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Editorial

O que esse governo ilegítimo tem
almejado, é uma mão de obra barata,
com jornadas de trabalho excessivas,
que garantam o lucro exorbitante
aos empresários.

E o golpe continua...

O golpe no Estado Democrático de
Direito, iniciado a meses atrás, não tem
como único alvo a Presidenta Dilma
Rousseff, na verdade o golpe continua
e agora começa a atingir o seu principal
alvo: os trabalhadores.
Na verdade, quando iniciamos essa
campanha contra o golpe, recebemos
muitas críticas, tais como: um sindicato
não pode se posicionar em favor de um
governo, vocês devem ser imparciais.
Tomara que esse posicionamento não
seja de toda a diretorias senão é uma
vergonha. Dentre outras manifestações,
nas redes sociais e nos demais canais de
comunicação do sindicato.
Contudo, é preciso esclarecer que o
Senalba é um sindicato de trabalhadores
e, por isso, se posiciona e sempre irá se
posicionar, de maneira a defender os
direitos conquistados na CLT e no Estado
Democrático de Direito.
Nós sabemos o quanto é árdua a luta pela
defesa dos diretos dos trabalhadores
diante de um governo Neoliberal, com
ênfase nos patrões e por esse motivo,
nos sentimos perplexos, diante do circo
montado para depor uma presidenta,
legalmente eleita, pelo voto popular e
que tantos avanços trouxe para a classe
trabalhadora desse país, outrora tão
desprivilegiada.
Agora, no cenário político atual, surgem
novos e grandes problemas, pois além
da ilegitimidade e o do desrespeito a
democracia, o governo golpista passou
a atacar as conquistas de milhares de
trabalhadores brasileiros. Ou seja, está
em vigor, um novo golpe e agora, o alvo
é a classe trabalhadora desse País.
Na verdade, o que está em jogo nesse
processo, não é o combate a corrupção,
pelo contrário, o que se instalou no
nosso País, é uma disputa de poder,
liderada pelos patrões, com o apoio da
mídia golpista e de um judiciário inerte
que, desde 2002 não aceitam o projeto
de inclusão social, com distribuição de
renda e geração de empregos realizado
pelos dois últimos governos eleitos
democraticamente, pelo voto do povo
no Brasil.
Não dá para aceitar que essa “reforma”
aconteça, sem que se preserve as poucas
garantias previstas na Constituição
Federal e na CLT com no mínimo a

reposição do período da inflação, na
Data-Base. O que esse governo ilegítimo
tem almejado, é uma mão de obra barata,
com jornadas de trabalho excessivas,
que garantam o lucro exorbitante aos
empresários, que necessitam ficar cada
dia mais ricos ás custas de um trabalho
“Semi-Escravo”.
Parece radical esse posicionamento? Mas
infelizmente, não é.
Vamos listar abaixo, as 5 propostas do
governo Temer que acabam com direitos
trabalhistas e provam os interesses reais
desse golpe:

que permita que essa jornada, devido as
horas extras, em casos de emergência e
após negociação com sindicato extrapole
o limite de 8 horas diárias, atualmente
em vigência. Nesse caso, como existem
vários sindicatos pelegos, está proposta
passaria com facilidade, o que pode levar
a uma jornada de 12 horas diárias e 60
horas semanais.
Após o rebuliço nas redes sociais, a
declaração foi corrigida pela CNI, que
afirmou que o presidente se enganou
com a citação (Será? Claro que não).

1) Flexibilização da jornada de
trabalho
Alvo de críticas mais recentes, o
ministro Ronaldo Nogueira afirmou
durante encontro com representantes
da Central dos Sindicatos Brasileiros
(CSB) que o governo pretende ampliar
a jornada de trabalho a 48 horas
semanais, com um teto de 12 horas
diárias. Hoje a carga diária é limitada a
8 horas. O ministro teve que se explicar,
devido à grande repercussão.
À Rádio Estadão, ele ponderou que o
padrão normal e legal continuará sendo
o de 8 horas diárias e 44 horas semanais
previstas constitucionalmente, e que a
reforma permitirá que as convenções
coletivas,
firmadas
com
alguns
sindicatos pelegos, tenham a opção de
flexibilizar a forma como a jornada será
realizada.
O governo estuda também a criação de
dois novos contratos de trabalho: por
horas trabalhadas ou por produtividade,
com jornadas inferiores a 44 horas
semanais e salários proporcionais. As
centrais sindicais refutam a proposta.
A polêmica da jornada de trabalho se
arrasta desde julho quando, após uma
reunião com Temer, o presidente da
Confederação Nacional da Indústria
(CNI), Robson Andrade, citou que a
França, antes com limite de 36 horas
semanais, teria permitido jornada
semanal de trabalho de até 80 horas, e
que isso era um exemplo para o Brasil.
Andrade errou em sua declaração, pois a
legislação trabalhista francesa estabelece
35 horas semanais normais, e não 36.
Por aqui, pretende-se criar uma nova lei,

2) Terceirização
Aprovado na Câmara (PL 4330/2004) e
tramitando atualmente no Senado, o
Projeto de Lei da Câmara (PLC) 30/2015
autoriza a terceirização das atividadesfim. A proposta universaliza, assim,
tipos de contratos que hoje só podem
ser realizados quando se referem
a atividades-meio, como limpeza e
segurança, ou seja, serviços que não
tenham relação com o produto ou
serviço oferecido pela empresa.
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A maioria dos ministros do Tribunal
Superior do Trabalho se posicionou
contra essa desconstrução do Direito
do Trabalho no Brasil, assinando um
manifesto Intitulado: Documento em
defesa do Direito do Trabalho e da
Justiça do Trabalho no Brasil. “Muitos
aproveitam a fragilidade em que são
jogados os trabalhadores em tempos
de crise para desconstruir direitos,
desregulamentar a legislação trabalhista,
possibilitar a dispensa em massa, reduzir
benefícios sociais, terceirizar e mitigar a
responsabilidade social das empresas”,
diz trecho do manifesto assinado por 19
dos 27 ministros da corte
Além disso, o projeto diminui a
responsabilidade da empresa que
contrata a prestadora com a Justiça,
caso não haja cumprimento de
obrigações trabalhistas. Desde que exija
da contratada, comprovantes mensais,

3) Negociado sobre o legislado
O termo diz respeito à prevalência das
negociações em detrimento da lei.
Atualmente em tramitação na Câmara
dos Deputados, o Projeto de Lei 4193
autoriza que os direitos previstos na CLT
possam ser amplamente negociados
entre os trabalhadores e contratantes.
De acordo com o projeto, todos os itens
listados poderiam ser negociados e, após
alterados em acordos coletivos, as novas
regras não poderiam ser derrubadas na
Justiça. Neste sentido, outro projeto de
lei discutido é o PL 427, que institui a
negociação individual entre empregado
e empregador. A negociação coletiva
seria fragilizada com a prática.
Os ministros do TST, inclusive disseram
no manifesto, citado anteriormente, que
isso traria inúmeros prejuízos, pois por
desconhecimento ou outros interesses,
a negociação entre sindicatos, empresas
e empregados poderá ser utilizada com
o objetivo de precarizar o trabalho,
“deturpando seu sentido primordial
e
internacionalmente
reconhecido,
consagrado no caput do artigo 7º da
Constituição da República, que é o de
ampliar e melhorar as condições de
trabalho”.
Na prática, a iniciativa revoga a CLT,
colocando em xeque benefícios, como o
13º salário, as férias, o adicional noturno,
licença-paternidade e salário mínimo
que poderão ser relativizados.
A reforma trabalhista do PMDB estuda
permitir que convenções coletivas
prevaleçam sobre as normas legais. Ou
seja, empresas poderão reduzir salários
e aumentar a jornada diária de trabalho
dos seus empregados.
Aos sindicatos pelegos será um festival
de negociação em troca de favor próprio.
Para sindicatos de luta, como o nosso,
eles pressionarão, mas sem sucesso, pois,
não ficaremos a serviço dos patrões.

4) Reforma da Previdência
a empresa fica isenta da responder a
processos judiciais.
O governo já deu indícios que deve se
esforçar para que o PLC seja aprovado
ainda em 2016. Desde que assumiram
pastas, Ronaldo Nogueira e o ministro
da Casa Civil, Eliseu Padilha, mostraramse favoráveis à ampla regulamentação
da atividade terceirizada.
Padilha chegou a dizer a empresários
que o país precisa “caminhar no rumo da
terceirização”.

Uma das principais medidas previstas
por Temer, a Reforma da Previdência,
deverá aumentar a idade mínima de
aposentadoria para 65 anos e igualar a
idade entre homens e mulheres e entre
trabalhadores do campo e da cidade. Faz
isso, ignorando disparidades no mercado
de trabalho e prejudicando quem começa
a trabalhar mais cedo.
A ideia é que as aposentadorias passem
a ser ajustadas apenas pela inflação,
reduzindo os gastos do governo.
Nas aposentadorias especiais, a ideia
é acabar com a diferença de 5 anos a
menos para professores e nas pensões
por morte, que hoje são integrais, devem

ser reduzidas para 60%, mais 10% por
dependente, para todos os segurados
(INSS e serviço público).
Os Trabalhadores rurais que são
considerados segurados especiais e
podem se aposentar por idade (60 anos
homens e 55, mulheres), bastando apenas
comprovação da atividade no campo
Também vão sofrer pois, o governo
quer que esse segmento também passe
a contribuir para o regime e a idade
também vai subir.
Já para os Idosos e deficientes de
baixa renda têm direito a um benefício
assistencial mesmo sem nunca terem
contribuído, a ideia é subir a idade (hoje
de 65 anos) e pagar um benefício um
pouco menor.
Também está prevista a desvinculação do
piso da Previdência do salário mínimo,
com isso, o governo pretende desvincular
o reajuste do salário mínimo (que permite
ganhos reais) do piso previdenciário.

5) Congelamento dos editais
para servidores públicos
Um dos maiores temores dos movimentos
sociais, já que congela em 20 anos o
orçamento para Saúde e Educação, a
Proposta de Emenda Constitucional (PEC)
241 também tem impactos no mundo do
trabalho, mais precisamente sobre os
servidores públicos.
Complementar à Reforma da Previdência,
a PEC também congelará, se aprovada, a
realização de novos concursos públicos
e os salários dos servidores, além de
impedir a criação de novos cargos e a
reestruturação de carreira.
É momento de Mobilização
Esse momento exige coragem, unidade,
estratégia e disposição para enfrentarmos
o golpe, defendermos e pressionarmos a
manutenção dos direitos conquistados e
da CLT. É necessário a organização e a
união de todas as categorias para barrar
esses ataques que estão em curso. Não
se deixe manipular.
Não se engane, o combate à corrupção
é uma bandeira de todos. Os brasileiros
honestos querem que todas as denúncias
sejam investigadas e os responsáveis
punidos, sem seletividade de partidos ou
pessoas, como vem ocorrendo ao longo
do processo de combate a corrupção.
O que não podemos admitir é que
uma manipulação midiática, financiada
por aqueles que não conseguiram
nos vencer através da legalidade do
voto, seja usada para legitimar um
governo golpista e assim, paralise a
economia do país, destrua centenas e
centenas de empregos, prejudicando
os trabalhadores, suas famílias e o País
inteiro.
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Acordos

Você pode acessar em nosso site todos
os acordos e convenções. É só entrar
em www.senalbamg.org.br e ir até a
guia ACORDOS e convenções.

Confira alguns acordos fechados em 2016
Amas
Piso Salarial: R$ 1189,89
Reajuste Salarial 9,83%
Ticket Alimentação:
R$ 22,02
.
Auxílio Creche: R$ 116,44

Sescoop
Reajuste Salarial 9,83%
Ticket Alimentação: R$ 20,00
.

Sociedade Mineira de
Terapia Inrensiva

Piso Salarial: R$ 897,38
Reajuste Salarial 10,33%
.
Ticket Alimentação:
R$ 25,50

Childfund
Piso Salarial: R$ 880,00
Reajuste Salarial 10%
Ticket Alimentação:. R$ 25,00

Padre Ibiapína
Piso Salarial: Educadora R$ 1073,00
Assistente Adm: R$ 1032,00
Coordenadores: R$. 1207,00
Reajuste Salarial 10%

Fump
Piso Salarial: R$ 1058,09
Reajuste Salarial 9,83%
Ticket Alimentação:
R$ 29,74
.
Auxílio Creche: R$ 185,29

Sesc
Reajuste Salarial 9,83%
Ticket Alimentação: R$ 22,60
Auxílio Creche: R$. 211,48

Sesi/Senai

Aremg

Reajuste Salarial 9,83%
Ticket Alimentação: R$ 21,40
Auxílio Creche: R$. 180,00

Piso Salarial: R$ 897,38
Reajuste Salarial 10,33%
. R$ 25,50
Ticket Alimentação:

Senac

Associação Médica

Reajuste Salarial: 9,83%
Ticket Alimentação: R$ 21,53
Vale Lanche: R$ 3,79
.
Auxílio Creche: R$ 211,48

Piso Salarial: R$ 897,38
Reajuste Salarial 10,33%
Ticket Alimentação:
R$ 25,50
.

Sidertube

Feneis

Piso Salarial: R$ 989,10
Reajuste Salarial 9,90%
Ticket Alimentação:. Cesta Básica

Lar de Marcos
Reajuste Salarial 10%
Ticket Alimentação: R$ 248,91
.
Auxílio Creche: R$ 83,70

Piso Salarial: R$ 1011,53
Reajuste Salarial 9,83%
Ticket Alimentação:
R$ 12,01
.
Auxílio Creche: R$ 77,00

Associação dos
surdos - Mg

Piso Salarial: R$ 1021,45
Reajuste Salarial 9,83%
.
Auxílio Creche: R$ 70,00
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Eleiçoes

O processo eleitoral traduziu o desejo
dos trabalhadores em continuar
com
o
trabalho
transparente,
ético e comprometido que vem sendo
realizado à frente da entidade.

Nova Diretoria Eleita
Neste ano, durante os 8 a 12 de
agosto, foram realizadas eleições
para renovação da diretoria do
Senalba MG para gestão 2016-2020.
O Processo eleitoral, contou com
urnas itinerantes que coletarão os
votos de todos os trabalhadores no
estado de Minas Gerais, a fim de
tornar a eleição mais justa e garantir
a participação de todos os sócios.
Nosso objetivo é lutar por uma
previdência pública que seja digna,
fazer
o
enfrentamento
com
as direções patronais, para que
o trabalhador tenha os salários
reajustados sem perda do poder
de compra, continuar na luta
por melhorias nas relações de
trabalho, por melhores salários,
pela manutenção da CLT, que vem
sendo tão ameaçada nos últimos
dias e prosseguir com as ações
judiciais, contra aquelas entidades
que descumprem as convenções
coletivas de trabalho assinadas com
o sindicato, que neste mandato

atingiu cerca de 150 entidades.
Os eleitos neste pleito iniciaram
o novo mandato no dia 01 de
setembro e está nova diretoria
conta com uma renovação de alguns
dos seus integrantes, reunindo a
experiência de alguns diretores da
atual gestão a novos sindicalistas
que se destacaram nos recentes
movimentos da categoria.
Desta forma, gostaríamos de
agradecer aqueles que participaram
desse momento importante e que
elegeram com 97% dos votos válidos,
a chapa única “Resistir, Vencer, Jamais
Temer”, para o novo mandato no
Sindicato, no Quadriênio 2016/2020.
O processo eleitoral traduziu o desejo
dos trabalhadores em continuar
com o trabalho transparente, ético
e comprometido que vem sendo
realizado à frente da entidade.
Contamos com a participação
de todos os trabalhadores nas
assembleias do sindicato, nas
pesquisas realizadas em nosso site

e nas redes sociais que têm sido
um grande elo de ligação entre o
sindicato e a categoria.
Esse é o momento da categoria
de manter unida e fortalecida para
enfrentarmos os acontecimentos
vindouros, sem deixar que nenhum
dos direitos que conquistamos
sejam retirados e nem ao menos
relativizados. E, se houver reformas,
em qualquer setor desse país,
que elas sejam discutidas com os
trabalhadores e a sociedade, a fim
de não trazerem prejuízos e buscar
equilíbrio para as gerações futuras.

Coordenadores
Sérgio Oliveira Santos
Romualdo Régio da Silva Carvalho
Secretário Geral
Deilton José dos Santos
Diretor de Finanças
Carlos Alberto Pinto
Diretora de Relações
Sindicais e Formação
Cristina Andrade do Vale
Diretora de Comunicação e
Cultura
Gessi Palmeira da Silva
Diretor de Saúde do
Trabalhador e Assuntos
Jurídicos
Antônio João Gonçalves Coutinho
Suplentes
Alexandre Simões Bezerra
Genésio Pereira Soares
Luiz Cláudio Moreira
Madalena Severina Reis
Janaína Ferreira Neri
José Maria Soares
Tarcísio Fabiano da Silva
Conselho Fiscal Efetivos
João Varnei da Silva
Elaine Maria Dias Neto
Maria Elidia de Almeida de Jesus
Conselho Fiscal Suplentes
Paulo Fernandes Cardoso
Maria Cristina Ferreira Alves
Marcelo André Chrispim
Delegados Representantes
Junto à Federação Efetivos
Deilton José dos Santos
Romualdo Régio da Silva Carvalho
Delegados Representantes
junto à Federação Suplentes
Sérgio Oliveira Santos
Carlos Alberto Pinto

5

Internacional

Enquanto isso, milhares de pessoas,
dentre
elas
inúmeras
crianças,
sofrem com os bombardeios, a falta de
comida e o desespero que se instalou
na síria.

Vidas em meio ao fogo cruzado
Há cinco anos a população síria está sofrendo
com a guerra. De uma manifestação pacífica
contra o governo, a situação passou a guerra
civil armada e hoje, toma proporções de uma
catastrófica “Mini Guerra Mundial”.
O levante contra o regime de Bashar al-Assad
teve início em 15 de março de 2011, durante
a insurreição da Primavera Árabe, período
em que as populações de países árabes, como
Tunísia, Líbia e Egito se revoltaram contra os
governos de seus países. E a família Assad,
controla a Síria há mais de 40 anos. O levante
começou pacífico nos primeiros quatro
meses, mas, a partir de agosto, manifestantes
fortemente reprimidos pelo exército passaram
a recorrer à luta armada.

Entenda o Conflito
No Início, em 2011, Cerca de 20 mil pessoas
saiam diariamente às ruas da cidade depois
das preces noturnas do Ramadã para exigir
a renúncia de Assad. Em resposta, as forças
militares governamentais, começaram a
bombardear a cidade de latakia, tendo como
alvo os bairros residenciais nas áreas sunitas
da cidade, onde se concentrava a maioria
dos manifestantes contra o presidente. Nesse
período morreram centenas de pessoas, que
tomadas pelo medo tentavam fugir, mas não
conseguiam deixar Latakia, porque ela estava
(e ainda continua) cercada pelos militares.
Surgiram então os mais diversos grupos de
interesses em meio à guerra. Hoje, existem
cerca de mil grupos rebeldes, que teriam 100
mil combatentes. Alguns com forte tendência
extremista e com vínculos com a Al-Qaeda.
Desde o começo de 2014, entrou em cena
também o grupo extremista autodenominado
Estado Islâmico, enfrentando tanto o
governo como os rebeldes, sejam radicais ou
moderados.
Há ainda os Estados Unidos e seus aliados
ocidentais, incluindo a França que se opõem
ao presidente Bashar Al-Assad e ao Estado
Islâmico (EI) e apoiam grupos rebeldes
considerados moderados e os curdos. Os
Americanos cedem toneladas de munição a
opositores, o que intensifica os ataques.
Ainda existem outros países com diferentes
níveis de envolvimento como: o Irã, aTurquia

e as nações do Golfo Pérsico.
Além disso, a Rússia iniciou uma campanha
de bombardeios aéreos em apoio aos
manifestantes pró governo. A potência nuclear,
opõe-se ao Estado Islâmico e outros rebeldes
e apoia o presidente Bashar Al-Assad, que é
um importante comprador de armamentos
da Rússia, e um importante aliado, visto que,
oferece ao país a base naval de Tartus, única
instalação russa no mar Mediterrâneo.
Desta forma, guerra passou por uma escalada
até se converter em um complexo “todos
contra todos” entre governo, rebeldes, radicais
islâmicos e potências estrangeiras, que só
se complicou com a entrada da Rússia no
conflito.
Fizemos apenas um resumo da situação, afinal,
esse não é um conflito fácil de destrinchar.
A começar pelos números impressionantes:
Mais de 200 mil pessoas morreram na guerra
e, segundo cálculos da ONU, há até 4 milhões
de refugiados: milhares deles protagonizam a
mais recente crise migratória mundial, maior
do que na Segunda Guerra Mundial.

Eua, Rússia e as milhares de
vida que estão em jogo
Os Estados Unidos e a Rússia apoiam lados
opostos do conflito, isso, já dá aos dois a
possibilidade de tentar cessar, pelo menos em
partes, a guerra síria. Grupos, contra e pró
governo podem ser estimulados a um acordo
pacifico, devido à forte influência desses dois
países. E ainda existe mais um ponto em
comum: a duas grandes potências mundiais se
opõem ao grupo denominado Estado Islâmico,
o que favoreceria ainda mais essa união.
No início do mês de setembro de 2016, os
países fizeram um acordo que apesar de
ser considerado frágil, pois a sua eficácia
depende tanto que o regime sírio, quanto a
oposição, cumpram com suas obrigações,
gerou esperanças a quem está no meio do fogo
cruzado.
O acordo para o fim das hostilidades envolvia
a liberação de entrada de ajuda humanitária
em áreas sitiadas.
De acordo com o plano, Rússia e Estados
Unidos estabeleceriam um “centro conjunto
de implementação” para combater o grupo

autodenominado Estado Islâmico e outras
milícias importantes. Isso permitiria que
as forças russas e americanas “separassem
os terroristas da oposição moderada”. Isso
poderia permitir futuras negociações políticas
na Síria.
Mas o trato desmoronou uma semana após
entrar em vigor.
Ao invés de ajudar Eua e Rússia parecem
querer resolver suas antigas “briguinhas
conjugais”. Enquanto isso milhares de pessoas,
dentre elas inúmeras crianças, sofrem com os
bombardeios, a falta de comida e o desespero
que se instalou na síria.
O Secretário de Estado dos EUA, John Kerry,
disse ao Ministro das Relações Exteriores
russo, Sergei Lavrov, que o governo norteamericano estava se preparando suspender
a cooperação com a Rússia na Síria, caso
Moscou não cesse os ataques em Aleppo. Eles
acusam a Rússia de não parar a ofensiva e
assim dificultar o acesso humanitário a região
e as outras áreas afetadas.
Após essa afirmação, a Rússia se pronunciou,
através do seu porta-voz do Kremlin,
dizendo que prosseguirá com a campanha
de bombardeios aéreos em apoio às forças
militares do presidente Bashar al-Assad,
apesar dos reiterados apelos pelo fim dos
ataques contra os bairros rebeldes do leste de
Aleppo.
E a esperança de paz do povo sírio, mais uma
vez foi minada! Os crimes de guerra como
ataques a hospitais, continuam acontecendo e
o povo continua sofrendo, sem ver ao menos
uma luz no fim do túnel.
Os Estados unidos e a Rússia, como um
casal em crise que, ao invés de focar no tema
central do problema e resolve-lo, preferem
discutir quais dos pontos de vista está mais
correto. Assim, o que importa nessa “DR”
interminável, é saber quem está com a razão
e não o desenrolar do problema que está à
espera de seu desfecho.
A verdade é que, mesmo após o fim da Guerra
Fria, em 1991, a relação entre norte-americanos
e russos nunca foi das mais harmônicas.
O grande problema disso é que enquanto
os antigos protagonistas da guerra fria
discutem, vidas estão sendo desastrosamente
massacradas, por uma causa que, ao que
parece, dificilmente chegará ao fim.
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Pela nova redação, seria possível, através
do Acordo Coletivo de Trabalho ou da
Convenção Coletiva de Trabalho, mudar
as regras realtivas ao salario e jornada
de
trabalho,
entre
outros
direitos
previstos na CLT.

Negociado X Legislado
A equipe do golpista Michel Temer propõe
outro ataque: a reforma trabalhista. O objetivo
é f lexibilizar a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), a partir principalmente dos
acordos coletivos. Segundo eles, tal medida
serviria para aumentar a produtividade da
economia e reduzir os custos dos empresários
ao investir.
Criada na antevéspera do final do primeiro
ciclo da Era Vargas, a consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) cumpre a missão fundamental
de regular as relações entre trabalhadores
e empregadores, em um País que ensaiava
os passos, na construção de uma economia
industrializada, moderna e diversificada.
A CLT veio a fixar patamares básicos para
regular uma relação que é muito desigual
entre o capital e o trabalho, posicionandose em favor do lado mais fraco. Assim,
conferiu-se ao Poder Judiciário, instrumentos
para assegurar um mínimo de equilíbrio,
numa relação que tradicionalmente é muito
desequilibrada.
Existe, no Congresso Federal, um projeto de
lei (PL 4962/2016), que relativiza os direitos
adquiridos dos trabalhadores e garantidos pela
da CLT. Essa PL, sorrateiramente, prejudicaos com uma proposta aparentemente sutil de
mudança na legislação.
A nova proposta, procura atribuir a
enganosa perspectiva de que possua algum
grau de segurança para os trabalhadores.
Nessa abordagem, a equipe do Golpista
Temer, promete ter o cuidado de manter os
direitos assegurados aos trabalhadores pela
Constituição, como se isso fosse possível em
uma relação entre capital e trabalho.
A proposta deve restringir as negociações
coletivas à redução de jornada e de salários,
ficando fora dos acordos, normas relativas à
segurança e saúde dos trabalhadores.
Dessa forma, FGTS, férias, previdência
social, 13º salário e licença-maternidade,
entre
outros,
continuarão
existindo
obrigatoriamente, mas serão f lexibilizados.
Ou seja, as partes (empregadores e sindicatos
da categoria) poderão negociar, por exemplo,
o parcelamento do 13º e a redução do
intervalo de almoço de uma para meia hora
também poderiam ser objeto de negociação.
E os sindicatos e centrais pelegas poderiam
aprovar.
Na prática, tudo o que estiver na CLT poderá
ser alvo de negociação. Há muitos direitos que
não aparecem na Constituição e são motivos
de reclamações constantes e de diversas ações
judiciais.
A maioria dos ministros do Tribunal Superior
do Trabalho se posicionaram contra essa
possível desconstrução do Direito do Trabalho
no Brasil. “Muitos aproveitam a fragilidade
em que são jogados os trabalhadores em
tempos de crise para desconstruir direitos,
desregulamentar a legislação trabalhista,
possibilitar a dispensa em massa, reduzir
benefícios sociais, terceirizar e mitigar a
responsabilidade social das empresas”, diz
trecho o manifesto assinado por 19 dos 27

ministros da corte.
No documento, os ministros afirmam
que é preciso esclarecer a sociedade que a
desconstrução do Direito do Trabalho será
nefasta sob qualquer aspecto: econômico,
social, previdenciário, segurança, político,
saúde pública, entre outros tantos aspectos.
Conforme os ministros, neste momento de
grave crise política, ética e econômica, tornase essencial uma ref lexão sobre a importância
dos direitos, em particular os sociais
trabalhistas.
É importante ressaltar que a f lexibilização
das garantias trabalhistas é uma opção
política que amplia a liberdade econômica
em detrimento dos direitos sociais. Preserva
o lucro em detrimento às garantias e direitos
dos trabalhadores.
Sem contar que, a relação sindical no Brasil
ainda é frágil, muitos sindicatos são facilmente
subornados pelos patrões e não defendem,
como deveriam, o direito do trabalhador.
Isso, pode fazer com que os prejuízos sejam
ainda maiores.
O próprio golpista Temer, explicou, que o
objetivo da reforma trabalhista é reduzir
riscos e custos para as empresas, que são hoje,
muito elevados no país, ou seja, o foco não
é o trabalhador e suas fragilidades e sim os
patrões e o seu lucro.
Também segundo o governo golpista, essa

medida aumentaria os postos de trabalho e
viriam a sanar a crise de desemprego. Porém,
não há qualquer estudo que demonstre a
correlação entre f lexibilização de direitos
laborais e aumento no número de postos de
trabalho. Pelo contrário, o exemplo histórico
de países como a Argentina, Espanha e
Brasil no período FHC, que implementaram
reformas parecidas em sua legislação
trabalhista nos anos 90, com ênfase no
trabalho temporário e com o enfraquecimento
da lei trabalhista, são evidência do fracasso.
Tais países instituíram em seus ordenamentos
jurídicos diversas formas de precarização das
condições de trabalho e redução dos seus
custos; seus resultados foram um incremento
radical da rotatividade de mão de obra e
uma substituição da modalidade contratual
de tempo indeterminado pela temporária,
com diminuição no consumo e da atividade
econômica e com aumento nos gastos sociais
do Estado. Tais medidas fracassaram e a taxa
de desemprego manteve-se num patamar
próximo dos 20%.
Desta forma, caso venha a ser aprovado tal
projeto, estaremos diante da desconstrução
de uma correlação de forças no mundo
do trabalho, com um movimento sindical
dependente e atrelado ao Estado e
trabalhadores e seus direitos a mercê desse
relacionamento perigoso.

PL 4962/2016
Pela nova redação, seria possível, através do Acordo Coletivo de Trabalho ou da Convenção
Coletiva de Trabalho, mudar, as regras relativas ao salário e jornada de trabalho, entre outros
direitos previstos na CLT.
A mudança se daria no artigo 618, que hoje tem a seguinte redação:
Art. 618 - As emprêsas e instituições que não estiverem incluídas no enquadramento sindical a que se
refere o art. 577 desta Consolidação poderão celebrar Acôrdos Coletivos de Trabalho com os Sindicatos
representativos dos respectivos empregados, nos têrmos dêste Título. (Redação dada pelo Decreto-lei
nº 229, de 28.2.1967)

Caso seja aprovada a PL 4962/2016, o artigo passaria a seguinte redação:
Art. 618 – As condições de trabalho ajustadas mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho
prevalecem sobre o disposto em lei, desde que não contrariem a Constituição Federal e as normas de
medicina e segurança do trabalho.
§ 1º - No caso de flexibilização de norma legal relativa a salário e jornada de trabalho, autorizada
pelos incisos VI, XIII e XIV do art. 7º da Constituição Federal, a convenção e acordo coletivo de
trabalho firmado deverá explicitar a vantagem compensatória concedida em relação a cada cláusula
redutora de direito legalmente assegurado.
§ 2º - A flexibilização de que cogita o parágrafo anterior limita-se à redução temporária de direito
legalmente assegurado, especialmente em período de dificuldade econômica e financeira pelo qual
passe o setor ou a empresa, não sendo admitida a supressão do direito previsto em norma legal.
§ 3º - Não são passíveis de alteração por convenção ou acordo coletivo de trabalho normas processuais
ou que disponham sobre direito de terceiro.
§ 4º - Em caso de procedência de ação anulatória de cláusula de acordo ou convenção coletiva que
tenha disposto sobre normas de medicina e segurança do trabalho, processuais ou de direito de
terceiros, deverá ser anulada igualmente a cláusula da vantagem compensatória, com devolução do
indébito.
Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação

Há a previsão, de que a redução de um direito, preceda a compensação por outro, o que
entendemos ser perigoso, pois, o projeto não esclarece como se daria essa compensação.
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Mural Senalba MG
Plano de saúde para os �sociados
o Senalba tem um convênio com a Clinical
Center, uma empresa especializada em
assistência médica e odontológica, visando
proporcionar melhor atendimento e assistência
aos trabalhadores e trabalhadoras.
O associado pode incluir dependentes desde
que sejam: Filhos até 18 anos, Filhos Adotivos,
reconhecidos legalmente; Companheiros (as),
com comprovação; Pai e Mãe em caso de sócios
solteiros.
Para agendar consulta, é só ligar para a Clinical
Center (Rua Rio de Janeiro, número 600, 10º
andar) para o telefone 3272-7360,agendando a
especialidade que necessita.

Na hora de consultar não se esqueça dos Documentos

O atendimento aos associados do Senalba e sua
família, serão limitados a duas consultas por mês,
exceto o retorno. Na data e horário da consulta,
o associado deverá comparecer ao consultório
apresentando os seguintes documentos:
• CARTEIRINHA DO SENALBA
• ÚLTIMO CONTRACHEQUE
• CARTEIRA DE IDENTIDADE DO
PACIENTE

(NA FALTA DA APRESENTAÇÃO DESTES documentos,
NÃO SERÁ POSSÍVEL O ATENDIMENTO)

MARCAÇÕES DE CONSULTAS
TEL: (31) 3272-7360 -(07:00 AS 20:00)

Convenção Coletiva Geral 2016
Diante do impasse em que se encontram
as negociações nesse momento, o Senalba,
se dirige aquelas empresas que tenham
interesse, para celebrarmos Acordos
Coletivos em separado.

As entidades que assim desejarem, deverão
entrar em contato com a entidade sindical
através do telefone (31)3421-1041 ou pelo
email senalbamg@senalbamg.org.br para
maiores informações.

Para tanto, utilizaremos a mesma base e
cláusulas da convenção anterior, aplicando
como reajuste o percentual de 9,83%,
relativo ao INPC do período e retroativo a
maio de 2016.

A direção do Senalba se coloca à disposição
para qualquer dúvida sobre o processo acima
citado e aguarda o contato das empresas.

O Tiro ao Alvo é uma publicação
do Sindicato dos Empregados em
Entidades de Assistência Social, de
Orientação Proﬁssional do Estado
de Minas Gerais.
Coordenadores
Sérgio Oliveira Santos
Romualdo Régio da Silva Carvalho
Secretário Geral
Deilton José dos Santos
Diretor de Finanças
Carlos Alberto Pinto
Diretora de Relações Sindicais e
Formação
Cristina Andrade do Vale
Diretora de Comunicação e
Cultura
Gessi Palmeira da Silva
Diretor de Saúde do
Trabalhador e Assuntos
Jurídicos
Antônio João Gonçalves Coutinho
Suplentes
Alexandre Simões Bezerra
Genésio Pereira Soares
Luiz Cláudio Moreira
Madalena Severina Reis
Janaína Ferreira Neri
José Maria Soares
Tarcísio Fabiano da Silva
Conselho Fiscal Efetivos
João Varnei da Silva
Elaine Maria Dias Neto
Maria Elidia de Almeida de Jesus
Conselho Fiscal Suplentes
Paulo Fernandes Cardoso
Maria Cristina Ferreira Alves
Marcelo André Chrispim
Delegados Representantes Junto
à Federação Efetivos
Deilton José dos Santos
Romualdo Régio da Silva Carvalho
Delegados Representantes junto
à Federação Suplentes
Sérgio Oliveira Santos
Carlos Alberto Pinto

Belo Horizonte ( Sede Própria)
Rua. Plombagina, 605, Floresta – CEP 31110-090
Fone: 3421-1041
E-mail: senalbamg@senalbamg.org.br
Betim ( Sede Própria)
Rua Inconﬁdência, 414, Sala 204, Vila Bandeirante
CEP 32600-100
Betim-MG – Fone: 3532-2590
E-mail: senalbabetim@senalbamg.org.br
Juiz de Fora ( Sede Própria)
Av. Barão do Rio Branco, 1863, Sala 306 – Ed. Top
Center
CEP 36013-020 – Fone: (32) 3216-3278
E-mail: senalbajuizdefora@senalbamg.org.br
Montes Claros ( Sede Própria)
Rua Fábio Guimarães Ataíde, 25, 2º andar, Sala 01
Cep: 39400-161 – Vila Brasília – Fone: (38) 3221-7092
E-mail: senalbamontesclaros@senalbamg.org.br
Pouso Alegre ( Sede Própria)
Travessa Evaristo da Veiga, 40, sala 704, Centro
CEP: 37550-000 Fone: (35) 3421-2242
E-mail: senalbapousoalegre@senalbamg.org.br
São João Del Rei ( Sede Própria)
Rua Dr. Antônio de Freitas Carvalho, 7, Sala 2, Matosinhos
CEP: 36307-002 – (32) 3371-6319
E-mail: senalbasjdr@senalbamg.org.br
Timóteo ( Sede Própria)
Rua Seis de Janeiro, 60, Sala 303, Centro
CEP 35180-032 – Timóteo-MG – (31) 3849-2918
E-mail: senalbatimoteo@senalbamg.org.br
Uberlândia ( Sede Própria)
Rua Duque de Caxias, 450, Sala 712, Centro – Ed.
Chams – CEP: 38400-142 – (34) 3223-1843
E-mail: senalbauberlandia@senalbamg.org.br
Jornalista Responsável e Projeto Gráﬁco
Brenda Emanuelle de Paula Soares

