federação
dos Comerciários do Estado de
São Paulo, Luiz Carlos Motta,
informa que luta por uma
cláusula de PLR que garanta
o benefício para todos os 2,5
milhões de comerciários, independentemente do tamanho

dústrias de Brinquedos de São Paulo negocia por empresa a data-base da categoria, 1º de junho. O Sindicato já fez acordos
com 166 indústrias, mas ainda faltam 64.
Os patrões oferecem a inflação de 6,95%.
“No entanto, queremos um aumento real
significativo”, declarou a presidenta do
Sindicato, Maria Auxiliadora dos Santos.

Estados também priorizam salários

J

á em andamento, a campanha
salarial nos Estados também
prioriza a reposição da inflação,
aumento real de salários e a renovação das cláusulas sociais da atual
convenção coletiva. Com data-base
em 1º de setembro, os 10 mil metalúrgicos de Gravataí definiram que
será de 10% o índice de reajuste salarial a ser levado para as negociações com os empresários.
Valcir Ascari, diretor do Sindicato dos
Metalúrgicos do município, revelou
que o índice de 10% já foi conquistado
pelos trabalhadores da Carlos Beker. “É
um parâmetro para a campanha salarial
da categoria”, diz.
A Federação dos Metalúrgicos do
Rio de Janeiro negocia para os trabalhadores inorganizados de 16 municípios,
e apoia a campanha do Sindicato dos
Metalúrgicos de Duas Barras e Região,

mento será de 7,5%), PLR,
vale-farmácia de R$ 40,
cesta básica de R$ 200 e
vale-gás de R$ 58. O presientidade com apenas um ano
dente do Sindicato, Johans
de existência. “Todos na luta
Rogério de Pinho Loureiro,
por aumento real de 4%, piso
informou que “pode dobrar
salarial, cesta básica, PLR e
o número de trabalhadores
jornada de 40 horas”, disse Sércom a operação de um segio Claudino, vice-presidente
gundo forno”.
da Federação.
“Os mais de 2 mil frentistas, de 143 municípios cataComerciários
Ascari: aumento de 10%
rinenses, também reivindiJá foi aprovada a pauta de Valcir
tornou-se parâmetro para a
reivindicações dos 100 mil co- campanha salarial dos metalúrgicos cam aumento real de salário
e benefícios”, informou Jusmerciários de Porto Alegre,
com data-base em 1º de novembro. O pre- cemar da Maia Pavão, presidente do
sidente do Sindicato dos Comerciários, Sindicato da categoria em Chapecó
Nilton Souza da Silva, o Neco, quer aumen- e Região.
to real, trabalho decente para a categoria e
Já os químicos de Uberaba, que
mais direitos sociais.
têm data-base em 1º de novembro,
Os cerca de 300 trabalhadores da Si- querem ganho real e reajuste do auxíderúrgica Vetorial, após greve organizada lio-educação, farmacêutico e creche,
pelo Sindicato da categoria, em Corumbá, tíquete-alimentação e adicional noturconquistaram piso de R$ 1.035, piso dos no de 50%, disse Maria das Graças
auxiliares de R$ 735 (acima do piso, o au- Carriconde, presidenta do Sindicato.
Arquivo Força

M

ais de 3,5 milhões de trabalhadores de Sindicatos ligados à Força
Sindical estão em campanha salarial no País, dispostos a brigar por aumento
real, reposição da inflação, redução da semana de trabalho sem o corte nos salários,
fim das terceirizações e renovação da convenção coletiva, que está prestes a expirar.
Neste segundo semestre, as negociações vão envolver metalúrgicos, químicos,
comerciários, têxteis, alimentação, gráficos e frentistas, entre outros. O presidente
da Federação dos Metalúrgicos do Estado
de São Paulo, Cláudio Magrão de Camargo Crê, disse que a categoria não vai abrir
mão do ganho real de salário, entre outros
pleitos. A Federação negocia junto com 53
sindicatos filiados, que representam 800
mil metalúrgicos.
No dia da entrega da pauta de reivindicações na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Magrão observou
que a mobilização de todos os Sindicatos
no ato de entrega da pauta na Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp) demonstrou unidade, organização
e mobilização para a conquista de melhores salários, condições de trabalho e mais
qualidade de vida.
Miguel Torres, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, disse
que irá “centrar fogo no aumento real e na
jornada de 40 horas”. Para ele, a redução
das horas trabalhadas na base metalúrgica

do estabelecimento. A campanha é em conjunto com 68
Sindicatos filiados, e reivindica
valorização do piso, aumento
real de 5% e jornada de 40 horas, além de outros itens.
Segundo Motta, foi fechado
o acordo coletivo com os atacadistas do ramo farmacêutiVidoto: “A nossa pressão
co em meados de setembro. nas portas da fábrica
Os pisos dos práticos de far- é por aumento real”
mácia serão reajustados em
Direção da
9%, dos quais 2,03% de aumento real e
Fetiasp se reúne
mais o INPC, de 6,97%. As demais faicom os patrões
xas salariais serão majoradas em 8,5%. A
do segmento
plúrimo para
data-base da categoria é 1º de julho, e o
negociar a
reajuste será retroativo.
convenção coletiva
A Federação dos Trabalhadores das Indos trabalhadores
dústrias Gráficas do Estado de São Paulo, e
mais 14 sindicatos filiados, reivindicam 6% trabalho sem redução de salário. Cláudio
de aumento real e melhorias nas cláusulas Peressim, presidente do Sindicato da casociais para os 100 mil trabalhadores grá- tegoria em Santa Bárbara d´Oeste, que neficos com data-base em outubro (jornais e gocia em conjunto com os Sindicatos de
revistas) e novembro (indústrias gráficas).
Nova Odessa, Americana e Sumaré, num
Os têxteis querem aumento real de 5%, total de 25 mil trabalhadores, destaca tampiso de R$ 1.100, PPR de R$ 750 e redu- bém a forte luta contra a terceirização
ção de meia hora semanal na jornada de
O Sindicato dos Trabalhadores nas In-

Arquivo Fetiasp

Campanha salarial

setembro de 2013
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fundação do Sindicato dos
esde sua funcom trabalhadores da confiança do delegaTrabalhadores nas Indúsdo da antiga Delegacia Regional do Trabadação, em 23 de
trias Metalúrgicas, Mecâlho (DRT) de São Paulo, o general Moacyr
julho de 1963, pasnicas e de Material ElétriGaia. Entretanto, ele abriu uma brecha
sando pela intervenção
co de Osasco ocorreu em 13
para que Del Papa indicasse o novo presimilitar, pela famosa grede setembro de 1963.
dente. E ele indicou o companheiro Henos
ve de 1968, pela luta por
A primeira diretoria, tendo Conrado
Amorina, que assumiu em 1965.
saúde e segurança para
Del Papa como presidente, Roberto de
Em 1967, Henos perdeu a Presidência
o trabalhador e por relevanOliveira como vice-presidente e Lino Ferdo Sindicato para uma chapa radicalmentes projetos sociais, como o
reira dos Santos como secretário-geral,
te contra a ditadura militar, liderada pelo
Eremim, o Sindicato dos Metalúrgicos de
abrangeu diversas tendências, conforme
jovem idealista José Ibrahin. A nova direOsasco se consolidou na história social do
explicação
de
Del
Papa
em
depoimento
ção comandou atos contra o regime miBrasil como um exemplo de compromisso
concedido por ocasião dos 30 anos do
litar que culminaram na audaciosa greve
para com o trabalhador.
Sindicato (em 1993):
dos metalúrgicos de Osasco, em julho de
Entre os anos de 1932 e 1963, os me“Não tem sentido fazer uma chapa só do
1968. A greve foi duramente reprimida, a
talúrgicos de Osasco foram representados
Partido Socialista, só do Partido Comunisdiretoria foi novamente cassada e Ibrahin,
pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São
ta, só da FNT ou só independente. Então
afastado, entrou para a clandestinidade.
Paulo. Mas o espírito autonomista, que já
fizemos uma assembleia ampla convidanA partir daí seguiram-se anos de interventomava conta do povo osasquense, atingia
do todos os companheiros a participar e
ção e vigilância no Sindicato.
também os sindicalistas. Nos primeiros
formar uma chapa referendada por todos”.
Henos Amorina retornaria à Presidência
anos da década de1960 havia, no então
Esta primeira gestão foi marcada pela
em 1972, iniciando um processo de rebairro de Osasco, um Partido Comunista
Greve dos 700 mil, em novembro de 1963,
construção e resgate do perfil político do
forte, um PTB forte e uma importante corocorrida concomitantemente com a primeiSindicato. Assim, o Sindicato se destacou
rente da Igreja Católica Progressista. Hara campanha salarial do Sindicato. Entretancomo uma das instituições que mais lutavia, em outras palavras, condições para a
to,
a
vida
do
Sindicato
sob
um
regime
deram pela saúde e segurança do trabalhador
formação de uma organização autônoma e
mocrático duraria apenas seis meses.
na história do nosso país. E também se
forte dos trabalhadores naquela região.
Com o golpe militar de 31 de março de
tornou exemplo na prestação de serviços
Com a emancipação municipal de Osas1964, toda a diretoria foi cassada. Conrasociais para além da categoria metalúrgico, em 1962, a organização de um sindicado Del Papa foi preso no dia 8 de abril de
ca. Ação que, vale registrar, tem na Assoto próprio era só uma questão de tempo.
1964, mesmo dia em que o interventor
ciação Eremim, voltada para a luta contra
Conrado Del Papa, suplente do Conselho
Luiz Camargo tomou seu lugar, permaneo trabalho infantil, sua maior projeção.
Fiscal do Sindicato paulistano, e outros dicendo até julho de 1965. Camargo, ao fim
Depois de Henos Amorina, o Sindicato
rigentes, foram em frente e deram o pride sua intervenção, montou sua sucessão
dos Metalúrgicos de Osasco e Região teve
meiro passo criando a Associação dos Tracomo presidentes Antobalhadores Metalúrgicos,
nio Toschi, Cláudio Magrão
Mecânicos e de Material
de Camargo Crê e, desde
Elétrico de Osasco, durante
1997, Jorge Nazareno. Sua
o III Congresso dos Metabase abrange os municípios
lúrgicos do Estado de São
de Osasco, Cotia, Vargem
Paulo, na cidade de PiraciGrande Paulista, Jandira,
caba, em 1963.
Itapevi, Carapicuíba, Taboão
Em 15 de junho daquele
da Serra, Embu, Itapecerica
ano foi emitida a Carta do
da Serra, Barueri, Santana
Ministério do Trabalho audo Parnaíba e Pirapora do
torizando a Associação a se
Bom Jesus.
desfiliar do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Paulo.
*Carolina Maria Ruy
E, com a obtenção da Carta
é jornalista, coordenadora de projetos
Sindical (em 23 de julho), a Cerimônia de posse da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, em abril de 1981
do Centro de Cultura e Memória Sindical
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