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Já está chegando aos sindicatos, 
nos quais temos filiados, a pauta de 
reivindicação da nossa Campanha Salarial 
2011/2012, aprovada na Assembléia Geral 
Extraordinária do Sindes, realizada no dia 
21 de julho e que servirá de base aos nossos 
filiados para as rodadas de negociações nos 
locais de trabalho para a Campanha Salarial 
deste ano que inicia em setembro. 

O Sindes já realizou reuniões em vários 
sindicatos com os trabalhadores para dar 
andamento nas negociações dos acordos 
coletivos. 

O Sindes está à disposição de todos 
os trabalhadores que quiserem discutir 
a pauta geral, bem como as suas pautas 
específicas e também para atuar diretamente 
nas negociações com os sindicatos. A 
participação do Sindes nas negociações 
fortalece a nossa luta, ampara o trabalhador, 

possibilita mais conquistas  e evita a perda 
de direitos. Outro aspecto é que muitas 
vezes as negociações acabam em conflitos 
desnecessários entre as direções dos 
sindicatos e os trabalhadores, sendo que o 
Sindes pode fazer esta ponte. 

A Direção do Sindes está preparada 
para o chamado da sua categoria. Entre em 
contato conosco!

Novidades na pauta 
deste ano 

A Pauta 2011/2012 pede a correção 
salarial em 100% do ICV/Dieese apurado 
no período de setembro de 2010 a 31 de 
agosto de 2011 e aumento real de 5%. 
A pauta traz a manutenção de direitos 
já conquistados em acordos coletivos  
anteriores pela nossa categoria e estabelece 

um piso mínimo mensal de R$ 1.020,00 a 
partir de 1º de setembro, a ser negociado 
com as entidades sindicais. O piso é 
independentemente da carga horária, já 
que muitos sindicatos já conquistaram as 6 
horas e ainda temos sindicatos praticando 
a jornada de 8 horas. 

Duas cláusulas novas também foram 
inclusas: auxílio cesta alimentação e a 
13ª cesta alimentação.  A cláusula de 
Salário Substituição sofreu alterações 
para melhorar a compreensão e facilitar a 
cobrança do cumprimento desta cláusula 
nos acordos. Agradecemos a colaboração 
dos filiados que participaram da assembléia 
e ajudaram com idéias e com a redação 
da nossa pauta. É assim que deve ser, 
devemos construir em conjunto a nossa 
luta! Quanto mais forte for a participação 
da categoria, mais forte será o sindicato!

No próximo dia 29 de agosto/2011 (segunda-
feira), Dia da Visibilidade Lésbica e data que 
marca o lançamento nacional da campanha 
contra a violência contra a mulher chamada pela 
ABGLT (Associação Brasileira de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais) e 
pela ABL (Articulação Brasileira de Lésbicas), 
o Sindes realiza o debate “Mulheres de Luta”, às 
15 horas, no auditório do Museu Cruz e Souza, 
em Florianópolis. 

Para debater conosco estarão presentes 
as seguintes palestrantes: Anahi Guedes, 
mestranda do Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social (PPGAS) da Universidade 
Federal de Santa Catarina e do Núcleo de 
Identidades de Gênero e Subjetividades 
(NIGS); Kelly Vieira, coordenadora do 
Centro de Referência em Direitos Humanos 
com Enfoque na Sexualidade da ADEH 
(Associação das Travestis e Transexuais da 
Grande Florianópolis); e Guilhermina Cunha 
Salasário da Associação de Direitos Humanos 

com Enfoque na Sexualidade de Florianópolis 
da ADEH, do Conselho dos Direitos da Mulher 
de Florianópolis e da ABL.

A presença de todos é fundamental para 
avançarmos na discussão desses temas atuais 
que preocupam nossa sociedade: a homofobia 
e a violência contra as mulheres e lutarmos 
juntos pelo fim da violência e do preconceito. O 
Sindes chama todos ao debate porque acredita 
que o desrespeito a qualquer ser humano deve 
ser combatido por todos. 

Inscrições para recebimento de certificado: 
enviar nome completo, cargo, local de trabalho 
e contato para o endereço eletrônico sindes@
sindes.org.br solicitando a sua inscrição 
até o dia 24 de agosto/2011 (quarta-feira). 
As inscrições devem ser realizadas com 
antecedência para melhor podermos organizar 
o evento. Mais informações pelos fones: (48) 
3028.4537 / 9901.8927.

Contamos com todos, trabalhadores, 
movimentos sociais e sindicais nesse debate! 

Dia 29 tem debate sobre homofobia e violência contra a mulher
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Você sabia que:
• Em 1846, em Londres aconteceu a primeira reunião 

internacional organizada por trabalhadores. Eles vinham 
de países industrializados da Europa: Inglaterra, França, 
Bélgica, Suíça... A idéia que os unificava era a luta por uma 
sociedade mais justa e livre. O socialismo era a idéia central 
de todos. Neste encontro foi decidido que a luta principal 
a ser travada pelos trabalhadores dos vários países seria a 
redução e fixação da jornada de trabalho. Não foi definido 
o número exato de horas, pois havia realidades diferentes 
em cada país.

• Em 1850, no começo da industrialização, não havia 
nenhuma lei para a classe operária. O Estado não podia fazer 
leis que regulamentassem as relações entre capital e trabalho. 
Na prática, significava liberdade aos patrões para poderem 
explorar os trabalhadores, sem limite nenhum. Nessa época 
os trabalhadores trabalhavam 12, 15 e até 18 horas por dia, 
365 dias por ano até morrer de fome, cansaço e miséria.

• Há 200 anos atrás, depois de ser explorado na fábrica, 
o trabalhador enfrentava mais um martírio, agora em 
casa. Cansado, sujo e sem roupas pra trocar, via a família 
passar todo tipo de necessidade, inclusive fome. Era esse 
trabalhador atormentado que voltava no dia seguinte, ainda 
mais cansado e ferido na sua condição humana.

• Como a Inglaterra foi o país onde começou a 
industrialização, também foi ali que nasceu o movimento 
operário. Além de reivindicar menos horas de trabalho, eles 
também lutavam por voto universal secreto, direitos sociais 
e escola gratuita. Em 1842 aconteceu no norte da Inglaterra 
a primeira greve geral da história. Sua principal exigência 
era a redução da jornada de trabalho.

• Em 1848, a França vivia um período de grande crise 
econômica. Como a insatisfação crescia, as autoridades 
proibiram as reuniões políticas que eram realizadas em praça 
pública. Essa proibição levou estudantes e trabalhadores a 
ocuparem as ruas de Paris. Pressionada a burguesia decreta 
o fim da escravidão nas colônias e a redução da jornada de 
trabalho na capital para 10 horas.

• Em 1848 os operários de Paris foram esmagados, num 
verdadeiro banho de sangue. As bandeiras ensangüentadas 
passaram a aparecer nas mãos dos trabalhadores. Foi 
o começo da bandeira vermelha como símbolo da luta 
operária.

Fonte: Revista 1º de maio - dois séculos de lutas operárias 
do Núcleo Piratininga de Comunicação. 

 Nos dias 8 e 9 de julho 
no Instituto Federal de 
Educação, Tecnologia e 
Ciências de São José a 
Secretária de Saúde de São 
José e o Conselho Municipal 
de Saúde promoveram a 8º 
Conferência Municipal de 
Saúde que reuniu usuários, 
trabalhadores, prestadores 
e Gestores do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
A Diretora de Assuntos 
Jurídicos do Sindes, Cristiane Silva, 
participou como delegada representante 
do segmento dos usuários, debatendo, 
avaliando e deliberando propostas para 
a gestão do SUS. 

O debate foi acirrado e muitas 
foram as dificuldades de aprovarmos as 
propostas em defesa desse patrimônio 
público, conforme Lei Orgânica da 
Saúde as Conferências de saúde devem 
ser um espaço privilegiado a participação 
popular, o SUS é hoje um dos maiores 
sistemas de saúde público do mundo, 
criado em 1988 pela Constituição Federal. 
O atual sistema neoliberal tem ameaçado 

o SUS periodicamente 
com terceirizações e o uso 
da estrutura pública pela 
iniciativa privada através 
das chamadas OSCIPs - 
Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público. 
O Sindes se fez presente 
na defesa de um Sistema 
de Saúde baseado na 
solidariedade social, na 
universalidade de acesso 
independente de condição 

sócio-econômica. 
Entre as propostas aprovadas na 

Conferência, algumas tiveram a iniciativa 
e empenho do Sindes: “A Gestão dos 
Serviços de Saúde Municipal deverão 
ser exclusivamente públicos, cabendo a 
complementaridade apenas nos serviços 
de média e alta complexidade.” Para 
não permitir que as propostas ficassem 
apenas na esfera municipal, partimos 
também como delegado para participar 
da Conferência Estadual de Saúde e 
representar os trabalhadores na defesa 
de um sistema de saúde público e de 
qualidade.

Sindes participou da Conferência
de Saúde de São José

Por Cristiane Silva, Diretora do Sindes

Sindes presente na Plenária da Fites
Em Assembléia realizada no dia 26 de maio a categoria elegeu os 

representantes do Sindes para a Plenária da Fites que vai acontecer nos dias 12, 
13 e 14 de agosto em Recife (PE). Foram eleitos os diretores Edilson Santos 
Severino e Sivandra Raquel Krauspenhar e pela base a funcionária do SEEB 
Floripa, Patrícia Moraes. Na Plenária haverá a prestação de contas da Fites 
referente a 2010 e a aprovação do orçamento para 2011, será discutida a reforma 
do Estatuto e temas de interesse da categoria. A Plenária também vai realizar 
um balanço da atuação da Fites nos últimos 12 meses.


