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filiado à Fites

Em tempos de crise, ajuste fiscal e escânda-
los de desvios de dinheiro em Brasília, os 
trabalhadores não podem pagar a conta. 

Dinheiro tem. Tem dinheiro para os banqueiros, 
empreiteiras, para realizar megaeventos e pagar 
regalias aos parlamentares.
Alguns dados da Auditoria Cidadã da Dívida po-
dem nos ajudar a entender quais são as priorida-
des dos governantes. O governo federal, até 30 de 
outubro de 2015 destinou mais de R$ 939 bilhões 
para pagamento de juros e amortizações da dívi-
da. Esse valor corresponde a 49% do total gasto 
pelo orçamento da União. Em 2014, os recursos 
repassados pelo governo federal para a educação 
não chegaram a 4% e os recursos da saúde cor-
responderam a 3,98% (saiba mais sobre o traba-
lho da Auditoria Cidadã da Dívida pela página do 
facebook.). Em tempos de crise e ajustes fiscais 
torna-se contraditório manter o pagamento da 
dívida em detrimento de investimentos a políti-
cas sociais.
Porém, a classe trabalhadora segue tendo direitos 
retirados e sofrendo com arrocho nos seus salá-
rios. E isso diz respeito também aos trabalhadores 
em sindicatos. Com surpresa que trabalhadores 

OS TRABALHADORES NÃO 
PODEM PAGAR A CONTA

em Sindicatos ouviram durante a campanha sala-
rial deste ano que devido à crise deveriam se pre-
ocupar somente em manter seus empregos, que 
sindicalistas disseram que não poderiam avançar 
na pauta devido à crise, que direitos conquista-
dos foram retirados da pauta. Até porque muitos 
sindicalistas, diferente do discurso que pregam 
em defesa da classe trabalhadora como um todo, 
tentam, e muitas vezes conseguem, retirar direi-
tos dos sindicatários. Como avançar na luta por 
outra sociedade a começar pelas atrocidades e as-
sédio que acometem o dia a dia de trabalhadores 
em sindicatos. Como acreditar na luta?!
Sim, essas são perguntas que nós sindicatários 
nos fizemos todos os dias. Mas, com certeza nos-
sa categoria não entrega os pontos, se une cada 
vez mais dentro do Sindes e busca, além da ma-
nutenção e conquistas de direitos, fazer o deba-
te político dentro das entidades, no sentido de 
apontar para um novo rumo, para uma socieda-
de mais justa e igualitária. Foram muitos os de-
safios em 2015! Muitas mais lutas virão em 2016! 
Enquanto os interesses capitalistas prevalecerem 
só nos resta uma saída, nos mantermos TODOS 
JUNTOS NA LUTA!

Sindes nas ruas em 2015 contra o PL das terceirizações



em uma database reinvindicada por nós 
para o mês de setembro. 
Com o passar dos anos, novas bandeiras 
foram surgindo, fruto daquele ambiente 
insalubre que vivíamos nos anos noven-

ta, portanto nos anos 2000 
nossos principais enfren-
tamentos foram em rela-
ção às doenças degene-
rativas associadas à LER/ 
DORT. Neste período, 
conquistamos em muitos 
acordos coletivos, o di-
reito à complementação 
salarial pelo sindicato que 
era pago pelo INSS, além 
de outras vitórias referen-
tes a acompanhamentos 
a médico de nossos entes 

mais próximos. 
Com ascensão do PT ao governo foi um 
período de novas contratações no meio 
sindical. Novos dirigentes sindicais com 
pouca formação política surgiram. Neste 
contexto, o Sindes foi se fortalecendo e 
se engajando também em outras lutas de 
minorias e principalmente na formação 
política de nossos sindicatários. Também 
neste período começamos a construir 
nossa federação nacional, levando as lutas 
e ansiedades para regiões menos organi-
zadas entre os sindicatários. 

UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA

Quando o Sindes surgiu em 1988, 
embora o sindicalismo pós-CUT 
ainda usufruísse de uma aura de 

um novo sindicalismo, estava no cerne 
destes mesmos sindicalistas o uso da co-
erção como medida res-
tritiva (educação apren-
dida em seus locais de 
trabalho de origem, pelos 
seus empregadores capi-
talistas), e de manutenção 
de ambientes de trabalho 
inadequados para os sin-
dicatários, parecia que 
queríamos propagandear 
que este novo sindicalismo 
surgia da pura pobreza. 
Desta maneira os pri-
meiros enfrentamentos 
movidos pelo Sindes, empunhavam a 
bandeira de casa de ferreiro, espeto de 
pau, buscando acima de tudo o reconhe-
cimento que trabalhávamos em ambien-
tes doentes, e sofríamos quase as mes-
mas condições de qualquer empregador 
capitalista. Naquela época construímos 
a base para os melhores acordos coleti-
vos que hoje temos. Foram conquistas 
importantes como auxílio transporte, 
alimentação, triênios e licença prêmio, 
além de garantir que teríamos a reposi-
ção salarial e novas melhorias discutidas 
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“... não deixar que a 

burocratização sindical 

seja a única linha de 

nossos companheiros”

Foto Mylene Margarida

Também em 2015, o Sindes promoveu debate sobre Gênero, 
Raça e Etnia, marcando o 20 de novembro.



AS BANDEIRAS DO SINDES
A partir de 2010 as bandeiras empunha-
das por nós seguiam o enfrentamento das 
relações de trabalho. São enfrentamentos 
relativos ao assédio moral, frutos da não 
formação política de nossos empregado-
res e de uma base sindical desacreditada. 
Estes desafios são pautados em todas as 
nossas reuniões. Nossa grande dificul-
dade é manter o interesse de nossa cate-
goria no sindicalismo, não deixar que a 
burocratização sindical seja a única linha 
de nossos companheiros. Nós, sindicatá-
rios, temos sim que ir além disto, temos 
que aprender ou reaprender a nos envol-
vermos nas lutas cotidianas em nossos 
bairros, em nossa cidade, nos movimen-
tos estudantis, na busca pelos direitos das 
minorias marginalizadas, enfim, voltar a 
acreditar na bandeira do socialismo para 
um futuro comum. 

NOSSAS LUTAS EM 2016 
Nós, enquanto direção do Sindes, ten-
tamos com nossas pequenas pernas nos 
engajarmos em diversos movimentos e 
tocarmos as pautas mais imediatas da ca-

tegoria. Para isto, tivemos reunidos em 
planejamento durante todo o dia 4 de 
março/2016. Deste encontro foram deli-
beradas datas de atividades de formação  
política para 2016. As principais ativida-
des continuam sendo de formação polí-
tica, o engajamento nas lutas da cidade, 
além de fortalecer nossos laços com os 
companheiros do Sul do Estado e nos 
aproximar de outros tantos sindicatários 
nas diversas regiões.
Como atividade de reorganização da re-
gião Sul ao Sindes, estamos convocando 
assembleias regionais para os dias 6 e 7 
de abril, em Criciúma e Tubarão, respec-
tivamente. A ideia é estimular a partici-
pação dos sindicatários junto ao Sindes. 
Além disso, fomos procurados diversas 
vezes por trabalhadores da região do 
Planalto e do extremo Oeste catarinen-
se, para que também fizéssemos a defesa 
dos companheiros destas regiões. Nos-
so desafio não é fácil, mas também não 
podemos negar esforço, iremos sim dar 
suporte num futuro próximo a estas re-
giões. A intenção é criar secretarias re-
gionais, com recursos financiados pelo 
Sindes para que no primeiro momen-
to fomentarem as lutas de sindicatários 
nestas regiões. Sigamos junto.
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HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO
- Extrato analítico atualizado do FGTS;
- Guias de recolhimento do FGTS que não 
constem no extrato;
- Guia de recolhimento da multa de 50% 
(cinquenta por cento) do FGTS;
- Exame médico demissional;
- Requerimento do seguro desemprego;
- Chave da conectividade (FGTS);
- Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento 
FGTS Rescisório.

*Instrução normativa nº 15 de 14.07.2010 e 
Portaria nº 1.057 de 06 de julho de 2012, ambas 
do Ministério do Trabalho e Emprego.

O agendamento para Homologação de 
Rescisão de Contrato de Trabalho no 
Sindes deve ser feito com antecedência 

de no mínimo cinco dias da data pretendida. 
Para isso, é necessário entrar em contato  através 
dos telefones (48) 3028-4537 / (48) 9901-8927 ou 
pelo  e-mail: sindes@sindes.org.br

Relação de Documentos obrigatórios para realizar 
a Rescisão no Sindes:
 
- Termo de rescisão em cinco vias;
- Carteira profissional com anotações atualizadas; 
- Ficha ou livro de registro do empregado atualizada; 
- Aviso prévio ou pedido de demissão em três vias; 

Negociar os Acordos Coletivos de Trabalho 
com as entidades sindicais é uma luta cons-
tante do Sindes, por entender que os ACTs são 
importantes instrumentos na luta por melho-
res condições de trabalho. Além disso,  permite 
melhorar o poder aquisitivo dos sindicatários.  
 
ACTs fechados e em andamento até o dia 4 de 
fevereiro de 2016

Apufsc, Cut/SC, Fetrancesc, Fecomércio, Fe-
vasc, Fiesc, Saesc, Seagro, Seauf, Secraso, 
Seeb Criciúma, Seef, Setuf, Simesc, Sinasefe,  
Sindivesc, Sindifisco Estadual, Sindilimp,  
Sindivig, Sindprevs/SC, Sinergia, Sintaema,  
Sinte/SC, Sintect, Sintrasem, Sintufsc,  Sind. Químicos.  
 
Acordos em andamento:  Aprasc, Ocesc, Sinjusc, 
Sindsaúde e Seeb Florianópolis.
 
Acesse abaixo a Pauta de Reivindicações 
2015/2016 no site www.sindes.org.br - em  “da-
tabase”, e depois “pauta de reivindicações”.

ACTs FECHADOS
O Sindes assinou convênios com algumas 
empresas da grande Florianópolis, assim os 
filiados do sindicato podem ter descontos 
nos serviços oferecidos por esses estabeleci-
mentos. Na lista das empresas conveniadas 
tem: clínicas médicas, laboratórios, cinemas,  
escolas de idiomas, faculdade e passeios ma-
rítimos. Os endereços e telefones dos estabe-
lecimentos podem ser encontrados no site 
www.sindes.org.br - em  “finanças”, e depois “convênios”. 

Para usufluir do desconto do convênio 
é necessário que o filiado apresente a 
carteirinha de identificação do Sindes.  
 
Relação das empresas  
Climed – Clínica Médica Florianópolis
Clinifemina – Clinica Feminina Ltda 
Curso Definição 
Curso Wizard – Ensino de Idiomas 
Faculdade Estácio Assesc 
Laboratório Médico Santa Lúzia  
Lâmina Medicina Diagnóstica -  
Scuna Sul Passeios Marítimos 
Cinemas do CIC e Paradigma Cine Arte 

CONVÊNIOS

TOME 
NOTA!


