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Editorial

Há anos milito no movimento sindical e há anos nos-
sas lutas, por mais árduas e insistentes que sejam, não 
conseguem mudar uma dura e injusta realidade: somos 
um país rico de povo pobre.  Sem dúvida, a ação dos 
Sindicatos contribui para enfrentar e tentar diminuir 
essa desigualdade. Mas sem políticas públicas que, ao 
invés do assistencialismo, priorizem o crescimento da 
produção e capacidade de desenvolvimento sustentável 
e real do país, pouco avançamos.

As denúncias de corrupção estagnaram a economia, 
mergulhada num descrédito sem fim.

A situação dos metalúrgicos e trabalhadores do 
Comperj, vítimas do escândalo da Petrobras em nosso 
estado, requer uma ação responsável das autoridades 
competentes. É muito dinheiro envolvido, mas os 
municípios continuam perdendo investimentos e o 
trabalhador, seu emprego e seus direitos. Mas o Rio de 
Janeiro, carente de saúde pública de qualidade, edu-
cação e transporte público, não vê ninguém assumir o 
compromisso de terminar as obras. Deveria ser o governo 
do estado o primeiro a exigir do governo federal, eleito 
para isso, que de fato encontrasse uma saída negociada 
para a crise. Mas a política adotada parece ser a de 
dar tempo ao tempo, enquanto a população sofre. O 
movimento sindical, por mais que tente, não é ouvido 
e não saímos do lugar.

No caso da Marcopolo Rio, por exemplo, o governo 
do estado não se movimenta. Fica assistindo a crise 
se agravar, sem fazer nada. A alternativa encontrada é 
espalhar parcerias público privadas em todos os setores, 
com o aval do Poder Legislativo, num desrespeito à coisa 
pública e ao dever do estado de gerir com honradez e 
eficiência nossos impostos.

Onde vamos parar? Quando vamos, finalmente, investir 
em geração de renda através do incremento da produção, 
qualificação profissional, pesquisa e produção científica, 
ao invés de apostar em juros altos e crédito fácil, como 
cortina de fumaça?

Se avizinham novas eleições e, mais uma vez, muitos 
se preparam para mentir para o povo, que é levado a 
desacreditar de seu sindicato, elegendo representantes 
que, na hora H, votam contra seus interesses. E qual 
seria a melhor solução para o momento? O povo, que 
trabalha e faz sua parte, tem legitimidade para decidir. 
Só precisa confiar mais em si mesmo e na força que tem 
para exigir mudanças. Porque, sem mobilização e união, 
não vamos sair do atoleiro onde estamos.

Francisco Dal Prá
Presidente
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Sindicatos promovem festas
para o trabalhador

Dezenas de prêmios foram sorteados na 
festa do Dia do Trabalhador da Construção 
Civil, promovida pelo Sindicato dos Traba-
lhadores na Construção Civil do Município 
do Rio de Janeiro (Sintraconst-Rio). Cerca de 
10 mil pessoas, entre operários e seus fami-
liares, participaram do evento na quadra da 
Unidos da Tijuca, dia 19 de outubro, feriado 
da categoria.

A festa comemorou as conquistas e também 
foi um ato em defesa dos direitos trabalhistas 

e dos empregos em todo o Brasil, diante da 
crise financeira e dos ajustes econômicos do 
governo.

Um carro e cinco motocicletas 0km foram 
os principais prêmios sorteados. No total, 
foram entregues mais de 70 ítens, entre TV, 
ar condicionado, notebook, micro-ondas e 
bicicleta.

A festa contou com churrasco e bebidas, 
distribuídas para os trabalhadores e seus 
familiares.

Fotos: Divulgação Sindicatos e Arquivo Força RJ

“Este é o nosso dia, feriado das catego-
rias representadas pelo Sintraconst-Rio. É 
momento de comemorar nossas conquistas. 
A construção civil tem papel fundamental 
na economia. Ela é mola propulsora, por-
que cada emprego gerado no nosso setor 
cria pelo menos outros três empregos di-
retos ou indiretos”, lembrou o presidente 
do Sindicato, Carlos Antonio de Souza. 
E completou: “Mas, ao mesmo tempo, o 
Brasil vive um momento de crise. Ainda 
que nosso município respire as Olimpíadas, 

com muita mão de obra empregada, nós 
observamos as dificuldades, taxas de juros 
altas, inflação que não diminui”, ressaltou 
Carlos Antonio.

Entre os convidados presentes na co-
memoração da construção civil estavam 
representantes de sindicatos do Rio, o 
superintendente do Ministério do Trabalho 
e Emprego no estado, Antonio Henrique de 
Albuquerque Filho; o chefe de fiscalização 
do MTE, Narciso Guedes, e a supervisora da 
Superintendência do MTE, Elaine Castilhos.

Força RJ e vários outros Sindicatos presentes 

A bateria da Escola Unidos da Tijuca deu show 

O presidente da Federação dos Trabalha-
dores no Ramo Químico do Rio de Janeiro, 
Isaac Wallace de Oliveira, representou a 
Força Sindical e lembrou a importância do 
setor da construção para o Rio e o Brasil. 

O vice-presidente do Sindicato dos Servi-
dores da Polícia Federal no Estado do Rio, 
Robson Paschoal Alves André, também 
prestigiou a festa dos operários da cons-
trução civil.

Trabalhadores em Limpeza Urbana de Niterói 
também comemoram

O Sindicato dos Trabalhadores em Asseio, 
Conservação e Limpeza Urbana de Niterói 
(Sintacluns) completou 24 anos em outubro 
e quem ganhou a festa foi o trabalhador. DJs, 
bandas e sorteio de brindes tornaram a tarde 
de 24 de outubro muito mais agradável para 
os trabalhadores e seus familiares. A festa 
ocupou o Clube dos Subtenentes e Sargentos 
do Exército do Estado do Rio de Janeiro (CS-
SEERJ), em Barreto, Niterói.

“Trabalhamos duro, sol a sol. E nosso Sindi-
cato está junto, sempre pronto a defender o 
trabalhador. Nada mais justo que comemorar 
esses 24 anos de lutas com integração e ale-
gria, porque é com união que conquistamos 
vitórias”, afirmou o presidente do Sintacluns, 
Romério Duarte.

A categoria compareceu em peso à festa do Trabalhador da Construção Civil

Um carro e cinco motocicletas 0km foram os principais prêmios sorteados

O presidente Romério Duarte agradece a presença de todos Momento de alegria e integração para a categoria
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O desafio de acompanhar as 
jurisprudências, como preparar bem uma 
petição inicial, aspectos da terceirização 
e responsabilidade, teletrabalho, 
negociação coletiva. Esses foram 
alguns assuntos tratados dias 15 e 16 
de outubro, no auditório da Federação 
dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, em 
Niterói, por representantes do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), em encontro 
dirigido a advogados e dirigentes das 
entidades filiadas à Força Sindical no Rio 
de Janeiro.

No primeiro dia, o ministro do TST, 
Douglas Alencar Rodrigues, expôs as 
possibilidades e limites da negociação 
coletiva à luz da jurisprudência do 

TST discute com advogados e sindicalistas
como tornar ações trabalhistas mais eficazes 

Desembargador Douglas Alencar Rodrigues

ultratividade e retroatividade das normas 
coletivas, jornada de trabalho, limites 
para redução de salário, aviso prévio, 
flexibilização da multa de 40% do FGTS, 
entre outros pontos.

No dia seguinte, foi o assessor da 
vice-presidência do TST, Gáudio Ribeiro 
de Paula, que trouxe para a discussão, 
dessa vez voltada só para advogados, 
temas atuais de Direito Material e 
Processual do Trabalho. De maneira 
didática e muito clara, com possibilidade 
de esclarecimento de dúvidas durante a 
exposição dos temas, o grupo discutiu 
jurisprudências, terceirização, dispensa 
coletiva e dispensa discriminatória, 
acidente de trabalho, danos morais, 
teletrabalho (tanto na CLT como na Lei 
12.551/2011), e muito mais.

Para o presidente da Força RJ, Francisco 
Dal Prá, também presidente da Federação 
dos Metalúrgicos do Estado do Rio, 
advogado que não se atualiza está fadado 
ao insucesso. “É preciso que os advogados 
dos sindicatos tenham uma atuação 
orgânica em benefício do trabalhador. 
Esqueçam teses individuais e passem a 
pleitear a partir dos mesmos propósitos 
e mesmos argumentos, para levar a um 
convencimento mais rápido”, afirmou 
Francisco Dal Prá.

E foi mais longe: “Milhares de processos 
entram diariamente na Justiça do 
Trabalho. E esses processos vão triplicar 
em função da crise. Afinal, quando a crise 
chega, para onde vão os direitos? Ou 
os advogados se instrumentalizam para 
acelerar a tramitação das ações ou vamos 
continuar vendo empresas ganhando tempo 
e dinheiro às custas do trabalhador. E isso 
não podemos permitir”, ressaltou Dal Prá.

A qualidade do debate agradou tanto 
aos participantes das mais diversas 
categorias que novos encontros serão 
programados.

Tribunal, palestra considerada 
muito esclarecedora, dirigida 
a sindicalistas. “A negociação 
coletiva confunde-se com a 
própria história e razão de ser 
das organizações sindicais, 
que foram idealizadas, 
fundamentalmente, para 
defender os interesses 
individuais e coletivos das 
categorias econômicas e 
profissionais”, ensinou o 
ministro Douglas Rodrigues, 
para depois detalhar requisitos 
de validade da negociação 
coletiva, impugnação, Gáudio Ribeiro de Paula

Sindicalistas e advogados, que lotaram o auditório da Federação dos Metalúrgicos RJ, atentos às palestras

Dal Prá abre o evento, agradecendo a parceria com o TST para aperfeiçoamento do trabalho do movimento sindical
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Força RJ 
investe em 
cursos de 
formação 
sindical para 
qualificar seus 
dirigentes

A Força RJ promove regularmente 
cursos de Formação de Lideranças para 
seus dirigentes sindicais, em parceria 
com a Secretaria Nacional de Formação 
Sindical da Força Sindical Nacional. São 
oferecidas aulas de oratória, Formação 
de Lideranças e Política, com partici-
pação do DIAP (Departamento Inter-
sindical de Assessoria Parlamentar); 
Negociação Coletiva, com o DIEESE 
(Departamento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconômicos) e 
Liderança e Cidadania, com a Secretaria 
Nacional de Liderança e Cidadania. 

Para o presidente da Força RJ, Fran-
cisco Dal Prá, os sindicalistas precisam 
se aperfeiçoar e se preparar cada vez 
melhor para representar suas cate-
gorias. “Atravessamos um momento 
difícil e a situação econômica do país 
muitas vezes nos coloca em saia justa. 
Ninguém é culpado pela crise e todos 
querem ser vencedores. Então, preci-
samos nos unir para nos fortalecer”, 
salientou Dal Prá.

José Pereira dos Santos, Secretário 
Nacional de Formação Sindical, acre-
dita que a capacitação é fundamental 
para que líderes sindicais estejam 
preparados para enfrentar os desafios 
do novo mundo do trabalho. “Assim 
como o Brasil precisa de Educação, o 
movimento sindical também precisa. 
Não se faz uma nação sem educação”, 
concluiu.

Força Sindical recebe sindicalistas chineses, 
franceses e mexicanos para intercâmbio

Delegações de 
s indical is tas 
chineses, fran-
ceses e mexi-

canos estiveram no Rio 
de Janeiro entre agosto 
e outubro, para tro-
car informações sobre 
mercado de trabalho, 
direitos trabalhistas e 
o movimento sindical 
nesses países. O in-
tercâmbio vem sendo 
promovido pela Força 
Sindical, que assinou, 
em setembro, protoco-
lo de entendimentos e 
cooperação sindical com 
o sindicalismo chinês. 
O acordo foi assinado 
pelo presidente da Força 
Sindical, Miguel Torres, e Jiang Guanping, 
vice presidente da Federação Nacional de 
Sindicatos da China (FNSCH). 

“Brasil e China são grandes parceiros co-
merciais. Precisamos continuar trabalhando 
juntos no fortalecimento do Brics Sindical”, 

disse Miguel Torres, na ocasião. Brics são as 
iniciais dos países considerados emergentes 
– Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Representantes de seis organizações sindi-
cais chinesas estiveram no início de agosto no 
Rio de Janeiro. Os dirigentes sindicais foram 
recebidos por Francisco Dal Prá, presidente 
da Força RJ, pelo secretário geral da Força 
Rio, David de Souza e pelo vice-presidente 
da Federação dos Metalúrgicos RJ, Sérgio 
Claudino. Além do Rio, a delegação de sindi-
calistas chineses visitou também São Paulo 
e Minas Gerais.

 “Foi um encontro agradável. Trabalhador 
tem que ser respeitado no mundo inteiro. E 
os sindicatos tem que cuidar do ambiente 
de trabalho, da dignidade dos trabalhadores 
e de sua autonomia para representá-los. 
Fiquei feliz em saber que o governo chinês 
abriu as portas para o capital estrangeiro, 
mas mantém o controle sobre a produção e 

o investimento dos lucros no próprio país. 
A grande questão é preservar o patrimônio 
da nação e respeitar a classe trabalhadora”, 
afirmou Francisco Dal Prá.

No início de outubro, o vice-presidente 
da Federação dos Metalúrgicos do Rio de 

Janeiro, Sérgio Clau-
dino acompanhou 
dirigentes sindicais 
franceses da Forcé 
Ouvriere (Força Ope-
rária) a uma visita ao 
Sindicato dos Meta-
lúrgicos do Sul Flu-
minense, que repre-
senta os trabalha-
dores da Companhia 
Siderúrgica Nacional 
(CSN). Os dirigentes 
europeus quer iam 
conhecer como é a 
organização no local 
de trabalho e como 

se dão as lutas pelos direitos trabalhistas 
no dia a dia.

Já no final de outubro, sindicalistas da 
Delegação CROC Yucatán (México) estiveram 
na sede da Força RJ, na zona portuária do Rio. 
O grupo foi recepcionado pelo presidente da 
Força RJ, Francisco Dal Prá, e vários diretores 
da central sindical brasileira no Rio de Ja-
neiro, como o vice-presidente Carlos Alberto 
Fidalgo e o secretário geral David de Souza.

Com a coordenação do Secretário Interna-
cional da Força Sindical, Nílton Souza, o Neco, 
mexicanos e brasileiros debateram e trocaram 
informações sobre a conjuntura, a negociação 
coletiva e o sistema de seguridade social no 
Brasil e no México, além do estreitamento 
das relações sindicais entre a CROC Yucatán 
e Força RJ.

O dirigente Pedro Oxtes Conrrado, secre-
tário geral da CROC Yucatán, ressaltou a 
importância da troca de experiência entre 
os trabalhadores para avançar na luta. O 
objetivo maior do intercâmbio, segundo o 
líder sindical mexicano, é fortalecer a luta 
sindical nas Américas em defesa dos direitos 
dos trabalhadores e enfrentamento da crise 
internacional.
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Demissões
Indústria farmacêutica tenta enfraquecer movimento sindical

Cooperativas de propagandistas ganham reconhecimento de Câmara 
Municipal pelo bom serviço prestado à sociedade na democratização da saúde

Trabalhadores de duas cooperativas 
de propagandistas de laboratórios 
farmacêuticos receberam no início 
de novembro moção de louvor da 
Câmara de Vereadores de Belford Roxo 
pelos “relevantes serviços prestados 
à população”. São eles, afinal, que 
levam a descoberta dos laboratórios 
aos médicos e unidades de saúde, 
aproximando o avanço da pesquisa e 
da biomedicina do dia a dia das pes-
soas. Mas as empresas farmacêuticas 
não reconhecem isso e tentam, a todo 
custo, enfraquecer e desvalorizar a 
representatividade sindical da cate-
goria, demitindo lideranças sindicais, 
apesar da estabilidade que a legisla-
ção trabalhista lhes assegura.

Segundo Alexandre Fábio da Silva, 
diretor da Força RJ para a Região 
Serrana, até o momento, são 345 
líderes em todo o Brasil demitidos, 
entre sindicalistas, membros de Cipas 
(Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes) e cooperativas. Diretor 
do Sindicato dos Propagandistas de 
Petrópolis, o próprio Alexandre Fábio 
foi demitido este ano do laboratório 
onde trabalhava. “Até vítimas de 
acidentes de trabalho estão perdendo 
o emprego. As farmacêuticas estão 
demitindo indiscriminadamente”, 
afirmou ele.

“Registramos uma redução de 12% 
nas vagas em todo o estado até agora, 

o que não traduz a realidade do ano, 
pois historicamente as demissões 
acontecem mesmo mês que vem”, 
informou Alexsandro Cardoso Diniz, 
presidente do Sindicato dos Propa-
gandistas de Macaé. 

O sindicalista Luís Cláudio Pereira, 
o Lula, do Sindicato dos Propagan-
distas de Teresópolis, disse que a 
reintegração é maciça, mas lenta. 
“As empresas que mais demitem são 
as nacionais, as maiores tomadoras 
de crédito junto ao BNDES, através 
de um programa que deveria fomentar 
recursos e empregos (Profarma). A 
maioria das demissões são imotivadas 
ou é alegada falta grave quando, na 
verdade, o motivo é fútil. Como o 
objetivo é enfraquecer a representati-

vidade sindical e, consequentemente, 
a defesa do trabalhador, algumas em-
presas se propõem, até, a indenizar a 
estabilidade (do líder sindical). Mas o 
funcionário que aceita fica estigmati-
zado no mercado, se for sindicalista”, 
denuncia Lula.

Luís Cláudio, com ajuda de lide-
ranças em todo o país, organiza um 
dossiê com denúncias de arbitra-
riedades, como a que ele próprio 
foi vítima, já que foi demitido em 
setembro de 2014. Lula é um que 
aguarda decisão da Justiça para 
voltar ao trabalho. Cópia de parte 
do dossiê foi entregue ao presidente 
nacional da Força Sindical, Miguel 
Torres, em encontro promovido na 
Força RJ, a pedido do presidente da 

Força Rio, Francisco Dal Prá. O docu-
mento entregue na ocasião, com 18 
páginas, envolve 49 laboratórios e 
reúne cerca de 174 processos de de-
missões nos últimos 12 anos. A ideia 
é que a denúncia, que foi acolhida 
por Miguel Torres, seja encaminhada 

Lula, entre Miguel Torres e Francisco Dal Prá: propagandistas querem que denúncias de demissões de sindicalistas cheguem a OIT

João Paulo Cunha, presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Campos e Região

Campos sofre com a crise do Petrolão
A empresa alemã Shulz, que funcionava 

há oito anos em Campos dos Goytacazes, no 
Norte Fluminense, fechou as portas e demitiu 
cerca de 200 empregados, conforme informou 
o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de 
Campos e Região. Isso aconteceu no último 
dia 20 de outubro, quando funcionários che-
garam para trabalhar e foram surpreendidos 
com o comunicado de aviso prévio.

O presidente do Sindicato, João Paulo 
Cunha, esclareceu que a indústria, espe-
cializada na fabricação de tubos em aço 
inox, fornecia para diversas empresas do 
ramo petrolífero, que acabaram envolvidas 
no escândalo da Operação Lava Jato, crise 
que gerou diversas demissões em toda região 
Norte Fluminense. “A Shulz fornecia para em-
presas que foram pegas na Lava Jato. Então 
isso gerou um efeito dominó e fez com que 
todas demitissem”, esclareceu João Paulo 
Cunha, também secretário da Força RJ para a 
Região Norte e Noroeste Fluminense.

De acordo com o presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Campos, antes da crise, 

o setor metalúrgico empregava cerca de 
2.500 trabalhadores e, atualmente, o número 
caiu para 1.500. Os dados do Sindicato apon-
tam que cinco grandes empresas, contando 
com a Shulz, realizam demissões em massa 
desde o início do ano - a IMQ Indústria e 
DN Indústria, ambas atuando em Quissamã; 
a Checksolda, fornecedora de estruturas 
metalúrgicas, que atuava em Campos; e a 
Integra Off Shore, em São João da Barra, 
que atuava no Porto do Açu, construindo 
módulos de plataforma.

Para o dirigente sindical, a luz que surge 
no fim do túnel é o Complexo Logístico 
Farol-Barra do Furado, empreendimento 
que certamente trará efeitos positivos para 
a região, como mais empregabilidade e de-
senvolvimento. João Paulo Cunha explica 
que tem acompanhado o projeto e no mês 
passado esteve pessoalmente na Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para 
solicitar à Comissão de Emprego da Alerj 
apoio para liberação da verba federal sem 
tanta burocracia.

“Vejo o Complexo Logístico Farol-Barra do 
Furado como o grande avanço para esta re-
gião. Se ele estivesse pronto e funcionando, 
a crise não teria afetado tão drasticamente 
Campos como afetou, reduzindo muitos 
postos de emprego. Em minha opinião, o 
que falta é mais apoio, comprometimento e 
engajamento político para que o empreendi-
mento aconteça. As empresas estão alegando 
que aguardam as obras avançarem para se 
instalarem”, explicou João Paulo.

Sindicatos dos Metalúrgicos de Duque de 
Caxias, Macaé e São Gonçalo, por exemplo, 
também tem enfrentando demissões em 
massa, em função da estagnação da econo-
mia, tanto na indústria do petróleo como 
no setor naval. Os dirigentes sindicais vem 
procurando apoio de parlamentares e do 
próprio governador do estado para conter a 
onda de demissões, além de participarem de 
manifestações, como o grande ato conjunto 
de trabalhadores do Comperj (Complexo 
Petroquímico do Rio de Janeiro), Sindicatos 
laborais e patronais e prefeitos da Região 

Metropolitana em frente à sede da Petrobras, 
no Centro do Rio, em agosto. O Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Gonçalo participa 
de reuniões com o Consórcio Intermunicipal 
do Leste Fluminense (Conleste) e Fórum 
de Desenvolvimento da Região para buscar 
saídas para a crise.

a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). Luís Cláudio, com 
ajuda de lideranças em todo o país, 
organiza um dossiê com denúncias 
de arbitrariedades, como a que ele 
próprio foi vítima, já que foi demi-
tido em setembro de 2014. Lula é 
um que aguarda decisão da Justiça 
para voltar ao trabalho. Cópia de 
parte do dossiê foi entregue ao 
presidente nacional da Força Sin-
dical, Miguel Torres, em encontro 
promovido na Força RJ, a pedido do 
presidente da Força Rio, Francisco 
Dal Prá. O documento entregue na 
ocasião, com 18 páginas, envolve 
49 laboratórios e reúne cerca de 
174 processos de demissões nos 
últimos 12 anos. A ideia é que a 
denúncia, que foi acolhida por 
Miguel Torres, seja encaminhada 
a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT).
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Sindicatos em ação
Foto: ASCOM Câmara Municipal do Rio

Ilustração: Senado Federal

Foto: Divulgação Sindiquímica-NI

A mobilização da diretoria do 
Sindicato dos Empregados em 
Edifícios do Município do Rio 
(SEEMRJ) e da categoria, com 
apoio da Força RJ, fez com que a 
Prefeitura do Rio modificasse o 
projeto de lei original enviado à 
Câmara de Vereadores para criação 
do Programa Carioca Local. Na 
proposta original, as construtoras 
estariam desobrigadas a reservar 
residência funcional para porteiros 
ou zeladores nos condomínios. Mas, 
após participar de duas audiências 
públicas da Frente Parlamentar pelo 
Desenvolvimento Urbano do Rio 
com a maioria de seus membros, 
a diretoria do SEEMRJ conseguiu 
garantir a manutenção do benefício 
histórico para os trabalhadores. 
Na última audiência pública, no 
final de outubro, após discurso 

do diretor do Sindicato, José 
Ibiapina dos Santos, o vereador 
Carlo Caiado (vice-presidente da 
Frente Parlamentar) reiterou que 
a alegada economia em tornar 
opcionais o apartamento de 
zelador e alojamento e vestiários 
para funcionários nas novas 
construções seria pequena. Em 
resposta, o secretário executivo 
de Coordenação de Governo, 
Pedro Paulo Carvalho Teixeira, 
informou que o prefeito atenderá a 
reivindicação dos trabalhadores. “O 
Programa Carioca Local manterá a 
exigência de se ter o apartamento 
de zelador e alojamentos e 
vestiários para funcionários em 
novas construções”, afirmou. 
Venceu a mobilização e a união 
dos trabalhadores em torno de seu 
Sindicato. 

Justiça do Trabalho obriga multinacional holandesa 
a pagar horas extras aos trabalhadores

Por decisão do Tribunal Regional do 
Trabalho do Rio de Janeiro, a Akzo 
Nobel Coatings, multinacional holandesa 
fabricante de tintas e revestimentos com 
sede em São Gonçalo, tem até meados 
de novembro para pagar horas extras de 
trabalhadores suprimidas indevidamente. 
O processo, movido pelo Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Tintas 
e Vernizes de São Gonçalo, já tramitava 
há 10 anos na Justiça do Trabalho. 
Segundo o advogado José Maria Ferreira 
Fernandes, a empresa deverá desembolsar 

R$ 770 mil ou indicar bens a serem 
penhorados. “Já conseguimos o número 
da conta da empresa. E caso o valor não 
seja pago, como ordenou a Justiça do 
Trabalho, vamos propor o bloqueio do 
valor diretamente na conta bancária, 
de forma que os trabalhadores que já 
aguardam há 10 anos pela solução do 
problema sejam beneficiados o mais 
rápido possível”, afirmou Luiz Eduardo 
Pereira, presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores em Tintas e Vernizes de São 
Gonçalo.

Químicos de Nova Iguaçu continuam campanha 
salarial com negociação por empresa

O Sindicato de Quí-
micos de Nova Igua-
çu (Sindiquímica-NI) 
realizou assembleia 
com os funcionários 
da empresa Condor 
para avaliação e apro-
vação da Pauta de 
Reivindicações, que 
já foi encaminhada à 
empresa. Entre as pro-
postas em negociação 
estão piso salarial de 
R$ 960,00, reajuste 
de 10%, abono anual de R$ 1 mil, vale 
compra de R$ 200, redução de 40h no 
banco de horas e manutenção do plano de 
saúde por até 60 dias para os empregados 
demitidos com até cinco anos de casa e por 
90 dias para aqueles que têm mais de cinco 

anos de empresa. A Condor acena com 0% 
de aumento e a mobilização na empresa 
continua. Já na P&G, a categoria pede piso 
salarial de R$ 1.024,00, reajuste de 9,5%, 
PLR de R$ 800,00 e ticket para quem faz 
serviços externos de R$ 28,00.

Sindicato combate flagrante de assédio moral
O Sindicato dos 

Metalúrgicos de São 
Gonçalo vem promovendo 
reuniões nas portas das 
fábricas em Araruama, 
Maricá e Saquarema para 
que os trabalhadores 
aprovem, ou não, as 
convenções coletivas que 
determinam 9,88% de 
reajuste salarial, entre 
outros itens negociados 
a partir da Pauta de 
Reivindicações. No 
Condomínio Industrial 
de Saquarema, durante a 
assembleia para avaliação 
do acordo, o presidente 
Felisberto de Andrade 
e o diretor tesoureiro, 
Marco Antonio Lagos de Vasconcellos, o 
Marquinho da Força, acabaram passando 
por constrangimentos ao serem agredidos 
verbalmente por um gerente da empresa 
Gypsteel Indústria de Aço. Alguns 
trabalhadores já haviam denunciado a 
diretores do Sindicato que o gerente 
praticava assédio moral. Presente na 
assembleia, aos ver pontos polêmicos do 
acordo sendo discutidos, o coordenador 
passou a denegrir a imagem do Sindicato 
perante os trabalhadores, tentando 
desacreditar os dirigentes sindicais diante 
da categoria. Imediatamente a assembleia 
foi interrompida e os sindicalistas 
propuseram uma paralisação nas atividades 
da empresa, até que os líderes sindicais 
se reunissem com o dono da Gypsteel 
para cobrar dele uma atitude diante do 
comportamento de seu subordinado. Os 
trabalhadores denunciaram, na ocasião, 

que também a gerente de solda usava de 
assédio moral no ambiente de trabalho, 
xingando e ameaçando trabalhadores. 
Com a mobilização dos funcionários, os 
dirigentes sindicais foram recebidos pelo 
dono da empresa, que se comprometeu 
a rever a postura dos supervisores e 
reverter o quadro de intimidamento que 
imperava no ambiente de trabalho. Com a 
ordem reestabelecida, 115 trabalhadores 
aprovaram os termos do acordo, voltando 
imediatamente ao trabalho, e estão em 
alerta contra novos comportamentos 
abusivos por parte de seus supervisores. 
“Em pleno século 21, é inadmissível esse 
tipo de postura por parte de qualquer 
chefia. Estamos atentos para coibir qualquer 
desrespeito, seja aos trabalhadores, seja 
ao dirigente sindical, em pleno direito de 
representação no exercício democrático”, 
salientou Marquinho da Força.
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O secretário da Região Norte/
Noroeste da Força Sindical RJ, 
João Paulo Cunha, presidente 
do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Campos e Região, participou 
de 1º a 4 de outubro da Confe-
rência Estadual de Saúde, no 
Maracanãzinho, no município 
do Rio. Prévia para a Nacional, 
a conferência estadual discutiu 
“Saúde Pública de Qualidade para 
Cuidar Bem das Pessoas – Direito 
do Povo Brasileiro“. João Paulo 
Cunha participou como delegado, 
representando os trabalhadores. 
Os eixos discutidos foram: Direi-
to à Saúde, Garantia de Acesso e 
Atenção de Qualidade; Participa-
ção e Controle Social; Valoriza-
ção do Trabalho e da Educação 
em Saúde; Financiamento do 
SUS e Relação Público-Privado; 
Gestão do SUS e Modelos de 
Atenção à Saúde; Informação, 
Educação e Políticas do SUS e 
Ciência, Tecnologia e Inovação 
do SUS. Vale lembrar que estes 
serão os mesmos temas da eta-
pa nacional, que acontecerá em 
Brasília, de 1º a 4 de dezembro.

Frentistas fazem campanha de conscientização 
sobre riscos ao abastecer veículos em postos de 
combustíveis

Para alertar os trabalhadores 
e consumidores sobre os perigos 
a que estão expostos no posto 
de combustível, o Sindicato 
dos Trabalhadores em Postos de 
Combustíveis do Rio de Janeiro 
(Sinpospetro-RJ), em parceria com 
órgãos e entidades públicas, lançou, 
em setembro, a Semana Estadual de 
Segurança e Saúde. A campanha, que 
visa promover a prevenção contra danos 
à saúde e acidentes, deve atingir cerca 
de 10 mil trabalhadores em todo o 
estado. Além do cumprimento das leis 
estaduais que reduzem os riscos de 
contaminação no local de trabalho, o 
presidente do Sinpospetro-RJ, Eusébio 
Pinto Neto, aproveitou o evento 
para cobrar a efetivação dos direitos 
trabalhistas, que constam na Convenção 
Coletiva da categoria e na Consolidação 
das Leis de Trabalho (CLT). A campanha, 
que é uma iniciativa do Sinpospetro-
RJ, conta com o apoio do Ministério 

do Trabalho e Emprego, do Ministério 
Público do Trabalho, do Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT), da Fiocruz, 
Fundacentro, Ordem dos Advogados do 
Brasil e Instituto Brasileiro de Saúde 
Ocupacional. O evento promoveu ainda 
o Seminário “Campanha Estadual de 
Segurança e Saúde – Projeto Postos 
de Combustíveis”, realizado no TRT, no 
Centro do Rio, que encerrou a primeira 
fase da campanha. A segunda fase, 
iniciada em outubro, prevê visitação 
a postos de combustíveis na Baixada 
Fluminense, Zona Oeste do Rio e toda 
a Região Metropolitana do estado. 
Nas visitas aos postos, é distribuída a 
cartilha “Você sabe o que é benzeno?”, 
que traz informações sobre os 
malefícios do benzeno para a saúde; 
as doenças provocadas pelo produto 
tóxico; o cuidado que se deve ter para 
evitar acidentes e contaminação pelos 
produtos comercializados nos postos e o 
que se deve fazer para evitar doenças.

Metalúrgicos de Campos participam 
da Conferência Estadual de Saúde

Entenda o novo cálculo da 
aposentadoria aprovado por Dilma

A presidente Dilma Rousseff converteu em 
lei o texto da Medida Provisória 676/2015, 
que criou uma nova fórmula para o cálculo 
de aposentadorias, conhecida como regra 
85/95. A lei está publicada na edição de 5 de 
novembro do Diário Oficial da União (DOU), 
com muitos vetos, entre eles aos dispositivos 
que instituíam a chamada “desaposentação”, 
possibilidade de recálculo do benefício que se-
ria dada a pessoas que continuam a trabalhar 
mesmo depois de aposentadas. Esse ponto não 
constava do texto original da MP e foi incluído 
pela Câmara e mantido no Senado.

Na justif icativa do veto, a presidente 
afirmou que “as alterações introduziriam no 
ordenamento jurídico a chamada ‘desaposen-
tação’, que contraria os pilares do sistema 
previdenciário brasileiro, cujo financiamento 
é intergeracional e adota o regime de reparti-
ção simples. A alteração resultaria, ainda, na 
possibilidade de cumulação de aposentadoria 
com outros benefícios de forma injustificada”. 

Em nota, o presidente da Força Sindical, 
Miguel Torres, afirmou que a central repudia 
a atitude da presidenta Dilma de vetar a de-
saposentação, que permitia ao aposentado, 
que continuou trabalhando, fazer novo cálculo 
do benefício depois de 60 contribuições ao 
INSS posteriores à primeira aposentadoria. 
“A desaposentação é consenso entre os tra-
balhadores e, consequentemente, defendida 
pelas Centrais Sindicais. A medida prejudica 
300 mil pessoas, que continuam trabalhando 
para complementar o benefício irrisório pago 
a quem se aposenta”, disse Torres. E com-
pletou: “Esperamos que o Supremo Tribunal 
Federal (STF) aprove a desaposentação quando 
retomar o julgamento, interrompido por um 
pedido de vista da ministra Rosa Weber, que 
queria mais tempo para analisar a matéria”.

A regra 85/95 progressiva sancionada foi 

apresentada pelo governo depois que Dilma 
vetou, em junho, um projeto no qual os parla-
mentares incluíram a fórmula 85/95 original, 
que determinava que o cidadão poderia se 
aposentar quando o tempo de contribuição à 
Previdência somado à idade da pessoa tivesse 
como resultado 85, para mulheres, ou 95, 

para homens.
A reedição da proposta, agora transformada 

em lei, inclui nessa regra um escalonamento 
que aumenta o tempo de contribuição e de 
idade necessários para a aposentadoria, con-
siderando o aumento da expectativa de vida 
do brasileiro. Pela nova lei, a fórmula 85/95 só 
será aplicada na íntegra se houver um tempo 
de contribuição mínima de 35 anos, no caso 
dos homens, ou de 30 anos, no caso das mu-
lheres. Se esse tempo de contribuição não for 
atingido, mesmo que a soma da idade com a 
contribuição atinja o patamar 85/95, incidirá 
sobre a aposentadoria o fator previdenciário, 
que reduz o valor do benefício.

A lei fixa a progressividade da pontuação 
85/95, com a soma do tempo de idade e contri-
buição subindo em um ponto a cada dois anos, 
somente a partir de 2018. A medida enviada 
pelo Executivo previa o escalonamento já em 
2017. Pela regra aprovada, a exigência para a 
aposentadoria passa a ser 86/96 em 31 de de-
zembro de 2018; 87/97 em 31 de dezembro de 
2020; 88/98 em 31 de dezembro de 2022; 89/99 
em 31 de dezembro de 2024; e 90/100 em 31 
de dezembro de 2026. Há ainda uma condição 
especial para a aposentadoria de professores. 
Para esses profissionais, o tempo mínimo de 
contribuição exigido será de 25 anos, no caso 
das mulheres, e 30 anos, para os homens.

O texto sancionado traz outros vetos, como 
a dispositivos que garantiriam condição de 
segurado especial a dirigentes e membros de 
cooperativas de crédito rural, que ampliariam 
as hipóteses de concessão de seguro-defeso 
e que criariam critérios específicos para 
seguro-desemprego de trabalhador rural, 
entre outros.

Fonte - Sindinapi
(Sindicato Nacional dos Aposentados)

Sinpospetro-RJ.

Divulgação

Força Rio_Novembro_2015.indd   7 09/11/2015   13:34:53



8 Força Rio NOVEMBRO
2015

Força RJ diz não à privatização de serviços essenciais

Cerca de mil pessoas saíram em passeata em 
agosto pela Av. Presidente Vargas e Av. Rio 
Branco, principais vias de acesso ao Centro 
do Rio, em defesa dos serviços públicos. Os 
manifestantes se concentraram em frente 
à sede da Cedae (Companhia Estadual de 
Águas e Esgoto) e chegaram às escadarias da 
Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), onde, 
em junho, a toque de caixa, foi aprovado o PL 
336/2015, sancionado pelo governador Luiz 
Fernando Pezão em julho. A Lei 7.043/2015, na 
prática, autoriza o poder público a terceirizar 
ou privatizar todos os serviços essenciais: 
água, esgoto, segurança, educação, saúde, 
pesquisa científica, transporte, etc, através 
da ampliação das Parcerias Público Privadas 

(as PPPs). 
“Para onde vai o dinheiro arrecadado com 

nossos impostos então?”, quis saber o coor-
denador da Frente Sindical Trabalhista (FST), 
Marcelo Peres, secretário de Comunicação e 
Imprensa da Força RJ, um dos organizadores 
da manifestação. 

Menos de um mês após o ato de protesto 
promovido pela Força RJ, sindicatos e FST, 
uma audiência pública conjunta das Comissões 
de Trabalho e Defesa do Consumidor da Alerj 
discutiu a privatização do fornecimento de 
água e tratamento de esgoto na Zona Oeste 
do Rio, uma das áreas mais densamente habi-
tadas do estado. O serviço é prestado pela Foz 
Águas 5, empresa administrada pela Odebrecht 

Em audiência pública realizada pela 
Comissão de Direitos Humanos e Legisla-
ção Participativa do Senado, na Câmara 
Legislativa do Distrito Federal, quatro 
magistrados do Trabalho deixaram clara a 
disposição da magistratura de lutar contra 
o avanço do PLC 30/2015, que regulamenta 
a terceirização e está em tramitação no 
Senado. Estiveram presentes a diretora 
de Direitos Humanos e Cidadania, Noemia 
Porto, representando a Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra), os desembargadores Grijalbo 
Fernandes Coutinho e Mário Caron, além 
do juiz Hugo Melo Filho, representando 
a Associação Latinoamericana de Juízes 
Trabalhistas.

“Manipulação e retirada de direitos traba-
lhistas”. Assim a juíza Noemia Porto classi-
ficou as tentativas que estão sendo feitas 
para regulamentar a matéria. Segundo ela, 
pesquisas mostram que 80% dos acidentes 
de trabalho atingem os terceirizados. A 
magistrada também disse que a proposta 
como está formulada beneficia apenas os 
donos de empresas, e que a terceirização 
já tem servido para mascarar situações de 
trabalho escravo.

Já o desembargador Mário Caron ressaltou 
que os princípios do Direito do Trabalho 
estão sendo fortemente atingidos com as 

regras previstas no projeto em tramitação. 
“Isso representa a exploração direta do 
trabalhador pelo empregador. É preciso que 
aconteça a rejeição total desse engodo”, 
afirmou.

“A terceirização é uma fraude, pois escala 
intermediários na relação entre trabalhado-
res e empregadores”, disse o juiz Hugo Melo. 
Segundo ele, não existem razões jurídicas 
para o projeto continuar tramitando. O tam-
bém ex-presidente da Anamatra notou que 
cerca de 13 milhões de trabalhadores brasi-
leiros trabalham como terceirizados e que a 
expectativa das entidades empresariais que 
apoiam a proposta “é simplesmente reduzir 
todos a terceirizados”.

O presidente da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa do Se-
nado (CDH), senador Paulo Paim, relator da 
matéria na Comissão, propôs amplo debate 
do tema através de audiências públicas em 
todo o território nacional, por provocação 
e apoio do Fórum Permanente em Defesa 
dos Direitos dos Trabalhadores Ameaçados 
pela Terceirização, integrado por diversas 
entidades, entre elas a Anamatra. A Força 
RJ e seus sindicatos filiados participaram 
da audiência pública realizada no Rio de 
Janeiro em junho e que lotou o plenário da 
Alerj, onde pode-se ouvir em alto em bom 
som: “Não, não à terceirização!”.

Terceirização: Magistrados do 
Trabalho criticam regulamentação 
em curso no Senado Federal

Força Sindical RJ presente na audiência pública do Senado na Alerj: Não à Privatização sem limite

(condenada na Operação Lava Jato) e Águas 
do Brasil.

A audiência, presidida pelo deputado Paulo 
Ramos (PSol), presidente da Comissão do 
Trabalho, contou com a presença do deputado 
Luiz Martins (PDT), presidente da Comissão 
de Defesa do Consumidor, do conselheiro da 
Agenersa (Agência Reguladora de Energia e Sa-
neamento RJ), José Bismark e do representante 
da Superintendência Regional do Ministério 
do Trabalho e Emprego (SRTE), Elmar Fonseca, 
além do presidente e diretores do Sindicato 
dos Trabalhadores em Distribuição de Água e 
Saneamento de Niterói, Famerj (Federação das 
Associações de Moradores do RJ) e membros 
da Frente Sindical Trabalhista (FST), que re-
presenta trabalhadores da Cedae, entre outros.

“Participo da CPI da Crise Hídrica, e o que 
estamos vendo lá é que a empresa só muda 
de nome, mas são sempre os mesmos donos”, 
afirmou o deputado Luiz Martins. O deputado 
Paulo Ramos então completou: “é quase um 
monopólio”. 

Outro ponto levantado na ocasião foi o anún-
cio da Odebrecht Ambiental de que vai começar 

a demitir trabalhadores em Rio das Ostras, já 
que o prefeito Alcebíades Sabino (PSC) deixou 
de pagar as contrapartidas públicas previstas 
no contrato assinado em 2007. Os serviços de 
esgoto no município passariam a ser realizados 
apenas em situações emergenciais. A concessão 
do serviço de esgoto em Rio das Ostras foi a 
primeira PPP (Parceria Público Privada) firmada 
no país na área de saneamento e prevê a des-
poluição da Praia Costa Azul e revitalização da 
Lagoa de Iriri, o que ainda não foi concluído, 
afirmaram sindicalistas.

 “A Foz, como todas as outras que operam 
no setor, existem para dar lucro. Não para ter 
prejuízo. Só que água é um bem essencial à 
vida e tratamento de esgoto é saúde. Deveriam 
ser fornecidos de graça para a população”, 
sugeriu Paulo Ramos, para depois propor nova 
audiência pública, desta vez em Campo Grande, 
coração da Zona Oeste do Rio. A proposta é 
avaliar quais medidas podem ser tomadas pela 
população, em conjunto com os trabalhadores, 
diante de serviços que não são prestados ou 
que custam mais do que os moradores podem 
pagar.
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A Comissão Especial criada na Câmara dos 
Deputados para estudar, analisar e formu-
lar proposta para o custeio das entidades 
sindicais vem realizando, desde outubro, 
audiências públicas para construir proposta 
de comum acordo sobre o tema. O secretário 
geral da Força RJ, David de Souza, e o vice-
-presidente da Federação dos Metalúrgicos 
do Rio de Janeiro, Sérgio Barbosa Claudino, e 

o presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
em Postos de Combustíveis de Niterói, Alex 
Silva, participaram das últimas sessões, pre-
sididas pelo deputado Paulo Pereira da Silva, 
o Paulinho da Força (Solidariedade-SP).

Foram convidados e discursaram repre-
sentantes das centrais sindicais, como José 
Carlos Gonçalves, o Juruna, da Força Sindi-
cal, representante do Ministério Público do 

Trabalho (MPT), Renan Kalil, além do relator, 
deputado Bebeto (PSB-BA).

Segundo o presidente da Comissão, o depu-
tado Paulinho da Força, a ideia é ouvir em três 
meses todo o movimento sindical e construir 
um projeto de lei junto com trabalhadores e o 
setor patronal, para levar ao plenário. Assim, 
o projeto regulamentará a contribuição não só 
para trabalhadores, mas também para os sin-

dicatos patronais, com regras claras 
e de comum acordo com todos os se-
tores. Além de estabelecer as formas 
de custeio das atividades e o sustento 
financeiro das entidades sindicais, 
a nova legislação deverá fortalecer 
o processo de negociação coletiva, 
o Ministério do Trabalho, a Justiça 
do Trabalho e a não interferência do 
estado, assegurando o pleno exercício 
da liberdade sindical, que fortalece a 
democracia e a justiça social.

Ao discursar na primeira audiência, 
Juruna, da Força Sindical, disse que 
os sindicatos representam todos os 
trabalhadores independentemente de 
filiação. E, por assim ser, a atuação na 
base sindical deve ser fortalecida. “A 
maioria das representações dos traba-
lhadores são sérias e têm conquistado 

avanços nos direitos para o conjunto da classe 
trabalhadora via negociação coletiva. Desse 
modo, penso que o fortalecimento das enti-
dades sindicais e das negociações coletivas 
fortalece, por conseguinte, a democracia 
representativa”, completou Juruna.

O representante do Ministério Público do 
Trabalho, Renan Kalil, disse que a contribui-
ção sindical ficou em aberto na Constituição e 
que não há legislação específica para contri-
buição assistencial, que é fruto de negociação 
coletiva. “Entendo, particularmente, que a 
contribuição assistencial deve ser cobrada de 
todos os trabalhadores, com possibilidade de 
questionamento por quem não concorde, des-
de que tenha sido aprovada em assembleia”, 
opinou Renan Kalil.

Segundo David de Souza, que participou 
das duas últimas audiências em Brasília, a 
ideia de realizar sessões nas cinco regiões 
do país é muito positiva. “A necessidade de 
regulamentação do custeio é consenso entre 
todos. O que a Força Sindical espera é que a 
regulamentação traga maior transparência e 
participação dos trabalhadores em seus sin-
dicatos. Também esperamos que a negociação 
e definição das novas regras redefinam as 
jurisprudências, que acabam interferindo nas 
atividades sindicais”, concluiu.

Regras para custeio sindical estão sendo discutidas em Brasília

 Apesar da paralisia na produção industrial 
e da crise que emperra a economia de muni-
cípios que vivem da exploração do petróleo, 
os sindicatos filiados à Força Sindical do Rio 
de Janeiro estão conseguindo fechar conven-
ções coletivas com aumento real. Quando só 
é possível garantir o INPC, o avanço vem nas 
demais cláusulas econômicas, como cesta bá-
sica, vale refeição ou vale alimentação. E não 
há retrocessos nos direitos já conquistados.

A estratégia do Sindicato dos Trabalhadores 
em Artefatos de Borracha, Pneumáticos e 
Afins do Rio de Janeiro, por exemplo, foi an-
tecipar a negociação do aumento salarial dos 

trabalhadores da Michelin em Campo Grande e 
Itatiaia. A data base foi junho, mas o Stiaberj 
fechou o acordo em março, garantindo, além 
do INPC integral de maio, uma Participação 
nos Resultados (PR) de R$ 9.300,00, paga em 
abril, mais PR variável em janeiro de 2016. 
Já os propagandistas, representados por sete 
Sindicatos, com data base em 1º de março, 
aprovaram 8% de reajuste em 22 de junho e 
aumento substancial no vale refeição, que 
para viajantes vai para R$ 74,00 por dia.

Os rodoviários de Volta Redonda aprovaram 
indicativo de greve, mas não chegaram a 
paralisar as atividades. Fecharam acordo com 

9% de reajuste, a partir de 1º de junho, mais 
20% na cesta básica e 9% de aumento na 
PLR. Os metalúrgicos da Marcopolo Rio con-
quistaram 8,5% retroativo a 1º de abril e 10% 
no vale compra. Nas demais categorias, como 
frentistas, marceneiros, aeroviários, comerci-
ários de Rio das Ostras, metalúrgicos de São 
Gonçalo, trabalhadores da construção civil 
e empregados em edifícios do município do 
Rio, os salários subiram entre 7% e 13,75%.

Também os metalúrgicos da CSN (Compa-
nhia Siderúrgica Nacional), representados 
pelo Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Flu-
minense, saíram de uma proposta patronal 
estagnada em 0%, com aprovação de indica-
tivo de greve, para 6% de reajuste a partir de 
1º de setembro, carga extra de R$ 1.500,00 
no cartão alimentação em setembro e outra 
carga extra de R$ 500, para 30 de novembro. 
A empresa ofereceu, ainda, aumento de 8,34% 

Votação secreta na CSN: De 6.885 votantes, 
78,3% aprovaram a proposta de aumento 
salarial

Trabalhadores da Construção Civil aprovam reajuste para 2015

Sindicatos filiados conseguem arrancar 
aumento real, apesar da crise

(INPC) no cartão alimentação, o mesmo per-
centual para o auxílio creche, que vai para 
R$ 496,00 e aumento do teto de empréstimo 
aos funcionários: R$ 3.000,00.

Com data base em junho, os jornalistas do 
Sul Fluminense aprovaram Acordo Coletivo 
que garantiu 26,9% de aumento. O piso sala-
rial passou para R$ 1.500,00. Em negociação 
com os donos de veículos de comunicação da 
região, o Sindicato dos Jornalistas Profissio-
nais do Sul Fluminense garantiu, também, a 
preservação do emprego a mais de 60 profis-
sionais que já estavam na lista de dispensa.

“Foi uma campanha muito difícil, onde 
contamos com a confiança e mobilização dos 
trabalhadores, que enfrentam demissões em 
massa”, explicou Carlos Alberto Pascoal Fidal-
go, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Duque de Caxias e Região e vice-presidente 
da Força RJ. O presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores na Construção Civil do Rio de 
Janeiro (Sintraconst-Rio), Carlos Antonio de 
Souza, concorda que a negociação foi a mais 
difícil dos últimos 14 anos. 

Para Francisco Dal Prá, presidente da Força 
RJ e da Federação dos Metalúrgicos do Rio de 
Janeiro, esta é a hora das empresas valoriza-
rem seus colaboradores, porque buscar novos 
funcionários significa custo extra, sem contar 
com o período de adaptação. “Sem dúvida, a 
situação está muito ruim, mas sem aumento 
real o trabalhador não progride na vida, de-
sanima e isso vai se refletir na produção. O 
momento exige sacrifícios, mas não se pode 
penalizar o trabalhador. E os sindicatos estão 
sabendo levar esta mensagem aos emprega-
dores”, concluiu Dal Prá.
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Levantamento do Instituto Nacional de 
Previdência Social (INSS) indica que de 2011 
a 2013 foram registrados pelo órgão 2 mi-
lhões 152 mil  acidentes de trabalho, sendo 

que 8.503 trabalhadores morreram e 48.542 
não retornaram mais às suas funções devido 
à invalidez permanente. Esses números repre-
sentam apenas os casos que foram notificados 
oficialmente.

Os altos índices de acidentes de trabalho 
registrados a cada ano são consequência da 
falta de segurança e de processos de produção 
inadequados. Falta, também, fiscalização do 
poder público. E, embora a legislação garanta 
a formação de CIPAs (Comissões Internas de 
Prevenção de Acidentes), a falta de comuni-
cação dos trabalhadores com seus Sindicatos, 
aliada à intransigência patronal, acabam, 
muitas vezes, impedindo a formação dessas 
Comissões e dificultando que os trabalhadores 
interfiram nas decisões sobre as condições do 
ambiente de trabalho.

A situação é tão grave que essa realidade 
vem mantendo o país entre aqueles que têm 
os maiores índices de mortes por acidentes de 
trabalho que ocorrem no mundo, segundo a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Só em 2013, o INSS pagou R$367 milhões 
em benefícios por acidentes de trabalho. Uma 
parte se refere a afastamentos temporários Fonte: Jornal Gazeta do Povo, na série de reportagens 

sobre Vida e Morte no Trabalho/ julho 2015

Segurança no trabalho: altos índices de 
acidentes demonstram descaso

Boa parte dos trabalhadores é jovem. Nas 
lojas, shoppings, serviços, bancos e fábricas, 
é grande a presença da juventude, nas mais 
variadas profissões, desempenhando funções 
importantes para a economia e o País. 

Esses trabalhadores e trabalhadoras recebem 
salário, 13º, férias, abono de férias, adicional 
noturno e nas horas extras, além de outros 
direitos. Dispõem ainda de garantias e bene-
fícios, como licença-paternidade de cinco dias, 
licença maternidade de 120 dias e jornada 
regular, nunca superior a 44 horas semanais.

De onde vieram esses direitos que dão dig-
nidade ao trabalho? Eles têm origem na CLT de 
1943, na Constituição de 1988, em leis especí-

ficas e em normas que protegem as profissões 
e ampliam suas garantias. Parte dos benefícios 
de apoia também nas Convenções Coletivas das 
categorias e nos acordos coletivos firmados 
pelos Sindicatos – que têm força de lei.

Mas o trabalhador conhece isso? Os jovens 
sabem de onde vem essa rede de proteção ao 
trabalho e de inclusão social? Todo trabalhador 
tem ciência da validade da ação sindical em 
defesa de seus direitos e por mais benefícios?

Infelizmente, não. Muitos desconhecem a 
origem de seus próprios direitos. E há outros, 
ainda, para quem tudo isso é benesse pa-
tronal. Só uma parcela, mais militante, tem 
conhecimento dos fatos e reconhecimento da 

importância da luta sindical.
Por que isso acontece? Porque a escola 

não ensina a esse respeito, a mídia ignora 
essa pauta e - é preciso fazer autocrítica – as 
organizações sindicais também não contam, 
como deviam, essa história para suas bases.

Há tempos, manifesto preocupação com 
esse desconhecimento. (...) Contar os fatos 
aos trabalhadores, especialmente aos jovens, 
é educação política. Mas é, principalmente, 
colocar o sindicalismo no patamar merecido 
perante a história nacional.

José Pereira dos Santos é Secretário Nacional 
de Formação Sindical da Força Sindical

do emprego, mas ano após ano a conta vai 
crescendo, porque uma parte desses benefícios 
se destina a pensões por morte ou invalidez 
permanente. Numa conta atualizada para 2015, 
somente o custo gerado pelos acidentes entre 
trabalhadores com carteira assinada que são 
notificados e identificados nas estatísticas 
oficiais é estimado em R$ 70 bilhões. Isso 

sem contar os custos que recaem sobre as 
empresas, o que contribui ainda mais para o 
chamado Custo Brasil. O mais dramático desta 
conta são os custos sociais assumidos pelos 
trabalhadores e suas famílias.

Por isso, não se cale. Ao identificar situa-
ções insalubres, de periculosidade ou de risco 
permanente, procure o seu Sindicato. 

José Pereira dos Santos*

De onde vieram os direitos trabalhistas? 
Vamos contar essa história direito?
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A Força Sindical do Rio de Janeiro 
acaba de fechar mais uma parceria, 
visando dar suporte aos Sindicatos 
f iliados no sentido de ampliar e 
diversif icar o trabalho social que 
desenvolvem em suas bases. Assim, 
novo convênio foi f irmado com a Rio 
Pae, para oferecer serviço funeral 
em todo o país, aos associados aos 
sindicatos e seus familiares. 

Segundo o diretor comercial da Rio 
Pae, Alexandre da Veiga, não há carência 
e os valores são negociados a partir 

da composição da família, levando-
se em conta o número de membros do 
grupo, suas idades, entre outros fatores. 
“Basta procurar a Força RJ para mais 
informações. Estamos à disposição”, 
afirmou Alexandre da Veiga.

O hipermercado Walmart também tem 
disponibilizado promoções especiais 
para os sócios dos sindicatos f iliados à 
Força RJ, como no Dia das Crianças, e 
agora, para o Natal. 

Para facilitar o acesso aos convênios 
já f irmados e saber o que fazer para 
ter acesso aos benefícios, a Força RJ 
lançou o “Guia de Parcerias e Convênios 
Força Sindical RJ”, à disposição para 
retirada na sede da Força RJ. Também é 
possível consultar www.fsindicalrj.org.
br/beneficios. 

Há convênios na área de Educação 
(educação básica, graduação, pós 
graduação, qualif icação profissional, 
idiomas); Saúde (ótica, drogaria, 
odontologia, plano de saúde); 
Alimentação (hipermercado, atacado e 
varejo); Seguro de vida e serviços, além 
de lazer (pousada e resort).

“Um Sindicato existe não só para 
pleitear melhorias salariais para seus 
associados e para a categoria que 
representa, mas também para buscar 
melhor qualidade de vida para os 
trabalhadores e sua família”, afirmou 
Francisco Dal Prá, presidente da Força 
RJ, ao explicar a política de parcerias 
que a central adota no Rio de Janeiro. 
“Não queremos substituir os convênios já 

A Federação dos Trabalhadores nas Indús-
trias do Ramo Químico e Farmacêutico do Rio 
de Janeiro (Ferquimfar) já é uma federação 
interestadual. O anúncio foi feito pelo seu 
presidente, Isaac Wallace de Oliveira, depois 
de reunião entre nove dirigentes da Federação 
e o presidente da Força RJ, Francisco Dal Prá. 

Segundo Isaac Wallace, o encontro avaliou 
os desafios e avanços da extensão de base 
para 20 estados brasileiros, nas Regiões Nor-
te, Nordeste e Centro Oeste. “Discutimos com 
o presidente Dal Prá o que podemos fazer 
para conter as demissões que estão acon-
tecendo em grande escala, estratégias para 
alcançar a redução da carga horária de tra-
balho e como podemos apoiar os Sindicatos 
filiados em todo o país em suas campanhas 
salariais, cada vez mais árduas em função 
da crise econômica”, resumiu Isaac Wallace.

Fundada em 2009, a carta sindical da 
Ferquimfar saiu em 2012, quando começou 

o trabalho efetivo da Federação de apoio e 
defesa dos Sindicatos filiados. “Começamos, 
desde a concessão da carta, a reorganizar 
o setor químico em nossa região e nosso 
trabalho foi tão bem sucedido que chamou 
a atenção em outros estados. Agora, nossa 
missão é promover a mesma reorganização 
em toda a nossa base”, salientou o presi-
dente da Federação e secretário geral do 
Sindicato dos Químicos de São Gonçalo.

Francisco Dal Prá parabenizou a diretoria 
da Ferquimfar pelas conquistas. “Não poderia 
esperar resultado diferente, pela qualidade 
dos diretores que hoje conduzem a Federação 
dos Químicos no Rio de Janeiro. Estão de 
parabéns por sua organização e por priorizar 
a unidade sindical em torno de desafios e 
demandas comuns ao setor. A Força no Rio 
de Janeiro sempre dará todo suporte e apoio 
para o sucesso de suas ações”, arrematou 
Dal Prá.

Federação dos Químicos agora é interestadual

Expediente: 
Força Rio é uma publicação da Força Sindical 
do Estado do Rio de Janeiro. Rua Silvino Mon-
tenegro, 88, 88-A - Gamboa - Rio de Janeiro 
- RJ, CEP 20.071-902. Tel.: (21) 2233-1450 / 
2253-5451. 
fsindicalrj@fsindicalrj.org.br 
http://www.fsindicalrj.org.br 
http://twitter.com/fsindicalrj 
http://youtube.com/fsindicalrj 

http://facebook.com.br/fsindicalrj 
Presidente: Francisco Dal Prá
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Marcelo Peres - imprensa@fsindicalrj.org.br 
Jornalista responsável: Rose Maria (MTb –RJ 
-17070/78/21) – assessoria@fsindicalrj.org.br
Fotos: Newton Bastos, Arquivo Força RJ, 
Divulgação Sindicatos filiados
Programação visual: Eiras Comunicação e 
Marketing Ltda

Força RJ amplia rede de convênios para 
beneficiar trabalhadores

Da esquerda para a direita: Alexandre da Veiga, da Rio Pae, Marcelo Peres, diretor da Força RJ e 
Ubiratan José de Almeida, presidente da Ubiratan Corretora

oferecidos pelas entidades, mas somar, 
oferecer mais opções, para ampliar ainda 
mais a assistência. O Sindicato pode e 
deve ser uma força de avanços sociais, 

ajudando a construir mais cidadania 
e bem estar para a coletividade”, 
completou Dal Prá.
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SindiQuímica-NI organiza seu primeiro
Torneio de Futebol de Campo

Final do campeonato de 
futebol dos empregados em 
edifícios será em dezembro

Construção Civil promove 
campeonato de futebol em 

sua sede campestre

O time do Consórcio Benge, campeão da 57ª Taça Sintraconst-Rio

Os trabalhadores que atuam nas obras 
de modernização do Parque Aquático 
Maria Lenk para os Jogos Olímpicos de 
2016 foram os campeões da 57ª Taça 
Sintraconst-Rio, campeonato de futebol 
de campo do Sindicato dos Trabalhadores 
da Construção Civil do Município do Rio, 
promovido rotineiramente pelo sindicato, 
na sede campestre da entidade, em Rio 
Bonito. 

Os operários da Consórcio Benge, 
responsável pelas obras do parque 
aquático, venceram a última final sobre 
o time da Bela Vista Construtora (Campo 
Grande). “A gente não esperava chegar 

aqui e ganhar, mas todos se empenharam 
até o fim”, conta o servente Robson 
da Silva, de 24 anos, goleador do 
campeonato, com oito gols. Ele levou uma 
das principais premiações do torneio: uma 
TV de LED, 32 polegadas.

Além do Consórcio Benge e da Bela Vista 
Construtora, também participaram do 
campeonato times da SPE LED 13, da Vent 
(Odebrecht), do Consórcio Ibeg (Parque 
Olímpico) e da Arezza (Barreira do Vasco).

Os times são formados nos canteiros de 
obra da cidade. E, às vésperas do Dia do 
Trabalhador, em 1º de maio, é disputada a 
grande final entre os times campeões.

A grande final do campeonato de 
futebol de campo do Sindicato dos 
Empregados em Edifícios do Município 
do Rio será disputada no próximo dia 6 
de dezembro, com grande festa na sede 
campestre do Sindicato, na Praia de 
Mauá, em Magé. 

A disputa reuniu 12 equipes de bairros 
diferentes, que jogaram no primeiro 
domingo (seis equipes) e no terceiro (a 
outra metade) de cada mês. Iniciado em 

abril, a fase de mata-mata foi de agosto 
a outubro, sob supervisão do diretor de 
Esporte e Lazer, Luiz Sampaio Lima. 

As semi-finais acontecem em novembro. 
Nos jogos de ida, o Esperança venceu o 
Laranjeiras por 4 a 1. E o Campinense 
venceu o Castela Mari por WO. As quatro 
equipes voltam a se enfrentar dia 15 de 
novembro. Quem se sair melhor nos dois 
confrontos disputa a final no 1º domingo 
de dezembro.

O presidente do Sindicato dos Químicos de 
Nova Iguaçu, Sandoval Marques, escolheu o 
estádio do Artsul Futebol Clube, em Queima-
dos, time da segunda divisão do campeonato 
carioca para palco do Torneio Djalma Lima 
de Araújo, o primeiro torneio de futebol de 
campo do SindiQuímica-NI. O torneio leva 
esse nome em homenagem ao diretor mais 
antigo do Sindicato, que lá está há 52 anos.

O campeonato já abriu inscrições para 
a participação de times e acontece em 29 
de novembro. “Nosso intuito é favorecer a 
integração social e o lazer. Vamos, também, 
selecionar os melhores da competição para 
representar o Sindicato no Estado”, anunciou 
Sandoval Marques.

A disputa não substituirá a Copa Futsal 
SindiQuímica-NI, que acontece todos os anos, 

com a grande final sendo disputada no dia da 
Festa do Trabalhador, sempre no último fim de 
semana antes do 1º de Maio. “Na verdade, o 
torneio de futebol de campo será um evento 
teste, onde vamos conferir o desempenho 
do campo e das instalações. Queremos fazer 
um campeonato ainda melhor do que na 
última edição. A Copa Futsal SindiQuímica-
-NI foi criada com o objetivo de promover a 
confraternização entre os empresários, os 
trabalhadores e seus familiares e já se tornou 
tradição na categoria”, afirmou Sandoval.

A disputa começa em janeiro. No ano pas-
sado, a Compactor foi a vencedora. Também 
houve a participação de equipes de futebol 
feminino na grande final. Feijoada e bebida 
gelada foram servidas para todos que com-
pareceram na quadra do IBC Clube.
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