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Sindnações na luta pelo cumprimento da
legislação trabalhista

Por causa da tal imunidade, os
trabalhadores brasileiros lotados
nas embaixadas e organismos in-
ternacionais são submetidos a toda
sorte de desrespeito, com seus di-
reitos surrupiados a todo momen-
to. Apesar do amparo da lei, temos
enfrentado dificuldades pelo cum-
primento da mesma.

São inúmeras as ações traba-
lhistas que correm na justiça, com
ganho de causa para o trabalhador,
mas sem que este consiga receber
o que lhe é devido.

Um caso típico de como as em-
baixadas tratam essas questões, diz
respeito à embaixada da Espanha.
Uma funcionária trabalhou por 29
anos. Foi demitida sem qualquer di-
reito e só conseguiu liberar o FGTS
por conta de uma doença grave.

Ela busca seus direitos na justi-
ça há mais de quatro anos e embora
a justiça tenha lhe dado ganho de cau-
sa, não cabendo mais recurso por
parte da embaixada da Espanha e o
juiz tenha determinado o bloqueio de
uma conta da embaixada para o pa-
gamento da trabalhadora, ela nada
recebeu. Isto porque a embaixada
recorreu ao Itamarati e o STF deter-
minaram o desbloqueio da conta.

Diante de tantas injustiças, o
SINDNAÇÕES buscará todos os
meios para que essas embaixadas
tratem os trabalhadores brasileiros
com o respeito que merecem.

Para isso, iremos a todos os ór-
gãos e instâncias internacionais
para denunciar todas as embaixadas

que não respeitam a legislação bra-
sileira, bem como o trabalho escra-
vo e desvio de função a que muitos
empregados são submetidos.

Talvez a única forma de essas
embaixadas cumprirem a lei seja
pelo constrangimento internacio-
nal, principalmente naqueles paí-
ses que fazem questão de ocupar

cadeiras na ONU e outros órgãos
para falar de direitos humanos e
criticar alguns regimes de gover-
no. Enquanto isso, na porta dos
fundos, fazem pior que certas di-
taduras: discriminam e escravizam
trabalhadores.

Se eles querem constrangi-
mento, terão. Aguardem.
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Expediente

Contra o desrespeito, luta e mobilização!
O Sindnações não descarta a possibilidade de montar um acampa-

mento em frente a algumas embaixadas, como a da Espanha, pelo cum-
primento da legislação trabalhista e pagamento de inúmeros processos
que já foram julgados e não cabem mais recursos. Agora é assim: ou
pagam, ou passam vergonha.

É claro que chamaremos a imprensa e distribuiremos fotos para vá-
rias agências de notícias internacionais relatando como é que certas
embaixadas, de países de primeiro mundo, gostam de discriminar os
trabalhadores.

CUT apóia a luta do SINDNAÇÕES
O Sindicato é filiado à CUT e

procurou a Central para pedir
apoio à nossa luta e tivemos a
garantia da nova presidenta, Re-
jane Pitanga, de que a Central
estará empenhada para defen-
der os direitos dos trabalhado-
res e em breve nos reuniremos
para traçar algumas estratégias
de atuação, junto com a CUT.

Venha para o Sindicato você também
As dificuldades que en-

frentamos para levar essa
luta são imensas. Além de
não sermos liberados, o Sin-
dicato não dispõe de recur-
sos para contratar uma as-
sessoria que encaminhe to-
das as pendências diárias.
Os diretores se desdobram
para dar conta do recado e
mesmo assim não dá tem-
po. Estamos com tripla jor-
nada de trabalho, pois saí-
mos da embaixada e damos
expediente até tarde da noi-
te no Sindnações.

No início de junho o diretor
do SINDNAÇÕES, Osvaldo, vi-
ajará para a Espanha para par-
ticipar de um Congresso da Fe-
deração e aproveitará para pro-
curar algumas entidades inter-
nacionais para denunciar o tra-
tamento dado aos trabalhadores
brasileiros, inclusive o excesso

de horas extras que já se ca-
racterizam como regime semi-
escravo.

Estamos entrando em conta-
to com a CIOLS, a Central Sin-
dical Internacional, a qual a CUT
é filiada, para formular inúme-
ras denúncias de maus tratos
contra os trabalhadores.

O SINDNAÇÕES É VOCÊGostaríamos muito de
contar com o apoio da cate-
goria, pois estamos lutando
por seus direitos e contra as
injustiças que sofremos to-
dos os dias.

Seria gratificante que o
sacrifício da direção fosse
recompensado com filiação
em massa. Se todos se fili-
arem, a entidade ficará for-
talecida e usaremos mais
recursos para melhorar o
atendimento à categoria e
aperfeiçoar a luta.

Esperamos por você.


