
  Em novembro de 2000, os trabalhadores em entidades sindicais do Estado 
de Sergipe avançaram em sua organização sindical. Nasceu o SINTES. Enti-
dade máxima de uma categoria que durante esses 10 anos tem participado 
bravamente da história dos movimentos sociais do nosso país.

   Foram muitas batalhas, muitos enfretamentos, algumas derrotas e muitas 
vitórias. A comemoração dos 10 anos demonstra o acerto da nossa fundação 
e do saldo positivo frente às batalhas travadas. A experiência acumulada 
durante esses 10 anos deve ser utilizada como estimulo aos avanços que 
precisamos realizar.

   Muitas lições foram tiradas das vitórias e das derrotas. A principal delas foi 
manter nossa entidade sindical ao lado das lutas dos trabalhadores. Enquanto outros sindicatos e centrais 
sindicais passaram para o outro lado da trincheira, abandonando e jogando na lata do lixo a história do com-
bativo movimento sindical brasileiro, nosso Sindicato foi uma daqueles que resistiram e bravamente manteve 
seu principio de autonomia e independência frente aos governos e aos patrões.
   É baseado no nosso principio da autonomia e da independência que comemoramos nossos 10 anos de re-
sistência e luta.

Campanha de Sindicalização
   Nosso desafio é avançar na estruturação do Sintes. Construir um laço mais forte entre o Sindicato e a base 
de representação. Levar o Sintes a todos o locais de trabalho.
   Vamos organizar uma forte campanha de filiação. Realizar visitas aos locais de trabalho. Cada novo associa-
do ganhará um brinde em comemoração aos 10 anos do Sintes.
   Filiar para manter acesa a chama da luta e da resistência. A nossa independência política é garantida pela 
nossa independência financeira. Como diz um velho ditado: quem paga a banda, escolhe a música. No Sintes 
quem escolhe a música são os trabalhadores.
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SINTES: 10 anos combatendo as 
contradições e avançando na luta

Fortaleça o Sindicato. Fique forte. Fique Sócio

   A Federação Interestadual dos 
Trabalhadores em Entidades Sindi-
cais (FITES) realizará Plenária In-
terestadual nos dias 17, 18 e 19 
de setembro, em Belo Horizonte/
MG.
   A Plenária tem como pauta a 
prestação de contas e previsão or-
çamentária; organização nacional 
da Federação; Funcionamento da 
Diretoria e eleição da Comissão 
para elaboração da Reforma Esta-
tutária.
   
A Plenária Interestadual 
será formada por:
a) 02 membros de cada sindicato 
filiado, quites com suas obrigações 

Movimento
FITES realiza Plenária Interestadual

sociais;
b) 01 (um) membro da base de 
cada sindicato filiado, eleito em 
assembléia geral;
c) A diretoria e conselho fiscal da 
FITES (delegados natos)

Delegados do Sintes
   Em reunião de diretoria e em 
assembleia geral, o Sintes elegeu 
a delegação de Sergipe à Plenária 
Interestadual da FITES.
   Alberto Calasans (Sindipetro 
AL/SE) e Patrícia Cristina (Sin-
divigilantes) foram eleitos como 
delegados na reunião da direto-
ria. Francisco Rodrigues (Fetase) 
foi eleito como suplente.

   Williams Robson (Sindipetro AL/
SE) foi eleito como delegado à Ple-
nária Interestadual da FITES em 
assembleia geral. Francisco Rodri-
gues (Fetase) foi eleito novamente 
como suplente.
   Tanto a reunião de diretoria, 
como a assembleia geral, foi reali-
zada no dia 22 de julho, às 16h e 
às 17h, respectivamente, no audi-
tório do Sindicato dos Petroleiros.
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SENALBA
O Sintes encaminhou ao Senalba/SE a proposta 
de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT- 2010/11) 
dos seus funcionários. O oficio nº 012 foi pro-
tocolado no dia 01 de junho. Até o momento o 
SENALBA/SE não apresentou nenhuma resposta 
ao oficio encaminhado pelo Sintes.

Congresso do Sintes
Em outubro será realizado o III Congresso do Sin-
tes/SE. A programação completa será informada 
na próxima edição do nosso boletim. Aguarde.

Oficina sobre segurança no trabalho
A Associação dos Tecnólogos em Saúde e Segu-
rança do Trabalho e Meio Ambiente do Estado de 
Sergipe realizou, no dia 24 de julho, na fazenda 
Esperança (Lagarto/SE), a oficina sobre segu-
rança no trabalho. O diretor do Sintes, Francisco 
Rodrigues, participou da oficina. O evento contou 
com o apoio do Sindipetro AL/SE, FNP e CONLU-
TAS.

Filiação pela internet
   A filiação ao Sintes pode ser feita também pela 
internet. Basta acessar o site do Sintes – www.
sintes.com.br. Preencha o formulário e entre-
gue para algum diretor do Sindicato.

Fale com a diretoria do Sintes
   Rua Siriri, 629, Centro, Aracaju/SE. Telefone: 
(79) 4009 -1866. Email: sintes@sintes.org.br

Transporte Urbano de Aracaju
Um dilema para os 

trabalhadores e a juventude
   É um sofrimento ter que pegar o ônibus linha Orlando Dan-
tas/Campus para chegar à Universidade Federal de Sergipe. 
Principalmente no horário em que os trabalhadores estão 
retornando de seu trabalho para casa.  Os passageiros es-
peram horas e quando conseguem entrar no ônibus andam 
exprimidos como sardinha enlatada. Isso é um tremendo 
desrespeito principalmente com os estudantes que precisam 
chegar no horário de suas aulas, onde muitas vezes recebem 
faltas. 
   A passagem é cara e a população não tem o direito ao 
mínimo de conforto nos ônibus e nos terminais. Muitos são 
obrigados a andar pendurados nas portas. Os trabalhadores 
exaustos depois de uma dura jornada de trabalho têm que 
enfrentar esse dilema diário.

Quadrilha ‘Tatu na Roça’
Um São João irreverente e politizado

   No dia 24 de junho, as ruas de Aracaju viram palco de uma 
festa junina pra lá de animada. Uma tradição que esse ano 
completou 24 anos. Tudo começou com um grupo de quatro 
amigos que decidiram curtir o São João de uma forma dife-
rente: em cima de uma carroça, passeando pelos bairros da 
cidade.
   A Quadrilha Tatu na Roça já é tradição. Duas característi-
cas marcam a quadrilha: a primeira, os homens vestem-se 
de mulher e vice-versa; segundo, todo ano a quadrilha leva 
um tema político às ruas, esse ano o tema foi “O petróleo 
tem que ser nosso. Petrobras 100% estatal”.
   São quase dez horas de festa e animação pelas ruas de 
Aracaju.  Esse ano foram mais de 200 brincantes e 50 car-
roças, todas decoradas com palhas e faixas com frases da 
campanha “O petróleo tem que ser nosso. Petrobras 100% 
estatal”.
   Veja as fotos da Quadrilha Tatu na Roça no site:
    www.tatunaroca.com

Sindivigilantes
Nenhum passo atrás nas 

reivindicações feitas pelo Sintes
   As companheiras Maria Auxiliadora e Patrícia Medeiros 
continuam afastadas dos seus postos de trabalho. O Sindi-
vigilantes continua não cumprindo a sentença judicial que 
determina o retorno das companheiras ao trabalho.
   Os processos continuam tramitando na justiça. As duas 
companheiras permanecem sem receber seus salários e 
seus direitos trabalhistas. O Sintes, com apoio da CONLU-
TAS, continua firme na luta em defesa das companheiras. 
   Está marcada uma nova reunião de negociação entre o 
Sindivigilantes, o Sintes e a Assessoria Jurídica do sindicato 
para segunda-feira, 2 de agosto, às 16h30min, na sede do 
Vigilantes.      
   Sintes defende:
   - Reintegração conforme determinação judicial;
   - Assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT;
   - Repasse da contribuição mensal do Sintes.


