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N
No dia 02 de
e dezembro de 2017, àss 8h30min, na
n Sede do Hotel Royal Golden, Be
elo Horizonte
e,
MG, tevve início o 41º
4 ENSA – Encontro nacional de
e Sindicatos de Arquitettos e Urban
nistas com a
presença
a dos Arquite
etos e Urban
nistas e dem
mais convidad
dos constanttes no livro dde presenças da FNA, e
tratou-se
e dos seguiintes temas,, conforme pauta: Às 8h30min
8
cerrimônia de abertura com saudação
o
Sindicato
o MG, IAB, ABEA, FISE
ENGE, CUT, CAU, FNA. Às 9h inicio
ou a mesa ssobre a Conjuntura Atua
al
com representantes do DIEESE,, FENAJ e C
CUT: Clemen
nte Ganz Lúc
cio (DIEESE
E) iniciou fala
ando que 642
2
reformass trabalhistass estão send
do feitas no mundo hoje
e. “Estamos entregando
e
a economia brasileira ao
o
capital in
nternacional e isso é grave – temos a maior rese
erva de água
a do planeta,, o que garante 300 anoss
de sobre
evida da hum
manidade”. Disse
D
que o impedimento da presidenta eleita ffoi estratégic
co para essa
a
entrega, assim como
o para a refo
orma trabalh ista e para a da previdência. Em 200 anos o esta
ado brasileiro
o
será a m
metade do qu
ue é hoje, segundo objetiivos anuncia
ados pelo pró
óprio governoo. Hoje 100 empresas do
o
setor financeiro articculam rentisttas e investid
dores para ocupar
o
o comando de 440% das 43m
mil empresass
produtiva
as multinacionais do mundo.
m
A ló
ógica da prrodução é entregar
e
renntabilidade ao
a acionista
a.
Mudando
o a lógica do
d capital in
ndustrial, dim
minuindo de 75% pra 25%
2
o reinve
vestimento estrutural dass
empresa
as. Os atua
ais sindicato
os foram ba
aseados na sua criaçã
ão na lógicaa industrial, não sendo
o
adequad
dos aos dem
mais setores. Hoje a pred
dominância do
d emprego é no setor dee serviços, com
c
jornadass
e ocupa
ações mais flexíveis. Cabe aos tra
abalhadores impor aos empresárioss: que nas negociaçõess
coletivass nenhuma regra
r
nova será
s
implanta
ada naquela
a base sem a negociaçãão com os sindicatos doss
trabalhad
dores e que nenhuma homologação
o será feita sem assistência do sindiccato. Segund
do Clemente
e:
“convençção e acord
do valem pa
ara todos o
ou somente para assoc
ciados?” Preecisamos repensar essa
a
situação
o onde todos usufruem e somente asssociados financiam. É preciso rever a estrutura atual sindica
al
pra atender às novas demandas
s, organizaçã
ão e patrimôn
nio dos sindicatos. Aindaa temos a juv
ventude, que
e
não acrredita em in
nstituições e em estrutu
uras verticais: “como atender
a
a esssa demand
da?” Após a
Presiden
nte da FENA
AJ Maria Jos
sé Braga lem
mbrou que depois a crise
e da décadaa de 90 as economias
e
se
e
recupera
aram e o tra
abalhador não se recup
perou, e isso faz parte da estratéggia do neolib
beralismo de
e
minimiza
ar a importâ
ância do ser humano, e dessa estratégia tam
mbém faz paarte a culpa
abilização do
o
trabalhad
dor por não ter emprego
o (achando q
que não se qualificou),
q
se
endo que o próprio capittalismo exige
e
a reservva de merca
ado. O silenc
ciamento da classe trabalhadora inc
clui: eliminaçção dos dire
eitos básicoss,
ataque às entidade
es sindicais e movimen
ntos sociais criminalizad
dos, partidaarização e elitização
e
da
a
informaçção (mídia), utilização
u
do
o judiciário e cooptação do
d Ministério Público. Possteriormente, Ari Aloraldo
o
do Nasccimento, sec
cretário de organizaçã
ão e polític
cas sindicais da CUT, apontou qu
ue a reforma
a
trabalhissta veio som
mente regularizar e forrmalizar um
ma relação de
d trabalho já tão indigna para o
trabalhad
dor. A tecno
ologia vem de
esumanizand
do os meios de produção, como o U
Uber, que não
o tem seque
er
um patrimônio (nem
m carros nem
m funcionáriios). Esse debate
d
precis
sa ser aprof
ofundado, inc
clusive peloss
estudiossos do tema, que não tem
m a verdade
eira noção da
as interferências que a teecnologia po
ode acarreta
ar
na vida d
das pessoass. Os delegad
dos falaram da necessid
dade de volta
ar a ter cong ressos de ba
ase, de reve
er
as estru
uturas intern
nas da CUT
T para aten
nder aos interesses do
os arquitetoss e urbanis
stas, de noss
preocupa
armos com a reinvenção
o dos sindiccatos e de solicitar que a CUT norteeie a greve do
d dia 05 de
e
dezembrro. Clemente
e Ganz Lúciio alertou qu
ue categoriz
zar os trabalhadores acaabou por enfraquecê-loss.
Devemo
os recriar a cultura
c
operá
ária, centross de encontro
os de trabalhadores, inddependente de
d profissão
o,
pontos d
de união, acolhimento, solidariedade
s
e. Maria José
é Braga diss
se que a cattegorização é necessária
a
no que ttange à estrrutura da CU
UT. Não devvemos dimin
nuir a importtância dos ppartidos polítticos e a sua
a
demonizzação é nociiva à sociedade. Ari Alo
oraldo do Na
ascimento po
ontuou que uuma greve geral
g
é muito
o
difícil de
e organizar. O novo proce
esso sindica
al está em co
onstrução e a individualizzação do trabalho é cada
a
vez maior, e como
o os arquitetos já são
o profissiona
ais liberais, a CUT coonta conosc
co pra essa
a
reestrutu
uração. Às 10h30min iniciou-se a me
esa sobre Os
O Impactos no Mundo ddo Trabalho com Antônio
o
Augusto de Queirózz do DIAP. Ele
E apontou para a necessidade de
e uma mudaança cultural – educação
o
politica e civismo são
s
a única forma de a população
o reagir aos
s ataques aao trabalhad
dor que vem
m
ocorrend
do. No nosso
o regime (re
epresentativo
o), em que, segundo
s
ele
e, a ação dee uma entida
ade tem maiss
peso do que a ação
o de um trab
balhador, a im
mportância das
d instituiçõ
ões é muito grande. Lem
mbra que em
m
manifesttações sem organizaçã
ão e estraté
égia instituc
cional o res
sultado sem
mpre é desa
astroso, vide
e
Primavera Árabe e Brasil-Faceb
B
ook-2013-M BL (a esque
erda, entende
endo que pooderia ser um
m movimento
o
de direita
a, se omitiu)). Ainda alertta que a refo
orma da prev
vidência não
o vai parar, e por pior que seja, ainda
a
pode serr vista como positiva para
a a esquerda
a, que pode usar isso como ferrameenta de campanha em
m
2018 e como argum
mento para no caso de não eleita, afirmar que
e o grande ddesequilíbrio
o das contass
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publicas, usado com
mo argumentto pela direitta para fazerr a reforma, agora não sse justifica mais.
m
Após, o
coordena
ador do Sindicato/DF, Danilo
D
Matosso, questiono
ou o palestrante com veeemência. Ao
A final desta
a
mesa ho
ouve intervalo para o alm
moço. Às 13
3h30min inic
ciou-se a me
esa sobre a Gestão do CAU 2018 a
2020, em que participaram Da
anilo Macedo
o (Sind Arq
q DF), Uésle
ei Saimon dde Souza (FNA), Milton
n
Gonçalvves (Sindarq PR), Gilciné
éia Barbosa (FNA/CAU--BA) e Edina
ardo Lucas, vice-preside
ente da FNA
A.
Edinardo
o coordenou
u a mesa e inicou faze ndo uma ap
presentação geral, lembbrando que o CAU é da
a
sociedad
de e para a sociedade
e. Segundo ele, a FNA
A apoiou as chapas quue eram apo
oiadas peloss
sindicato
os. Milton ap
presentou um resumo d
de dados e estatísticas sobre o ressultado das eleições e a
represen
ntatividade dos
d sindicatos/FNA na prróxima gestã
ão. Às 14h30
0min iniciou-sse a mesa para
p
tratar do
o
Sistema da TCS, em
m que o reprresentante d a empresa, Michael, aprresentou as diversas fun
ncionalidadess
do sistem
ma. Às 15h iniciou-se a mesa
m
sobre A
Acordos Cole
etivos, em qu
ue César Scchutz, asses
ssor sindica
al
da FNA, apresentou uma oficina sobre as Ne
egociações Coletivas
C
e os
o reflexos daa Reforma Trabalhista.
T
A
apresenttação foi divvidida em du
uas partes d
distintas: A primeira
p
apre
esentou o ppasso a pass
so de todo o
processo
o de negociação coletiv
va e sua fun
nção vital na
a atividade sindical;
s
o seegundo mom
mento foi um
m
debate e reflexão sobre
s
os efe
eitos da Refforma Traba
alhista nas negociações
n
coletivas e nos direitoss
trabalhisstas. Ao encerrar o palestrante conccluiu que fica
a evidente que
q os acorddos e contra
atos coletivoss
são uma
a ferramenta essencial no combate p
precarização
o das relaçõe
es de trabalhho e no fortalecimento do
o
movimen
nto sindical dos arquitettos. Às 18h
h passou-se ao lançame
ento do livroo de Ângelo
o Arruda, exxpresiden
nte da FNA, seguida de uma sessã o de autógrafos. Ao fina
al fez-se um
m intervalo. Às
À 19h30min
n
iniciou-se a mesa Brrasil Cidades
s, com Nabil Bonduki, FA
AU/USP e Fe
ernando Turinno, ANEAC, mediada po
or
Fernand
da Simon, Diretora de Organização
O
e Formação
o Sindical da
a FNA. Nabbil Bonduki falou sobre a
necessid
dade de pen
nsarmos uma agenda u rbana a longo prazo, pois todas ass soluções democráticas
d
s
debatida
as a partir da
a ideia de Reforma
R
Urb ana não derram muito certo. Às 20hh deu-se inic
cio à Décima
a
Segunda
a Premiação
o do Arquitetto e Urbanissta do Ano em
e que os profissionais
p
foram reconhecidos em
m
duas ca
ategorias: Se
etor Público
o e Setor P
Privado. O reconhecime
r
ento na cateegoria setorr privado fo
oi
concedid
do aos arquiitetos e urba
anistas Maria
a Edwirges Sobreira
S
Lea
al e Eduardoo Beggiato, que atuam à
frente do escritório B&L Arquitetura, de B elo Horizontte (MG). O reconhecim
mento na cattegoria seto
or
público ffoi concedido
o à arquiteta
a e urbanista
a Marieta Cardoso Maciel, também d a capital min
neira. Após a
premiaçã
ão, encerrara
am-se as atividades do p
primeiro dia.
No dia 0
03 de dezem
mbro de 2017
7, às 8h30m
min, no mesm
mo local, o encontro tevee sequência com a mesa
a
sobre Ap
presentação das contas da FNA, ond
de Valtuir Silv
veira (contad
dor FNA) relaatou a situaç
ção atual que
e
havia sid
do apresenta
ada na reunião da Direto
oria Executiv
va da FNA no dia anterioor. Valtuir infformou que a
contabilidade será finalizada e disponibilizad
d
da a todos para análise antes
a
da próóxima Reuniã
ão Ampliada
a.
Às 9h30min, teve iníício a mesa sobre
s
Reform
ma Trabalhis
sta com Marc
cos Landa doo MNLM-MG
G (Movimento
o
Nacional de Luta pela Moradia
a), Antônia d
de Pádua da UMMP-BH
H (União Meetropolitana por Moradia
a
Popular de Belo Horrizonte), e Drra Valdete S outo Severo
o, juíza do tra
abalho da quuarta região (RS).
(
Marcoss
Landa po
ontuou quaiss foram as maiores
m
perda
as do trabalh
hador com a Reforma Traabalhista. Le
embrou que o
golpe de
e 2016 foi orquestrado internacionallmente. Diz que os Sind
dicatos atual mente tem agido
a
pouco
o,
fazendo somente a luta econôm
mica e não política (nã
ão faz forma
ação e não vai pra rua). “É preciso
o
resgatarr a autoestim
ma social da população b
brasileira”. A Dra Valdete
e Souto Sevvero falou do
o desmanche
e
causado
o pela Reforma Trabalhista sob a p erspectiva dos
d sindicato
os, lembra qque estamos
s vivendo um
m
momento
o de exceção, dado o go
olpe institucio
onal. Alertou
u que o mode
elo de socieddade que criamos não se
e
sustenta
a, pois gera o fim dos recursos naturrais e a desiigualdade so
ocial, e que oos primeiros
s decretos de
e
regulaçã
ão trabalhista
a em 1907 e 1913 já bu
uscavam coo
ordenação e apoio aos trabalhadore
es. O próprio
o
termo Negociação Coletiva
C
já é um tiro no p
pé porque se
endo tratado
o como negoocio jurídico, será tratado
o
pelo cód
digo civil, ou
o seja, com
m o mínimo
o de intervenção do es
stado. Na veerdade não há como o
trabalhad
dor ter vanta
agens ao faz
zer qualquerr concessão. A Reforma Trabalhistaa só vem validar o que já
á
vem sen
ndo feito – renúncia de
e direitos – há muitos anos pelas convençõess coletivas. Portanto oss
sindicato
os precisam rever suas ações. As reformas qu
ue estão sendo feitas hhoje no Bras
sil buscam a
eliminaçção completa
a do que se
e entende po
or bem esta
ar social, faz
zendo parte de um nov
vo projeto de
e
sociedad
de. No mun
ndo ideal nã
ão deveria h
haver imposto sindical. Sugere quee se façam coletivos de
e
sindicato
os que enco
ontrem pauta
as comuns. A
Assim como
o o capital se movimentaa internacion
nalmente em
m
suas estratégias, oss movimento
os popularess e sindicais
s também deveriam
d
se organizar dessa
d
forma
a.
Movimen
ntos devem
m conversar mais entre
e si, focar em comun
nicação. Crisse é um momento
m
de
e
possibilid
dades, “só com crise a gente se reinvventa”, segundo a magis
strada. Às 11 h30min fez-se o Relato
o
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dos Enccontros Regionais do diia 01 de de
ezembro, onde um representante dde cada grupo (regional)
apresenttou o que fo
oi proposto no
n exercício//debate realizado durantte o encontroo da sexta feira.
f
Ao fina
al
desta ap
presentação houve interv
valo para o a lmoço. Às 13
3h30min inic
ciou-se a messa sobre a CSU
C
2018 e
arrecada
ação dos sin
ndicatos em que Juliana
a Betemps Vaz
V da Silva
a, secretáriaa de finanças da FNA, e
Valtuir S
Silveira, asse
essor contáb
bil da FNA, apresentara
am os relató
órios contábbeis relativos
s ao período
o
janeiro a outubro de 2017, bem como propo
osta de ajuste
es de contas
s para o anoo de 2018, a partir de um
m
cenário d
de restrição de receitas devido a po
ossível queda
a de arrecad
dação de CS
SU. Valtuir ainda fez uma
a
apresenttação geral sobre o co
ontexto histó
órico da sindicalização no Brasil. E
Essa aprese
entação será
á
disponib
bilizada a tod
dos os sindic
catos. Às 17h
h30min deu--se início às Deliberaçõees e Moções
s, onde foram
m
apresenttadas 20 pro
opostas, sistematizadas em 17 dife
erentes assuntos e subm
metidas ao plenário
p
para
a
análise e votação. Essas
E
propos
stas estarão disponíveis no site da FNA, bem com
mo os encam
minhamentoss
decorren
ntes delas. Às
À 19h45min tratou-se do
o tema Fund
do de Apoio para
p
os Sinddicatos, em que
q levantouse a posssibilidade de extinção do
d Fundo e d
definiu-se qu
ue este tema
a será incluíddo na minuta
a da próxima
a
Reunião
o Ampliada. Às
À 20h definiu-se o local da próxima Reunião Am
mpliada: Brassília/DF com data ainda a
definir. À
Às 20h15min
n declarou-se
e encerrada a Reunião Ampliada
A
com
m fala do Prresidente do Sindicato de
e
Minas G
Gerais, Eduarrdo Fajardo, e do Preside
ente da FNA, Cicero Alva
arez.
Belo
o Horizonte, 03 de dezem
mbro de 2017
7
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