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Sindisindi-RS 
promove debate no 
Dia do Sindicatário

No Dia Estadual em homenagem à categoria, o sindicato reali-
zou um debate sobre a terceirização, pauta que está na ordem 
do dia da classe trabalhadora brasileira. Foi mostrado que nos 
sindicatos esse processo já está acontendo.  Página 5

Nova sede do sindicato
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Pesquisa de saúde: 41% dos 
sindicatários levam trabalho  

     para casa 
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Trabalhadores do Sindicato dos 
Bancários de NH são destaque 
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TERCEIRIZAÇÃO
Projeto de lei 4.330, aprovado na Câmara dos Deputados, pode causar danos irreversíveis nos direitos 
trabalhistas, diminuir salários e aumentar o desemprego.
Páginas 4 e 5
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– Filiado à Fites –

comunicação

O presidente do Sindisindi-RS, José Baptista da Rocha, 
participou de reunião, no dia 24/4, no Rio de Janeiro, sobre 
a legalidade da Federação Nacional dos Trabalhadores em 
Entidades Sindicais e Órgãos de Classe (Fites). Estiveram 
presentes representantes sindicatários da cidade do Rio de 
Janeiro, de Niterói e do Distrito Federal. A atual direção da 

Fites foi convidada, mas não compareceu. Também foram 
discutidas propostas a serem levadas ao Congresso da federa-
ção, que ocorrerá de 22 a 23/8, em Salvador (BA). O presidente 
do Sindisindi-RS levou uma carta que transmite a posição da 
diretoria da entidade sobre a atualidade da Fites. Leia, abaixo, 
a íntegra do documento.

Em reunião do Conselho ampliado do 
Sindisindi-RS, ocorrida em 18 de março 
do corrente ano, em análise à atuação da 
atual diretoria da FITES, houve consenso 
de que a decisão tomada em 2012, de 
não participar da diretoria da FITES foi 
acertada. O que percebemos na época, e 
mostrou-se na prática, foi a mera distri-
buição de cargos, sem qualquer compro-
misso com as demandas da categoria. 
Com uma diretoria inerte, a FITES nada 
fez em prol da categoria sindicatária, e 
ainda deixou muito a desejar nas questões 
administrativas.

 Para demonstrar esta inércia, pode-
mos citar no campo político:

 a) a omissão da entidade no que 
diz respeito aos problemas enfrentados 
pelos sindicatos filiados em suas bases 
(demissões, perseguições, desrespeito 
aos direitos trabalhistas, assédio moral 
e sexual, etc.);

 b) a falta de interesse em lutas histó-
ricas da FITES, tais como: a inclusão da 
categoria no CBO, a regulamentação da 
categoria, a luta contra a ADI 3890/07 
que ameaça nossa organização e a apro-
vação do PLC 54/2014 que institui o Dia 
Nacional do Sindicatário;

 c) a ausência de uma linha de atuação 
que norteie as entidades filiadas na luta 
contra o Assédio Moral e as perseguições 
sofridas pela categoria;

d) após três anos, a FITES decresceu 
e perdeu a sua principal identidade: a de 
aglutinadora e incentivadora de uma nova 
forma de sindicalismo;

 e) a má vontade com os sindicatos que 
optaram por ficar fora da direção. A políti-
ca com os diretores da gestão anterior que 
não compuseram com a atual direção foi 
de pura picuinha e hostilidade; 

 f) a falta de vontade política da atu-
al direção de lutar contra os ataques à 
nossa categoria pôde ser constatada nos 
episódios que envolveram a demissão da 
companheira Neuza Resende, peça chave 
nas articulações do último congresso, 
que foi esquecida pelos seus pares. E o 
processo de assédio moral e demissão de 
uma das fundadoras e ex-presidente da 
FITES, Maria de Lourdes Vieira da Cunha 
(Lurdinha), que mesmo sendo detentora 
de estabilidade por Acordo Coletivo de 
Trabalho (cláusula de pré-aposentadoria) 
e ser portadora de doença ocupacional, 
não obteve nenhuma manifestação de 
apoio pela direção da FITES.

 Citamos estes dois casos por serem 
companheiras e militantes históricas da 
FITES. Poderíamos citar a demissão e o 
assédio sofrido por diretores da FITES, 
sendo que a entidade simplesmente não 
se preocupou em denunciar e buscar uma 
ação conjunta com os todos os sindicatos 
filiados;

 g) nas questões administrativas a in-
competência foi notável, ao ponto de, em 
quase três anos de mandato, a diretoria 
da Federação não conseguir registrar no 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 
o novo estatuto aprovado no Congresso 
de 2012.

 Sobre o novo estatuto, cabe o registro 

da posição da atual diretoria de alterar 
naquele documento o local da sede da 
entidade, transferindo-a para Florianópo-
lis, sem que esta determinação tenha sido 
aprovada no Congresso de 2012, bem como 
a determinação da atual direção em ter 
optado por não encaminhar para a então 
presidente e o secretário geral, Maria de 
Lourdes Vieira da Cunha e Remo Pires 
Borba, respectivamente, a ata e o estatuto 
para serem assinados. 

 O esperado aconteceu: o Ministério 
do Trabalho e Emprego solicitou o cum-
primento das portarias que tratam de 
reforma estatutária, obrigando a FITES 
a voltar atrás e manter a sede em Brasília;

 h) se isto não bastasse, em agosto de 
2013, o Ministério do Trabalho e Empre-
go, por intermédio da Nota Técnica nº 
140/2013/CIS/CGRS/SRT/MTE, anulou 
a filiação de 6 (seis) sindicatos da Fede-
ração. 

 O SINDISINDI-RS buscou junto à FI-
TES informações sobre os procedimentos 
adotados para a solução desta questão. 
Nada de concreto foi obtido. 

 Enfim, a FITES se transformou, nos 
últimos dois anos e meio, em uma entida-
de fantasma, sem política sindical e sem 
representatividade. O sindicalismo que 
sempre combatemos e tanto queremos 
mudar.

 As organizações dos trabalhadores 
em entidades sindicais tem o dever de 
mostrar uma outra forma de fazer sindi-
calismo neste país.

 Nossa luta são todas as lutas!



Pronta, a nova sede espera 
os sindicatários de portas abertas
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Pouco mais de três 
meses. Esse foi o tem-
po necessário para que 
a atual sede do Sindi-
sindi-RS passasse por 
uma obra que a trans-
formou em um espaço 
totalmente renovado. 

O conjunto, locali-
zado no centro de Por-
to Alegre, de proprie-
dade do Sindisindi-RS 
desde 2000, nunca ha-
via passado por uma 
reforma antes. Depois 
de realizar um minu-
cioso levantamento 
das necessidades de se-
gurança e funcionali-
dade, a sala passou por 
uma reforma elétrica, 
os espaços das salas fo-
ram redimensionados 
e redistribuídos, tor-
nando a sede mais con-
fortável e com espaços 
melhor aproveitados. 
O que anteriormente 
se resumia a três salas 
grandes, cozinha, dois 
banheiros e um pe-

queno depósito, hoje 
abriga uma recepção, 
sala de atendimento 
com antessala, sala de 
rescisões, duas salas de 
trabalho e uma sala de 
reuniões. Foram man-
tidos os dois banhei-
ros, cozinha e depósito. 
Tudo isso, apenas rea-
proveitando espaços. A 
última fase, terá a troca 
do mobiliário que está 
em más condições por 
um renovado. 

Muito distante de 
ser um luxo, a refor-
ma da sede foi uma 
necessidade que o 
tempo impôs, que foi 
planejada com muito 
cuidado e responsa-
bilidade econômica e 
material. Esperamos 
que os sindicalizados 
sintam-se melhor aco-
lhidos e atendidos no 
novo espaço e que a 
sede não seja apenas 
um lugar que o sócio 
frequente em caso de 

necessidade. 
O sindicato quer ser 

um local de convivên-
cia, que está sempre 
de portas abertas para 
receber seus sócios. 
“A obra foi um passo 
importante para o Sin-
disindi. Passamos um 
bom tempo economi-
zando e fazendo pes-
quisas de preços. Por 

isso o sindicato deixou, 
inclusive, de promover 
festas, afinal, cada cen-
tavo foi importante. 
A reforma se mostrou 
mais do que necessá-
ria. Foi essencial para 
melhor recebermos os 
sindicatários. Espera-
mos que eles gostem”, 
diz o diretor Leandro 
Dóro.

Fotos Ana Paula Faria

Atuação constante pelos 
direitos da categoria

Muitos são os desafios 
no dia a dia dos sindica-
tos. Retiradas de direitos, 
assédio moral, demissões, 
negociações complicadas 
de acordos coletivos e tan-
tas outras situações que 
enfrentamos no cotidiano. 

Para além das lutas que 
são travadas nos estados, 
muitas são as vezes em que 
se faz necessário ir até Bra-

sília no intuito de garantir 
e ampliar direitos. Visitas 
a parlamentares e minis-
térios a fim de buscar apoio 
a projetos de interesse dos 
sindicatários exigem o des-
locamento de dirigentes à 
capital federal. Foi assim 
com o reconhecimento de 
duas funções da profissão 
de sindicatário (assistente 
sindical e assessor sindi-

cal) no Código Brasileiro 
de Ocupações (COB) e a 
batalha sem descanso pela 
criação do Dia Nacional 
do Sindicatário, ainda em 
tramitação. 

“É necessária a visita do 
Sindisindi-RS a Brasília, 
junto com companheiros 
de outras entidades e esta-
dos da federação, porque 
lá estão os órgão oficiais. 
Precisamos mostrar a im-
portância que a nossa ca-
tegoria tem. A conquista 
do registro no CBO e os 
avanços na tramitação do 
Dia Nacional do Sindica-
tário só foram possíveis 
por insistência, porque 
batemos de porta em porta. 
Se não nos deslocarmos até 
lá  e não insistirmos muito, 
ninguém nos ouve”, afirma 
o presidente do Sindisindi-
-RS, José Baptista da Rocha.

Com 25 anos completados 
em 2014, o sindicato conta uma 
história que acumula muitas 
experiências de luta. Com 12 
integrantes na Diretoria Execu-
tiva, 12 suplentes e 6 no Conse-
lho Fiscal, o sindicato tem dois 
diretores liberados em tempo 
integral e um com liberação de 
um dia por semana para realizar 
as atividades diárias. 

Além dos liberados, outros 
diretores colaboram, na medida 
do possível, fora das suas jorna-
das de trabalho. No cotidiano 
da entidade, que tem 7 mil 
trabalhadores no estado, sendo 
300 sindicalizados, cabe aos 
diretores liberados a execução 
de tarefas como homologação 
de rescisão de contratos, as-
sembleias, reuniões, acordos 
coletivos, tarefas burocráticas e 
administrativas e o encaminha-

mento das lutas pelos direitos da 
categoria. 

Além dos diretores, as tarefas 
de escritório são realizadas, no 
dia a dia, com o apoio de duas 
funcionárias contratadas pela 
entidade. Com base estadual, 
pelo menos uma vez ao mês 
são realizadas  visitas ao interior 
para fechamento de acordos 
coletivos, rescisões contratuais, 
entre outros motivos. “Visitar 
a base é um momento muito 
especial. Ouvir o que os colegas 
sindicatários têm para dizer e as 
suas reivindicações é o que en-
riquece o sindicato”, diz o presi-
dente da entidade, José Baptista 
da Rocha. E ele não para por aí: 
“Para fortalecer as nossas lutas, 
precisamos ampliar o número 
de trabalhadores sindicalizados. 
Essa é a nossa maior tarefa neste 
momento”, conclui.

O cotidiano de um 
quarto de século

Com a reforma, o Sindisindi-RS passa a contar com
 espaços adequados para atendimento e reuniões

Em reunião no Ministério do Trabalho, sobre registro no CBO

Divulgação
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Projeto de terceirização é o maior 
retrocesso nos direitos dos trabalhadores 

Katia Marko, jornalista

O plenário da Câmara dos Deputa-
dos aprovou, em abril, por 230 votos a 
203 o “emendão” ao projeto de lei (PL) 
4.330/04 que libera geral a precarização 
nas relações de trabalho. Ele possibilita 
a terceirização de todas as atividades 
das empresas, inclusive as principais, 
chamadas atividades-fim. 

O projeto está agora no Senado, 
onde tramita como PLC 30/15. Teorica-
mente, se for aprovado sem alterações, 
vai para sanção presidencial. No entan-
to o presidente da Casa, senador Renan 
Calheiros (PMDB-AL), já afirmou que 
não irá permitir a aprovação da tercei-
rização “ampla, geral e irrestrita”. Ele 
entende que, se a lei atingir 100% da 
atividade-fim de uma empresa, estará 
condenando todos os trabalhadores 
à supressão de direitos trabalhistas e 
sociais.

Na Câmara dos Deputados, ape-
nas 3 dos 28 partidos votaram em peso 
contra o projeto de lei: PT, PCdoB e Psol. 
Os demais foram a favor, com algumas 
exceções. O atual Congresso Nacional é 
composto por 60 parlamentares ligados 
a sindicatos e movimentos sociais con-
tra 251 da bancada patronal. Esse quadro 
dá uma ideia do que os trabalhadores 
vão enfrentar nos próximos anos.

Há muitos mitos na propaganda da 
terceirização. Segundo o procurador do 
Ministério Público do Trabalho Helder 
Santos Amorim, em artigo publicado no 
jornal Valor Econômico, se o objetivo 
dos patrocinadores do projeto fosse, 
como dizem, a regulamentação da ter-
ceirização para segurança jurídica dos 12 
milhões de trabalhadores terceirizados, 
o PL 4.330/2004 preveria uma terceiri-
zação restrita a serviços especializados 
nas atividades-meio do tomador do 
serviço; a incondicional solidariedade 
jurídica entre as empresas contratan-
te e contratada; direitos iguais entre 
empregados diretos e terceirizados; e 
a representação dos terceirizados pelo 
mesmo sindicato vinculado à empresa 
contratante.

“O objetivo ambicioso do PL 4.330 
não tem nada a ver com os 12 milhões 
de trabalhadores atualmente tercei-
rizados. Seu propósito é conceder ao 
grande capital um poder tirano” sobre 
“os outros 33 milhões de trabalhadores 
que hoje ainda se encontram direta-
mente empregados”. De acordo com 
Amorim, esse poder seria o de manter 

os trabalhadores sob a ameça per-
manente da terceirização, “criando o 
estado de temor que imprimirá a nova 
face do trabalhador brasileiro, o dócil 
‘colaborador’ subserviente e acuado 
em reivindicar direitos e respeito à sua 
dignidade, pronto a firmar qualquer 
acordo em troca da manutenção desse 
emprego à margem do precipício”.

O juiz da 3ª Vara do Trabalho de Jun-
diaí e professor do curso de Direito da 
USP, Jorge Luiz Souto Maior, alerta que, 
do ponto de vista dos trabalhadores ter-
ceirizados, as consequências vão muito 
além da precarização das garantias do 
trabalho. Significam mesmo uma forma 
de precarização da sua própria condição 
humana. “Os terceirizados tornam-se 
em objetos de contratos e do ponto 
de vista da realidade, transformam-se 
em seres invisíveis. E isso não é mera 
figura de retórica, pois a maior forma 
de alguém ver reduzida a sua condição 
de cidadão é lhe retirar a possibilidade 

concreta de lutar pelo seu direito e é 
isso, exatamente, o que faz a terceiriza-
ção”, explica.

Casa de ferreiro, espeto de pau. 
Combatida pelas principais centrais sin-
dicais, exceto a Força Sindical, que está 
ao lado dos empresários, a terceirização 
é uma realidade em grande parte dos 
sindicatos em todo o Brasil. 

O presidente do Sindisindi-RS, 
José Baptista da Rocha, destaca que a 
terceirização já vem ocorrendo há uns 
15 anos. Os principais serviços tercei-
rizados são de limpeza, segurança e 
portaria, além das áreas de informática, 
contábil, jurídica e comunicação. “Nas 
nossas negociações, buscamos evitar 
que cresça a contratação do trabalho 
de terceiros, pois é uma contradição. 
Lutamos junto com as centrais sindicais 
contra a aprovação do PL 4.330”, explica.

Segundo ele, em alguns casos, já foi 
revertida a contratação de terceirizados, 

Fotos Ana Paulo Faria e Rosane Vargas

Ato público ocorreu em frente ao Palácio Piratini, em Porto Alegre, com a presença de diversas categorias de trabalhadores

Sindicatários participam
do Dia Nacional de Luta 
contra a Terceirização
O dia 15/4 foi marcado por ma-

nifestações e paralisaram no Dia 
Nacional de Luta contra a Tercei-
rização. Diversas categorias aten-
deram ao chamado e participaram 
do protesto contra o PL 4.330/04. 

Em Porto Alegre, os sindicatá-
rios também estiveram presentes 
e demonstraram sua indignação 
contra as terceirizações. Traba-
lhadores de vários sindicatos par-
ticiparam do ato público que teve 
concentração a partir das 12h em 
frente à Fecomércio e depois saíram 
em caminhada até o Palácio Pira-
tini, onde ocorreu um ato público. 
Participaram sindicatários da As-
sufrgs, do Cpers, do Sindiágua, do 
Sindipolo, do Sintrajufe, do Sinttel 
e outros. Os trabalhadores do Sin-
trajufe, Assufrgs e Cpers fizeram 
paralisação de 24 horas.

Sindicatários marcaram presença em caminhada e ato público contra a terceirização
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como no Sindicato dos Metalúrgicos 
de Porto Alegre, onde trabalhadores da 
portaria e da vigilância foram efetivados. 
“A partir de uma pesquisa que realiza-
mos com os sindicatários, averiguamos 
que a grande maioria está há muitos 
anos em seus sindicatos, pois é preciso 
um bom tempo para conhecer toda a 
especificidade do trabalho sindical.”

O projeto de lei que propõe 
novas regras para a terceirização não 
trará segurança jurídica às empresas 
ou ao trabalhador, avalia a Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra). Para a entidade, 
a regulamentação da terceirização, do 
jeito que está, pode ser vista como um 
passo para trás. “Esse projeto poderá 
resultar no maior retrocesso da histó-
ria da legislação trabalhista brasileira 
desde a origem do trabalhismo e dos 
direitos sociais conquistados na década 
de 1930”, avalia o diretor de Prerrogati-
vas e Assuntos Jurídicos da Anamatra, 
Guilherme Feliciano.

“Os empresários acham que a ter-
ceirização trará segurança jurídica, 
o que não é verdade. Ela substituirá 
os critérios atuais, já instituídos pela 
jurisprudência, por critérios que, além 
de mal conhecidos, foram motivo de 

controvérsia em outros países”, argu-
mentou o magistrado.

Os magistrados gaúchos consideram 
que a aprovação do projeto represen-
tará um grande retrocesso aos direitos 
dos trabalhadores. “O projeto esvazia 
atuação de empresas de grande porte, 
transferindo empregados para peque-
nos e médios empreendimentos, os 
quais são detentores de benefícios fis-
cais. A perspectiva será de prejuízo de 
arrecadação previdenciária e tributária, 
com ampliação de problemas de custeio 
a diversas atividades estatais”, afirmou 
o Presidente da Amatra IV, Rubens Fer-
nando Clamer dos Santos Júnior.

“Historicamente, os juízes do Traba-
lho percebem que, de um modo geral, 
trabalho terceirizado tem firme asso-
ciação com práticas discriminatórias, 
amplos inadimplementos de direitos 
sociais básicos e todo tipo de infortúnios 
relacionados ao ambiente laboral. Ape-
nas como exemplo, tem-se que quatro 
em cada cinco acidentes de trabalho, 
inclusive os que resultam em morte, en-
volvem empregados terceirizados. Além 
do projeto de lei trazer a perspectiva de 
aumento dos mutilados pelo trabalho, 
sobrecarregará ainda mais o Sistema 
Único de Saúde (SUS) e o Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS).”

A assessora da direção técnica 
do Dieese Lilian Marques mostrou, 
em audiência da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa 
(CLP) que debateu o PL 4.330, no Sena-
do, em abril, desigualdades em dados 
referentes à situação de trabalhadores 
até 2013, em todo o país. 

Segundo a técnica, nas dez maiores 
operações de resgate de trabalhadores 
em situação análoga à de escravidão, 
quase 3 mil dos 3.553 casos envolveram 
empregados terceirizados. Em alguns 
setores, as estatísticas se destacam 
mais. É o caso, por exemplo, do setor 
elétrico, onde o número de mortes dos 
trabalhadores que perderam a vida em 
serviço mostra cruel falta de sintonia 
entre os terceirizados e os contratados 
diretamente pelas empresas: em 2013, 
quando foi feito o último levantamen-
to, 79 trabalhadores morreram durante 
atividades no exercício dos seus traba-
lhos. Desses, 61 eram terceirizados.

“Os números ref letem a forma 
como os trabalhadores terceirizados 
são tratados pelos seus empregadores, 
em aspectos como segurança e treina-
mento”, disse a técnica. Ela acrescentou 
que, além da questão da segurança, 
a rotatividade entre trabalhadores 
terceirizados é o dobro da existente 

entre os contratados diretamente pelas 
empresas.

Lilian chamou a atenção para um es-
tudo elaborado pela CUT e pelo Dieese, 
atualizado recentemente, mostrando 
que os trabalhadores terceirizados re-
cebiam, em dezembro de 2013, 24,7% a 
menos do que os que tinham contratos 
diretos com as empresas e tinham uma 
jornada semanal de três horas a mais.

“Os efeitos da terceirização vêm se 
agravando fortemente e não podem 
ser aceitos pela sociedade brasileira, 
não podem ser aceitos por uma socie-
dade que busca um desenvolvimento 
pautado pela priorização da vida, pela 
igualdade de direitos, pela distribuição 
de renda e inclusão social, articulados 
pela valorização do trabalho”, enfatiza 
o estudo.

O documento também ressalta que 
a realidade imposta pela terceirização 
não é a da modernidade, e sim “de um 
país com relações arcaicas de trabalho, 
que fere os preceitos de igualdade”. 
Aponta, ainda, que conforme pesquisa 
realizada pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), a principal motiva-
ção para 91% das empresas terceiriza-
rem parte de seus processos é a redução 
de custo – enquanto apenas 2% dessa 
motivação é a especialização técnica.

Com atuação do sindicato,
trabalhadores demitidos
do Senergisul recebem 

verbas rescisórias
O ano de 2013 ter-

minou de uma for-
ma amarga para os 
47 funcionários de-
mitidos do Sindicato 
dos Eletricitários do 
RS (Senergisul). De-
pois que a  demissão 
dos trabalhadores se 
mostrou irreversível, 
o Sindisindi-RS ajui-
zou ação na Justiça do 
Trabalho buscando o 
pagamento das verbas 
rescisórias, atuação 
que resultou vitoriosa 
em julho de 2014.

No dia 14/5/15, foi 
expedido alvará em 

favor dos reclaman-
tes, que já receberam 
os valores devidos na 
forma acordada.

Além dessa, já vito-
riosa, a assessoria jurí-
dica do Sindisindi-RS 
tem mais seis recla-
matórias individuais 
de trabalhadores que 
saíram em 2014 e não 
receberam as rescisó-
rias. Elas estão trami-
tando na Justiça do 
Trabalho.Dessas, três 
aguardam sentença e 
outras três estão em 
fase de liquidação. 

“ S o m o s  s e m p r e 

contrários a demis-
sões, mas nesse caso 
não houve outro ca-
minho senão o Judi-
ciário para amenizar 
um pouco o resultado 
maléfico da perda do 
emprego.  O Sindi-
sindi-RS e seu cor-
po jurídico sempre 
buscarão defender os 
direitos de sua base 
de trabalhadores, seja 
pela negociação ou 
seja apelando para 
instâncias jurídicas”, 
diz o presidente do 
Sindisindi-RS, José 
Baptista da Rocha.

Acesse, diariamente, notícias do Sindisindi-RS:
www.sindisindirs.com.br   -   www.facebook.com/sindisindirs
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Pesquisa do Sindisindi-RS mostra que 41% 
dos sindicatários levam trabalho para casa

Com acordos coletivos, sindicato 
conquista e avança em direitos

Entre todas as atividades 
que compõem o dia a dia do 
Sindisindi-RS, os acordos 
coletivos ocupam um lugar 

de destaque. Os acordos co-
letivos são considerados um 
avanço em relação aos dis-
sídios coletivos, pois levam 

em consideração as peculia-
ridades do local de trabalho. 
São negociações diferentes de 
entidade para entidade, nem 

sempre fáceis ou tranqui-
las, que exigem boa dose de 
persistência para conquistar 
benefícios, melhores condi-

ções de trabalho, reposições 
salariais e outros avanços para 
os trabalhadores. 

Na maior parte das vezes, é 
necessário lutar para que não 
haja um retrocesso nas con-
quistas. Junto com o desafio 
de fazer uma boa negociação 
que amplie direitos, a união 
dos trabalhadores dos sin-
dicatos é fundamental. “Os 
trabalhadores devem estar 
cada vez mais unidos e mo-
bilizados e não abrir mão dos 
direitos que já conquistaram. 
Devem ter consciência do seu 
valor”, diz o presidente do 
Sindisindi-RS, José Baptista 
da Rocha.Assembleia de trabalhadores da Ocergs sobre acordo coletivo, 2014 Assinatura do ACT com Sindicato dos Salões de Beleza, 2015

Fotos Arquivo Sindisindi-RS

Durante o ano de 2014, o Sindi-
sindi-RS realizou uma pesquisa com 
sindicatários de todo o estado. Os re-
sultados foram apresentados no dia 
6/5, na atividade de comemoração 
do Dia do Estadual do Sindicatário 
(veja na página  7). 

O percentual de respondentes 
foi de 2%. De acordo com a diretora 
do Sindisindi-RS Arleide Baseggio, 
responsável pela pesquisa, esse foi 
um projeto piloto e, futuramente, o 
sindicato fará nova consulta junto à 
categoria, com ajustes. 

No entanto, os resultados  atuais 
já permitem ter uma ideia das con-
dições e das relações de trabalho 
e saúde da categoria. Dos respon-
dentes, 44% eram sindicalizados, 
e 55%, não sindicalizados; 75% do 
sexo feminino. 

Chamou a atenção que 43% 
têm curso superior, muitos com 
pós-graduação. No entanto, 73% 
têm vencimentos de até três salários 
mínimos, ou seja, abaixo do que 
seria o salário para o grau de instru-
ção de boa parte dos respondentes. 
Também foi perguntado se exercem 
outra atividade remunerada; 21% 
responderam que sim. 

Nas questões relaçionadas di-
retamente ao trabalho, 54% dos 
sindicatários que responderam à 
pesquisa afirmaram que o trabalho 
traz preocupações e aborrecimentos 
e 41%, que trabalhos são levados para 
serem concluídos em casa; 59% dos 
respondentes realizam horas extras. 
Para 49%, o trabalho influencia na 
vida familiar. Dos respondentes, 34% 

estão no atual emprego entre 1 e 5 
anos; e 7%, há mais de 21 anos. 

Ao responderem à pergunta “que 
tipos de barreiras encontras para 
exercer tua profissão com dignida-
de?”, foram elencados os seguintes 
itens: falta de atenção da direção, 
falta de organização/material, in-
flexibilidade, plano de carreira, falta 
de paciência, despreparo e falta de 
conhecimento dos diretores, au-
mento de funções, relacionamento 
interpessoal.

Quanto à saúde, 36% dos res-
pondentes apresentaram atestados 
médicos no ano anterior ao da reali-
zação da pesquisa; 40% fazem uso de 
medicação. Ao responderem sobre a 

finalidade do uso dessa medicação, 
as respostas foram as seguintes: 
asma, diabetes, transtorno bipolar, 
bronquite, reposição de cálcio, de-
pressão, hepatite C, hipertireoidis-
mo, labirintite, osteoporose, sinusi-
te, tendinite, convulsão, ansiedade, 
problemas de coluna, rinite, gastrite 
e problemas de tireoide.

Para Arleide, a pesquisa de-
monstra que é comum as pessoas 
trabalharem há muitos anos em um 
determinado sindicato. “Isso signifi-
ca que sindicatário é uma profissão 
para a vida e que nossa categoria 
precisa pensar em longo prazo em 
seus direitos e nos benefícios para 
cuidar de sua carreira, de sua saúde 
e da sua família”, afirma. 

Informações foram apresentadas em 6 de maio, nas atividades do Dia do Sindicatário

Rosane Vargas

Confira alguns dados da pesquisa
Gênero Mulheres  75% Homens  25%

Instrução Ensino Fundamental  
9%

Ensino Médio  
43%

Curso Superior  
37%

Pós-Gradução
10%

Horas 
extras

Realiza  59% Não realiza  39% Não respondeu  2%

São levados trabalhos para serem conclusos em casa?

Sim  41% Não  57% Não respondeu  2%

Seu trabalho influencia em sua vida familiar?

Sim  49% Não  49% Não respondeu  2%



No Dia do Sindicatário, Sindisindi-RS
promove debate sobre terceirização e 

apresenta Pesquisa de Saúde
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Para marcar o Dia Estadual do 
Sindicatário, 9/5, o Sindisindi-RS 
promoveu um evento especial, no dia 
6, no auditório do Sindipolo, em Porto 
Alegre. Foi apresentado o resultado 
da Pesquisa de Saúde aplicada pelo 
Sindisindi-RS junto à categoria e pro-
movido um debate sobre terceirização, 
com a advogada trabalhista, doutora 
em Direito do Trabalho e Previden-
ciário e professora Sonilde Lazzarin 
e a militante sindicatária e fundadora 
da Fites Maria de Lourdes Vieira da 
Cunha, a Lurdinha.

O presidente do Sindisindi-RS, José 
Baptista da Rocha relembrou as con-
quistas da categoria sindicatária. Entre 
elas, a aprovação da lei estadual que 
tornou o Rio Grande do Sul o primeiro 
estado a criar o Dia Estadual do Sindi-
catário, em 2011, e a regulamentação 
da categoria no Código Brasileiro de 
Ocupações. “Mas também precisamos 
sinalizar aos nossos patrões a garantia 
de nossos direitos”, alertou Baptis-
ta. “Nossos empregadores precisam 
ser coerentes e não fazer, enquanto 
patrões, aquilo condenam enquanto 
sindicalistas, como assédio moral, 
retirada de direitos e terceirização, 
uma bandeira contra a qual todos os 
trabalhadores devem estar unidos”, 
disse o dirigente.

A diretora do sindisindi-RS 
Arleide Baseggio apresentou a Pesqui-
sa de Saúde realizada pelo sindicato 
durante o ano de 2014 junto aos sindi-
catários de todo o estado. Ela explicou  
que esse foi um projeto piloto e que, 
futuramente, o sindicato fará nova 
pesquisa junto à categoria, com ajustes. 
No entanto, essa primeira consulta 
permite ter uma ideia das condições 
e das relações de trabalho e saúde da 
categoria. Veja a matéria na página 6. 

A advogada Sonilde Lazzarin 
ressaltou que a terceirização proposta 
pelo PL 4.330 está sendo pensada vi-
sando apenas ao lucro das empresas: 
“98% dos que terceirizam é para redu-
zir custos”. Segundo ela, não há como 
concordar que, nesse sistema, não 
haverá perda de direitos. “Essas pessoas 
nunca receberão mais que o mínimo 
possível, nunca mais se conseguirá 
avançar em direitos do trabalhador”, 
afirma. Além disso, ressaltou, as em-
presas terceirizadas, devido à alta ro-

tatividade dos trabalhadores, não terão 
interesse em investir em equipamentos 
de segurança e treinamento, o que 
gerará altos custos para a previdência 
e para o INSS, devido ao aumento dos 
acidentes de trabalho, fora o custo hu-
mano, a falta de dignidade no trabalho. 
Para a Sonilde, a terceirização é uma 
grande involução; quem a defende não 
está pensando no futuro. “É preciso 
modernizar, sim, mas considerando 
as pessoas como cidadãs de direitos e 
as tecnologias disponíveis”, concluiu.

É inconcebível que uma enti-
dade sindical contrate trabalhadores 
terceirizados, afirmou Maria de Lour-
des Vieira da Cunha, a Lurdinha. No 
entanto, afirma, os sindicatos estão 
avançando na terceirização, em setores 
como segurança, limpeza, contabilida-
de e jurídico. Onde está a coerência?, 

pergunta ela.
Para Lurdinha, cada funcionário de 

sindicato tem que tomar a frente na 
luta contra a terceirização: “Ou você 
aceita isso ou você rechaça”. Para ela, 
não há meio-termo. “É hora de a ca-
tegoria sindicatária entender que tem 
de ir para a rua contra a terceirização, 
senão nós é que iremos para casa”, 
afirmou.

A defesa contra a terceirização por 
parte do governo e de partidos que se 
dizem contrários é limitada, na opinião 
de Lurdinha. Segundo ela, é apenas 
contra a atividade-fim, poucos se co-
locam firmemente contrários à tercei-
rização como um todo. Mesmo a luta 
contra o projeto que está no Congresso 
tem sido tímida por parte da esquerda, 
na opinião da debatedora.

Para Lurdinha, a direita está ga-
nhando esse confronto. “Vejo a direita 

fazer uma campanha forte, Paulinho 
da Força ir para a televisão no horário 
nobre defender a terceirização.” As 
centrais sindicais têm dinheiro, podem 
fazer uma grande campanha, mas não 
vão às ruas esclarecer a população, cri-
ticou Lurdinha. Ela questionou por que 
centrais sindicais como CUT, CTB e 
Intersindical não fazem o mesmo, não 
vão para a Globo, no horário na novela 
das 9, explicar o que é terceirização, o 
que é precarização, falar na linguagem 
da população. “Nós não estamos fazen-
do essa disputa”, lamentou.

Depois do debate, o Sindisindi-RS 
ofereceu um coquetel, em homenagem 
ao Dia do Sindicatário. Foi um momen-
to de confraternização, de brindar, de 
colocar a conversa em dia e em que 
muitos aproveitaram para discutir 
sobre futuros debates e mobilizações.

Sindicatários, palestrantes e convidados em coquetel do Dia do Sindicatário

José Baptista da Rocha, Arleide Baseggio, Sonilde Lazzarin e Maria de Lourdes Vieira da Cunha participaram da atividade

Fotos Rosane Vargas



Trabalhadores do Sindicato dos Bancários de 
Novo Hamburgo: 100% de convicção
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Engana-se quem ainda pensa que quantidade 
é sinônimo de qualidade. O Sindicato dos Bancá-

rios e Financiários de Novo Hamburgo e Região 
comprova que um pequeno grupo pode se tornar 

grande quando o assunto são princípios e con-
vicções. Lá, a equipe de três funcionários, todos 
sindicalizados ao Sindisindi-RS, contribui para 
a consciência de classe. Os funcionários Géssi-
ca Winck, nove anos de sindicato, Eli Voltz, 24 
anos como trabalhadora sindicatária, e Daniel 
Hans, cinco anos de casa, acreditam na força 
da sindicalização.

Para Géssica, que também é diretora do 
Sindisindi-RS, “filiar-se ao sindicato é a par-
ceria de ideias e discussões para almejarmos 
um acordo salarial digno, um patrão não ex-
plorador, um local de trabalho adequado. O 

trabalhador sindicalizado é, acima de tudo, a base 
do sindicato; sem ele, a entidade não tem poderes 
para agir em prol da categoria”.

Ser trabalhador em sindicato reúne característi-
cas que são forjadas ao longo dos anos. Um cotidiano 
que acompanha os desafios dos trabalhadores e que 
contribui para que os sindicatários estejam mais 
atentos aos ataques aos seus próprios direitos. 

Em um momento de desafios para os trabalha-
dores, ameaças aos direitos e um cenário de pre-
carização, Géssica ressalta: “Lutar pela dignidade 
do trabalhador representado, extinguindo a explo-
ração, o assédio e as más condições de trabalho e 
contribuir para um vida mais digna e igualitária”, é 
fundamental. A respeito das terceirizações e o que 
implica na vida dos trabalhadores em sindicatos, ela 
afirma: “O perigo iminente para qualquer trabalha-
dor é a aprovação do projeto. Com ele, teremos uma 
redução drástica em nossos direitos trabalhistas, 
aumento da carga horária e redução da qualidade de 
vida; se ainda tivermos alguma qualidade de vida”, 
diz uma atenta Géssica. D
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Géssica: “Sem o sindicalizado, o Sindisindi-RS não 
tem poderes para agir em prol da categoria”

Alguns dados
Total de funcionários:  3

Filiados ao Sindisindi-RS: 3


