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Organizar para lutar

“Combatendo as contradições para avançar na luta”
O Sintes/SE realiza nos dias 19 e 
20/11, no auditório do Sindicato 
dos Petroleiros, seu III Congres-
so Estadual. Com o lema “Com-
batendo as contradições para 
avançar na luta”, o congresso 
marca também o 10º aniversário 
do Sintes/SE.
   “O congresso é a principal ins-
tância deliberativa do Sintes. 

Bandeiras de Luta
• Estabilidade no emprego
• Não à retirada de direitos
• Não às demissões
• Redução da jornada, sem redução de salários
• Fim do assédio moral
• Fim do fator previdenciário
• O petróleo tem que ser nosso. Petrobrás 100% estatal

Programação
19/11 (sexta-feira)
17h – Inicio do credenciamento
18h – Solenidade de Abertura
19h – Mesa Redonda: Análise de Conjuntura
        Debatedores: Maria de Lourdes (FITES) e Vera Lúcia (ILAESE)

20/11 (sábado)
8h – Grupos de Trabalhos – GT´s
12 – Almoço
14h – Plenária Final
17h – Encerramento e confraternização dos 10 anos de resistência e 
luta do Sintes/SE

Critérios
• Pode participar como delegado ao III Congresso Estadual do 
Sintes/SE todos sócios com filiação executada com seis meses 
antes a data do congresso;
• Os não-filiados podem participar do congresso como observa-
dores e terão somente direito a voz.

Informações
Qualquer informação sobre o III Congresso Estadual do Sintes/
SE entrar em contato com:

- Patrícia Medeiros: (79) 9982 2271
- Francisco Rodrigues: (79) 9918 8710
- Alberto Calasans: (79) 3277 1068 Sub-sede Sindipetro
  em Carmopolis

   Mobilização

Sintes/SE realiza ato em frente à sede do Sindivigilantes
Como informamos em nossa última edição, o Sindivigilantes chamou o Sintes para tentar fechar um acordo sobre a situação das companhei-
ras Maria Auxiliadora e Patrícia Medeiros, porém depois recuou. As 
duas companheiras estão sem receber salários e outros direitos 
trabalhistas desde julho de 2008. O Sintes já obteve várias deci-
sões jurídicas a favor das duas companheiras. Porém, o Sindivigi-
lantes não tem cumprindo com as sentenças judiciais.
   Para pressionar e tentar resolver essa situação, o Sintes/SE estará 
realizando mais um ato público em frente à sede do Sindivigilantes 
no dia 19, sexta-feira, às 12h. O ato contará com o apoio da Central 
Sindical e Popular – CONLUTAS, Sindicagese, Sindipetro AL/SE e da 
Assembleia Nacional dos Estudantes Livre (ANEL).
   Participe. Com o Sintes/SE é assim: mexeu com um dos nossos, 
mexeu com todos nós!

Ato Público
Dia 19/11 (sexta-feira)
Às 12h
Em frente à sede do Sindivigilantes – Rua Rio Grande do Sul, 118 - Siqueira Campos       

Queremos fazer do III Congresso 
Estadual um espaço democrático 
e de organização das nossas lutas 
para que possamos avançar nas 
conquistas”, disse Alberto Cala-
sans, Presidente do Sintes/SE.
   Na mesa redonda que debaterá a 
conjuntura contaremos com a pre-
sença de Vera Lúcia (ILAESE – Ins-
tituto Latino Americano de Estu-

dos Socioeconômicos e ex-diretora 
do Sintes) que fará uma analise 
da conjuntura política nacional e 
internacional. Maria de Lourdes, 
representando a Federação Inte-
restadual dos Trabalhadores em 
Entidades Sindicais (FITES), fará a 
analise do movimento sindical dos 
trabalhadores em entidades sindi-
cais do Brasil.

   O segundo dia do congresso 
será dedicado ao debate das te-
ses nos grupos de discussões e 
as deliberações em plenária final. 
No fim da tarde, será organizada 
uma confraternização para come-
morarmos os 10 anos de luta e 
resistência do Sintes/SE.
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FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME:_______________________________________________________

ENDEREÇO: __________________________________________________

____________________________________________________________

ONDE TRABALHA: ______________________DATA ADMISSÃO__________

EMAIL_______________________________________________________

TELEFONE________________________   CELULAR___________________

DIRETORIA (       )                  BASE (        )                       FILIADO  (     )

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
III Congresso Estadual do SINTES/SE

O SINTES/SE, com sede e fórum na Rua Siriri, nº 629, Centro, Aracaju, Estado de Sergi-
pe, com fulcro na Portaria nº 186, artigo 87º, II, de 10 de abril de 2008, do Ministério do 
Trabalho e Emprego – MTE; convoca todos os trabalhadores em sindicatos, federações, 
confederações, associações, centrais sindicais, órgãos classistas, em entidades afins, com 
abrangência estadual e base territorial no estado de Sergipe para o III CONGRESSO ESTA-
DUAL DO SINTES – CESINTES e para a Assembleia Geral de alteração estatutária, à serem 
realizadas no dia 19/11/2010 às 19h, e dia 20/11/2010 às 8h que irá tratar de seguinte 
pauta:

I - ANÁLISE DE CONJUNTURA
II - BALANÇO
III - PLANO DE AÇÃO
IV - ALTERAÇÃO NO ESTATUTO

Aracaju, 09 de novembro de 2010
A DIREÇÃO

Campanha Salarial 2010 
dos empregados do Sindicato dos Bancários

   Findada a campanha salarial da categoria bancária, tem início o processo de negociações 
dos em pregados do Sindicato dos Bancários. As sementes foram plantadas, chegou à hora de 
se fazer a colheita.
   A cada ano que passa, é mais intensa a participação dos empregados do Seeb/SE no forta-
lecimento da Campanha Salarial da categoria bancária. Vale ressaltar, que este processo não 
inicia apenas no período de greve. É um processo que começa muito antes. 
   Quando acaba uma Campanha Salarial, já inicia no Sindicato os preparativos para a próxima, 
é preciso estar forte e preparado para o próximo combate, e são os empregados do Sindicato 
que renovam a artilharia e reestrutura os arsenais para as próximas missões.
   Com o fim da Campanha salarial dos bancários, que neste ano teve consideráveis avanços, 
chegou à hora de iniciar a colheita de tudo que foi plantando junto à direção do Sindicato e 
toda a categoria bancária.
   O Sintes/SE espera mais uma negociação seja realizada com sucesso, pois acredita na par-
ceria entre a direção do sindicato dos bancários e seus empregados, o comprometimento e a 
confiança são exemplos que o Seeb/SE vem dando. Sabemos que ainda existem muitas con-
tradições a serem vencidas no movimento sindical, mas é preciso ter coragem de avançar na 
luta e combater as contradições.

----------------------------------------------------------------------------------
Movimento Sindical

Nova diretoria tomou posse no Sindicato 
dos Metroviários de São Paulo 

   No sábado, 6, ocorreu o ato de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metroviários de 
São Paulo. O evento foi realizado na sede do Sindicato e posteriormente rolou um churrasco 
de confraternização.
   A vitória da chapa de oposição que unificou vários setores da categoria contra a burocracia 
governista instalada na direção da entidade foi um marco importante na retomada da luta 
dos metroviários de São Paulo e também na reorganização do sindicalismo combativo a nível 
nacional.
   A Chapa 2 “É hora de mudar” composta pela CSP - Conlutas, Intersindical, a Corrente Uni-
dos Pra Lutar e dois grupos independentes, um deles ligado ao setor da segurança venceu 
as eleições de metroviários que ocorreu de 13 a 18 de setembro. A chapa vencedora obteve 
53% dos votos válidos. Agora, a nova diretoria promete devolver o sindicato para as mãos dos 
metroviários.

Paralisação obtém conquistas
Os trabalhadores do Sindicato dos Bancários de Florianó-
polis e Região paralisaram suas atividades no dia 27/10. O 
movimento serviu para pressionar os dirigentes do Sindi-
cato a fechar o Acordo Coletivo de Trabalho 2010/2011. O 
ACT negociado possui importantes progressos em relação 
ao do ano anterior.

Negociação com o Sindipetro AL/SE
Foi fechado entre o Sintes/SE, a Comissão de Negociação e o 
Sindipetro AL/SE o Acordo Coletivo de Trabalho 2009/2011 
dos funcionários do Sindipetro AL/SE. Foi encaminhado à 
direção do Sindipetro AL/SE, desde o dia 28/10, para que o 
acordo seja assinado. Até agora não houve retorno. Espera-
mos que essa devolução seja mais breve possível para que 
o mesmo seja protocolado e registrado junto à DRT. 

Senalba sem acordo até o momento
Em junho, o Sintes entregou a pauta de reivindicações dos 
funcionários do Senalba. Passado cinco meses, a diretoria 
do Senalba não se pronunciou. A postura adotada pela di-
retoria é no mínimo desrespeitosa. O Sintes exige a nego-
ciação do ACT já. 

Ação entre amigos
O companheiro Sérgio realizou uma ação entre amigos. O 
prêmio foi um notebook e o sorteio foi realizado no dia 
30/10, pela extração 4497 da Loteria Federal. O ganhador 
foi o André, funcionário da FETASE, com o bilhete nº 832.

Retorno da CPMF: 
mais um roubo à vista

   Mal terminou o processo eleitoral, os ataques são pre-
parados. O clima de campanha passou, as promessas de 
dias melhores são substituídas por ataques na vida real. O 
governador reeleito de Pernambuco e presidente do PSB, 
Eduardo Campos, disse que a saúde precisa de R$51 bi-
lhões, o que poderia levar a volta da Contribuição Provisó-
ria sobre Movimentação Financeira, a famosa CPMF.
   A presidente eleita, Dilma Rousseff disse ter percebido 
uma movimentação dos governadores em torno desse as-
sunto. Na verdade isso é um jogo de cartas marcadas, o 
governo está por trás desse movimento, pois os governa-
dores que defendem o retorno da CPMF são todos da base 
aliada do governo federal.
   A cobrança da CPMF não foi garantia de melhoria na 
saúde pública. Durante todo o período que ficou em vigor, 
a saúde pública continuou um caos. O retorno da CPMF é 
mais um roubo à vista.


