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SINTES realiza assembleia e 
entrega pauta reivindicatória

 -------------  Sindivigilantes/SE ------------

   Há quatro anos sem Acordo Co-
letivo de Trabalho [ACT] assinado, 
essa é a realidade dos funcionários 
do Sindivigilantes. Mas a situação 
não é mais a mesma, depois das vi-
tórias obtidas na justiça, incluindo a 
reintegração das companheiras Maria 
Auxiliadora e Patrícia Medeiros, que 
estavam quase quatro anos afas-
tadas dos seus postos de trabalho. 
“Acreditamos que estamos fortale-
cidos para avançar nas conquistas. 
Não podemos ficar sem ACT”, disse 
Patrícia Medeiros, diretora do Sintes.
   Na quinta-feira, 28, o Sintes rea-
lizará assembleia para aprovação da 
pauta reivindicatória. No dia seguin-
te, a pauta será protocolada junto ao 
Sindivigilantes.

Principais pontos da pauta 
reivindicatória
• Reajuste salarial de 15%;
• Reposição das perdas salariais de 
2007 a 2010. 37% incidente sobre o 
salário base de maio de 2007;
• Liberação de dirigente sindical;
• Estabilidade no emprego durante a 
vigência do ACT;
• Vigência do ACT de dois anos, refe-
rentes à 1º de maio de 2011 a 30 de 
abril de 2013;
• Plano de saúde sem ônus aos fun-
cionários, conforme o que está sendo 
concedido à categoria dos vigilantes;
• Jornada de trabalho de 6h diárias 
[30h semanais];

Mais uma vitória jurídica
   Obtivemos mais uma vitória jurídi-
ca sobre o Sindivigilantes. O Juiz de-
terminou o bloqueio das contas para 
garantir o pagamento dos direitos das 
companheiras Patrícia Medeiros e Ma-
ria Auxiliadora.
   As duas companheiras passaram 
três anos sem receber seus salários e 
nenhum outro direito trabalhista e fi-
caram quatro anos afastadas dos seus 
postos de trabalho.
   A luta continua em defesa dos nos-
sos direitos.

‘Chapa 1 – Mudança Já’ 
vence a eleição 

no Senalba
Chapa da CSP-CONLUTAS 

derrota Força Sindical
   No dia 15 de abril foi realizada a 
eleição para a Diretoria e o Conse-
lho Fiscal do Senalba/SE. A Chapa 
1- Mudança Já venceu com 80% dos 
votos válidos. “A categoria atendeu 
ao nosso chamado. Tivemos uma 
vitória esmagadora porque os tra-
balhadores não suportavam mais 
um sindicato inoperante e antide-
mocrático. O Senalba está volta ao 
caminho das lutas e das mobiliza-
ções”, disse Fátima Andrade, nova 
Presidente do Senalba/SE.

Negociação
O Sintes já conversou com a 
nova diretoria para abrir a dis-
cussão do Acordo Coletivo de 
Trabalho dos funcionários do 
Senalba. A antiga direção não 
respondeu à pauta de reivindi-
cações apresentada pelo Sintes.

Justiça do Trabalho 
reverte demissão 

de cipista
   No dia 15/04, a Justiça do Traba-
lho de Sergipe ordenou à Heringer 
Fertilizantes que o cipista Vagner 
Tavares dos Santos, membro da 
Chapa 1 – Resistência e Luta para 
as eleições do Sindipetro AL/SE, 
fosse reintegrado ao trabalho.
   Vagner dos Santos havia sido de-
mitido duas semanas antes por jus-
ta causa sob a alegação de não estar 
usando EPI. Na verdade ele é o úni-
co remanescente de uma greve que 
ocorreu na empresa em 2008 onde 
toda a comissão de negociação foi 
demitida. De lá pra cá a empresa 
fez de tudo pra demitir o cipista e 
tomou uma atitude desesperada ao 
receber a notificação de que ele era 
membro da chapa da CSP-Conlutas 
para as eleições do sindicato.

   O Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Sindicais, Federações, Confederações, Associações, Centrais Sindicais 
em Entidades Afins do Estado de Sergipe [SINTES], convoca os funcionários da Federação do Comércio de Bens de 
Serviços Turismo do Estado de Sergipe para assembléia geral.

Data: 03 de maio de 2011 [terça-feira]
Hora: 17h 
Local: Rua Dom José Tomaz, 235 
Pauta:
1 – Informe;
2 - Convênio de empréstimo consignado para os trabalhadores da Federação do Comércio de Bens e Serviço Turismo 
do Estado de Sergipe;
3 - O que Ocorrer.

Assembléia Geral dos Trabalhadores do Sindicato dos Vigilantes
O Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Sindicais, Federações, Confederações, Associações, Centrais Sindicais 
em Entidades Afins do Estado de Sergipe [SINTES], convoca os funcionários do Sindicato dos Vigilantes para assem-
bléia geral. 

Data: 28 de abril de 2011 [quinta-feira]
Hora: 18h em primeira chamada e 18h 30min em segunda chamada
Local: Rua Siriri, 629 [Sede do Sindicato dos Petroleiros]
Pauta:
1 – Informe;
2 - Discutir e aprovar Minuta de Acordo Coletivo de Trabalho 2011/2012;
3 - O que ocorrer.

Calendário de Assembleias
Assembléia Geral dos Trabalhadores da Fecomércio

Dia 1º de Maio
Ir às ruas em defesa dos nossos direitos

   O Dia 1º de Maio é o dia internacional do trabalhador. É dia de ir às ruas em defesa dos nossos direitos. O Sintes 
se junta a Central Sindical e Popular – CONLUTAS e outras entidades na organização de um ato público. 
   Convocamos toda a categoria para o ato público do Dia do Trabalhador. Vamos juntos lutar pela redução da jornada 
de trabalho, sem redução dos salários e direitos.

Ato público do Dia do Trabalhador
Data: 30/04 (sábado)

Concentração: 9h

Local: Praça Camerino, em Aracaju
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CARA E COROA

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.

   O tema sobre a implantação de uma 
usina nuclear em Sergipe é polêmi-
co. O coordenador da campanha de 
energia nuclear do Greenpeace, André 
Amaral, concedeu entrevista ao Portal 
Infonet. Reproduziremos trechos im-
portantes da entrevista.
   André Amaral afirma que os interes-
ses e a pressão para que uma usina 
seja construída no Nordeste faz par-
te de um projeto político e comercial 
e que a grande maioria da população 
está contra a esse projeto.

Aspectos impactantes
Lixo nuclear - ‘O lixo nuclear é uma 
questão sem solução, é um investi-
mento muito grande sem nenhuma 
segurança e fora todo risco envolvido 
porque não tem um local adequado 
para destinação final, com relação ao 
transporte que é complicado’. André 
Amaral citou como exemplo o caso de 
Angra I e Angra II, no Rio de Janeiro, 
onde lixo está armazenado em local 
provisório que não tem nenhuma qua-
lificação.

Tarifa - O coordenador critica o alto 
investimento para a instalação e o 
funcionamento das usinas e disse que 
o preço de instalação de uma usina é 
muito mais alto do que se fosse utili-
zada as fontes renováveis de geração 
de energia.

O perigo da usina nuclear

Fechado acordo com a FETASE
   Foi fechado o Acordo Coletivo de Trabalho [ACT] dos fun-
cionários da FETASE. Ficou estabelecido o reajuste de 7%, retroativo a 
fevereiro. A FETASE se comprometerá a pagar 1% dos salários dos seus 
funcionários, a título de anuênio. Ficou assegurado o livre exercício da 
atividade sindical pelos funcionários que integrem a entidade classista, 
ressalvando-se o direito de se ausentar quando da prática de atos ne-
cessários à referida representação, sendo tais faltas consideradas como 
justificadas, ficando obrigados tais representantes classistas de comunicar 
com antecedência mínima de 24hs a ocorrência e exercício de tais ati-
vidades. Ficou garantida também a implantação de plano de saúde aos 
trabalhadores.

Sede do SINTES
Visite a Sede do SINTES. Estamos localizados na Rua Porto Folha, 850, 
Sala 6. Entre, a casa é sua.

Site do SINTES
Visite o nosso site: www.sintes.com.br

Fale com os Diretores do SINTES
Alberto Calasans – (79) 3277 1068 
Patrícia Medeiros – (79) 3211 3889
Francisco Rodrigues – (79) 3215 1801
Maria Auxiliadora – (79) 3211 3889
Jorge Farias – (79) 4009 1866
Willamis Robson – (79) 4009 1866

Desativação - Sobre o funciona-
mento da usina, André Amaral ex-
plica que existe uma vida útil de no 
máximo 40 anos para que seja desa-
tivada. O problema é que para desa-
tivar é preciso preservar o meio com 
as mesmas características de antes 
da implantação. ‘Poucas chegaram 
a esse tempo de vida útil, elas ge-
ralmente são desligadas antes disso 
por mau funcionamento e envelhe-
cimento de peças. O que acontece 
é que após esses 40 anos você tem 
que desmantelar a usina e deixar o 
meio em que ela estava instalada de 
acordo como era originalmente an-
tes da instalação da usina. Isso não 
foi feito em nenhum lugar do mundo.

Urânio - André Amaral é enfáti-
co e diz que o Brasil tem um poten-
cial enorme para gerar outras fontes 
e menor risco e impacto ambiental 
e social. ‘Temos vários problemas 
como pessoas contaminadas, doen-
tes e morrendo, isso fora o impacto 
ambiental. São problemas sociais, 
ambientais e econômicos trazidos 
com esse tipo de investimento que é 
o programa nuclear. Poderíamos pa-
gar por fontes limpas e renováveis 
de energia como eólica, biomassa, 
solar e pequenas centrais hidrelétri-
cas’, garante.

Emprego - O Greenpeace contes-
ta a argumentação de que 
a usina pode gerar gran-
de aquisição de emprego 
e renda para a população 
local. “A tecnologia nucle-
ar precisa de mão-de-obra 
especializada e localmente 
você não tem esse tipo de 
mão-de-obra qualificada 
para operar em uma usina 
nuclear, então, vai ter que 
trazer mão de obra de fora 
do Estado, deixando pou-
co investimento e retorno 
para a população local”, diz 
André Amaral.

   Isso mesmo. Novos ônibus que estão circulando na “Capital da Qualidade 
de Vida” não têm cobrador. O motorista agora cumpre as duas funções: di-
rige e cobra as passagens. O detalhe é que seu salário continua o mesmo.
  As linhas 702 [Augusto Franco - Beira Mar] e 100 [Circular Shopping 2] 
funcionam com esse novo sistema. Os ônibus continuam em número insu-
ficiente para atender a população, circulando superlotados.
   Os motoristas têm sofrido com o alto índice de estresse devido às péssi-
mas condições de trabalho e longa jornada. Agora desempenhando dupla 
função a situação piorou.
   O Prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira [PCdoB] é conivente com essa 
situação. Sua ligação com os empresários é tão íntima que todos esses 
novos ônibus foram doados pela prefeitura. Afinal, são esses senhores os 
financiadores das ricas campanhas eleito-
rais?
   O único objetivo com essas novas frotas 
é explorar ainda mais os trabalhadores do 
transporte e manter elevada a alta taxa 
de lucros dos empresários. São as contra-
dições da luta de classes a olho nu. Para 
que uns possam ter uma vida milionária 
é preciso que outros sejam explorados e 
a maioria da população seja transporta-
da em latas de sardinha a um preço de 
R$2,25.

Campanha de Filiação

Unidos somos mais fortes
   Fortalecer o Sintes/SE significa levar o Sindicato em todos os luga-
res, a todos os trabalhadores. Esse é o desafio votado em nosso último 
congresso.
   Vamos visitar todas as bases, conversar com cada um sobre a impor-
tância do Sindicato e a necessidade da filiação, pois unidos somos mais 
fortes.
   A campanha de filiação também garante a independência política do 
Sindicato. O dinheiro da categoria será utilizado para garantir o funcio-
namento do Sintes/SE e a aplicação do nosso plano de lutas.
   A ficha de filiação está disponível em nosso site – www.sintes.com.
br – imprima, preencha e entregue aos diretores.
   Entre em contato pelo email: sintes@sintes.com.br. Queremos ouvir 
você. Mande suas sugestões, denúncias, críticas e elogios.
   O Sindicato somos nós. Nossa força. Nossa voz. Sintes – 10 anos 
combatendo as contradições.       

Ônibus 
sem cobrador


