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Exigimos

Acordo Coletivo de Trabalho

Senalba: 180 dias sem resposta
   O Sintes/SE entregou a pauta de reivindicações dos funcionários do Senalba no dia 1º de junho. Até hoje, 180 
dias depois, nenhuma resposta por parte da direção do Senalba. Nesse período, o Sintes/SE enviou outros ofícios 
solicitando reunião de negociação e não obtivemos resposta.
   O presidente do Senalba, o sindicalista Cleudeves dos Santos, faz ouvido de mercador e recusa-se a negociar o 
Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2010/2011 dos funcionários do Sindicato. Cleudeves dos Santos age como os 
patrões, não senta para negociar o acordo dos funcionários. Um péssimo exemplo de sindicalista. 

Mobilizar para conquistar
   Somente com organização e mobilização, conseguiremos negociar o ACT 2010/2011 dos funcionários do Se-
nalba. “Queremos fechar o acordo coletivo de trabalho. Já esperamos 180 dias. É necessário mobilizar para con-
quistar. Por isso, vamos realizar uma assembleia com os funcionários do Senalba na próxima segunda-feira, 13”, 
disse Alberto Calasans, presidente do Sintes/SE.

Assembleia geral dos funcionários do Senalba/SE
Dia: 13 de dezembro (segunda-feira)
Hora: 17h
Local: sede do Sindipetro
Pauta:
1- Informe;
2-Acordo coletivo de trabalho (Mobilização);
3-O que ocorrer.

Assembleia 
Geral Ordinária

O Sindicato dos Trabalhadores em En-
tidades Sindicais, Federações, Con-
federações, Associações, Centrais 
Sindicais em Entidades Afins do Es-
tado de Sergipe, com CGC sob o nº 
04210207/0001-41, convoca os tra-
balhadores filiados ao Sintes/Se para 
assembleia geral ordinária, que se re-
alizará:

Dia: 16 de dezembro (quinta-feira)
Hora: 16h em primeira chamada e 
16:30h em segunda chamada.
Local: Sede do Sindipetro, Rua Siriri 
nº 629
Pauta:
1-Informe;
2-Previsão orçamentária para o exer-
cício de 2011;
3-O que ocorrer.

Campanha de Filiação

Unidos 
somos mais fortes

   Fortalecer o Sintes/SE significa levar 
o Sindicato em todos os lugares, a to-
dos os trabalhadores. Esse é o desafio 
votado em nosso último congresso. Va-
mos iniciar nossa campanha de filiação 
em Aracaju e no interior de Sergipe. 
Vamos visitar todas as bases, conver-
sar com cada um sobre a importância 
do Sindicato e a necessidade da filia-
ção, pois unidos somos mais fortes.
   A campanha de filiação também ga-
rante a independência política do Sin-
dicato. O dinheiro da categoria será 
utilizado para garantir o funcionamen-
to do Sintes/SE e a aplicação do nosso 
plano de lutas.
   A ficha de filiação está disponível em 
nosso site – www.sintes.com.br – im-
prima, preencha e entregue aos dire-
tores. Entre em contato pelo email: 
sintes@sintes.com.br. Queremos ouvir 
você. Mande suas sugestões, denún-
cias, críticas e elogios. 
  O Sindicato somos nós. Nossa força. 
Nossa voz. Sintes – 10 anos comba-
tendo as contradições.

Assembleia 
Geral dos 

Trabalhadores 
da Fetase

O Sindicato dos Trabalhadores em Enti-
dades Sindicais, Federações, Confede-
rações, Associações, Centrais Sindicais 
em Entidades Afins do Estado de Sergi-
pe, com CGC sob o nº 04210207/0001-
41, convoca os funcionários da Federa-
ção dos Trabalhadores da Agricultura 
do Estado de Sergipe para assembleia 
geral, que se realizará:

Dia: 17 de dezembro (sexta-feira)
Hora: 16h em primeira chamada e 
16:30h em segunda chamada.
Local: Sede da Fetase (Av. Simião So-
bral, 656)
Pauta:
1-Informe;
2-Discutir e aprovar minuta de Acordo 
Coletivo de Trabalho 2011/2012;
3-O que ocorrer.

Vitória

Patrícia Medeiros e Maria Auxiliadora 
são reintegradas aos seus postos de trabalho

Patrícia Medeiros e Maria Auxiliadora estavam afastadas de 
seus postos de trabalho no Sindivigilantes/SE desde julho de 
2007. Sem salários e sem nenhum outro direito trabalhista 
respeitado, as duas companheiras não desanimaram e segui-
ram acreditando na luta junto com o Sintes/SE, a CSP-Con-
lutas e sindicatos irmãos como o Sindicagese e o Sindipetro 
AL/SE.
   “Foram muitas mobilizações, muitos atos em frente à Sede 
do Sindivigilantes. Mês passado, realizamos um ‘cozidão da 
luta’. O apoio que recebemos de vários companheiros foi fun-
damental para a nossa resistência”, desabafou Maria Auxilia-
dora.
   “Rifas, bazar, festas. Foram muitas campanhas de solidarie-
dade organizada pelo Sintes/SE e a CSP-Conlutas para garan-
tir que nós pudéssemos ter um mínimo de dinheiro durante 
todo esse período que ficamos sem receber nada do Sindivi-
gilantes”, disse Patrícia Medeiros. E, completou, “queremos 
agradecer a todos que contribuíram com a gente. A cada com-
panheiro que na hora que estávamos um pouco desanimadas 

foram lá e deram aquela mão amiga. Agradecer a nossa advogada e militante Raquel Oliveira. Agradecer a cada 
companheiro que esteve lado a lado com a gente nesta batalha. Essa vitória é de todos nós”.

Sentença Judicial
  O Sindivigilantes não cumpriu nenhumas das sentenças anteriores que garantiam o pagamento dos salários atrasa-
dos e a reintegração das duas companheiras. Agora, a situação é outra. Ou cumpre, ou é cadeia.
   O acordo homologado, no dia 10/12, é o seguinte:
• Reintegração imediata de Patrícia Medeiros e Maria Auxiliadora, a partir do dia 13 de dezembro de 2010, no mesmo 
horário de trabalho cumprido até o afastamento;
• Inclusão de Patrícia Medeiros e Maria Auxiliadora na folha de pagamento a partir do mês de dezembro de 2010, 
inclusive com o pagamento do salário integral deste mês;
• No mês de abril de 2011, efetuar o pagamento integral de todos os salários atrasados. Não se verificando o paga-
mento no prazo ajustado ficará a parte executada compelida a pagar, também, 50% sobre o total da conciliação a 
título de cláusula penal;
•Até o dia 28/02/2011, regularizar o recolhimento previdenciário, do FGTS de todo o contrato e entrega da RAIS.
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Funcionários do Sintrase 
fecham acordo

Os funcionários do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço 
Público do Estado de Sergipe (SINTRASE) fecharam o Acor-
do Coletivo de Trabalho – ACT 2010-2011. Manutenção das 
conquistas e reajuste salarial na mesma porcentagem do 
reajuste do salário mínimo.

Funcionários do Sindicato dos 
Bancários fecham acordo

Os funcionários do Sindicato dos Bancários também fecha-
ram seu Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2010/2011. A 
organização dos trabalhadores garante mais esta vitória. 

A partir de 1º de janeiro, 
Sintes/SE de casa nova

Uma das resoluções do congresso foi alugar uma sala para 
o nosso Sindicato. Acabamos de marcar esse ponto. O Sin-
tes/SE está de casa nova. Agora esperamos a sua visita. 
Venha. A casa é sua. Pode entrar.
Novo endereço – Rua Porto da Folha, 850 – Galeria Aliança, 
Sala 11, bairro Getúlio Vargas, Aracaju.

Visite nosso Site
Visite e divulgue nossa página na internet. Na página você 
pode ler os boletins anteriores e entrar em contato conosco 
pelo email. A página na internet é um espaço a mais de 
contato com a categoria – www.sintes.org.br      

Sindipetro AL/SE

Funcionários fecham ACT 2009/211

   Os funcionários do Sindipetro AL/SE fecharam o Acordo Co-

letivo de Trabalho – ACT 2009-2011. A manutenção de direitos 

já conquistados e ampliação de novos direitos foi resultado de 

muitas mobilizações. “A nossa organização foi o elemento fun-

damental para a garantia de nossas conquistas. Todos nós fun-

cionários nos envolvemos na campanha. Muitas assembleias 

e até greve foi realizada. Com a nossa unidade foi possível a 

vitória”, disse Paula Juliana.

   Principais pontos do acordo assinado:

•  Manutenção dos direitos já conquistados;

•  Abono de um salário base para cada funcionário;

•  Reajuste de 4,49% no salário;

•  Abono de R$1.600,00 da taxa assistencial da PLR;

•  Gratificação férias 100% do salário;

•  Vale transporte gratuito;

•  Plano de saúde e odontológico. 

    Os funcionários pagam 20% do valor do plano;

•  Anuênio;

•  Turno de trabalho – 6h diárias;

•  Estabilidade no emprego durante a vigência do acordo.

III Congresso do Sintes/SE

O Congresso inaugura uma nova página na história do Sintes

Seguir combatendo 
as contradições

O III Congresso Estadual do Sintes, 
realizado nos dias 19 e 20 de no-
vembro, inaugurou uma nova pági-
na na história do Sintes. “Passamos 
um período de refluxo, muitas per-
seguições aos dirigentes do Sintes, 
mas não desistimos da luta. Esse 
congresso é uma retomada, uma 
reorganização do nosso Sindicato”, 
disse Alberto Calasans, presidente 
do Sintes/SE.
   O congresso foi realizado no au-
ditório do Sindicato dos Petroleiros 
em Aracaju. Na mesa de abertu-
ra, entidades sindicais e estudantis 
saudaram o evento: CSP-Conlutas, 
Sindicagese, Sindipetro AL/SE, Fe-
tase, CTB, Anel, Ilaese e Fites. Ao 
todo, foram inscritos 21 delegados, 
três observadores e oito convidados. 

Maria de Lourdes e Pedro Manoel participaram representando a Fites. Vera Lúcia, ex-diretora 
e uma das fundadoras do Sintes/SE, participou do debate sobre conjuntura, junto com Maria 
de Lourdes.

Balanço
   O congresso celebrou os 10 anos do Sintes/SE. “São 10 anos de muitas lutas, muitas greves, 
muitas mobilizações. São 10 anos combatendo as contradições”, afirmou Patrícia Medeiros, 
diretora do Sintes. Apesar dos problemas enfrentados durante esses 10 anos, o Sintes/SE 
nunca se retirou da luta. “Foram anos de contas bloqueadas, criminalização dos dirigentes 
sindicais, nossa categoria também sentiu o refluxo que atingiu os movimentos sociais nos 
últimos tempos. Mas podemos afirmar que durante esses 10 anos temos um balanço positi-
vo. Nunca nos vendemos a nenhum patrão, a nenhum governo. Nunca vendemos os direitos 
dos trabalhadores. Ao contrário, fomos perseguidos por lutar em defesa e pela ampliação de 
direitos”, disse Alberto Calasans.

Plano de lutas
   O congresso apontou um plano de lutas para o próximo período. O principal desafio é for-
talecer o Sintes/SE, ampliar o número de filiados na capital e no interior do Estado, garantir 
uma sede do Sindicato e, junto com a CSP-Conlutas e outras entidades parceiras seguirmos 
juntos na luta.

• Pela reintegração de Maria Auxiliadora e Patrícia Medeiros no Sindivigilantes;
• Organizar o cadastro dos filiados;
• Curso de formação sindical;
• Alugar a sala para a sede do Sintes;
• Campanha de filiação na capital e no interior;
• Lutar contra a criminalização dos movimentos sociais e dos dirigentes sindicais;
• Lutar contra a reforma da Previdência e pelo fim do fator previdenciário;
• Fortalecer a Fites e CSP-Conlutas.  
 
Moção de repúdio
O congresso votou duas moções de repúdio. Uma destinada ao Sindsaúde do Estado do Ceará 
e a outra, ao Sindivigilantes do Estado de Sergipe. A primeira, contra a redução salarial, re-
tirada de direitos e demissões imposta 
pelo Sindsaúde/CE. A segunda, pelas 
atitudes tomadas diante das decisões 
judiciais favoráveis à Maria Auxiliadora 
e Patrícia Medeiros que o sindicato não 
cumpre.

Confraternização
No final do congresso foi realizada uma 
confraternização para celebrar os 10 
anos de resistência e luta do Sintes/SE. 
Parabéns, bolo, cerveja e churrasco de 
gato. Muita música e muito arrasta pé. 
A animação musical ficou por conta de 
Bebero da Paraíba e Claudinete Melo, 
funcionária do Sindipetro AL/SE.     


