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O ano inicia e com ele começam
as atividades do Sindes políticas
e culturais,prevendo a realização

de Cine Sindes: pipoca com política, o
terceiro módulo do curso de formação,
debate com as forças políticas sobre a
reorganização do movimento sindical,
debates sobre saúde, assédio moral, entre
outros temas de interesse dos trabalha-

dores. Enfim há muito o que fazer e os
trabalhadores das entidades sindicais,
organizados enquanto classe dentro do
Sindes, não podem fugir à lutas e
desafios. Todos os dias trabalhamos e
ajudamos a construir as lutas de outras
categorias de trabalhadores. Estamos
segurando as pontas na retaguarda e na
linha de frente, caminhamos juntos com
as direções das entidades sindicais na
construção de um mundo melhor mais
justo e igualitário, mas não podemos nos
esquecer que somos trabalhadores e
como tais precisamos nos unir em defesa
dos nossos direitos.

Esse ano também será o último desta
gestão e a Direção estará convocando
posteriormente (no segundo semestre)
dentro dos prazos estatutários uma
Assembleia para dar início ao processo
eleitoral. Fiquem atentos! Este é um ano
que promete ser de grande luta e união
dos trabalhadores e nós estaremos

presentes enquanto classe, levando
solidariedade aos movimentos sociais e
sindicais. O Sindes pretende estar cada
vez mais presente nas entidades sindicais,
dialogando com os trabalhadores.
Lembrando que nossa data base é em
setembro, mas até lá muitas lutas,
principalmente contra o assédio moral,
serão travadas com o apoio e unidade
de toda a nossa classe.

Porque o Sindes não são só os
Diretores, o Sindes somos todos nós!
Não só em Santa Catarina, mas nacio-
nalmente, chegam cada vez mais notícias
sobre demissões arbitrárias, geralmente
de cunho político, dentro das entidades
sindicais. Não podemos deixar que
práticas capitalistas sejam repro-duzidas
em entidades que se dizem defensoras
dos trabalhadores. É preciso combater
estas práticas e para isso os trabalhadores
precisam se unir e lutar! O Sindes estará
sempre junto com vocês!

Assembleia Geral
Ordinária

Dia 2 de maio/2013 (quinta-feira)
às 17 horas, no auditório do SEEB Florianópolis
e Região (rua Visconde de Ouro Preto, nº 308,

3º andar, sala 4).
pauta: 1) Informes e 2) Prestação de Contas.

Assembleia Geral
Extraordinária

Dia 2 de maio/2013 (quinta-feira)
às 18 horas, no auditório do SEEB

Florianópolis  e Região (rua Visconde de Ouro
Preto, nº 308, 3º andar, sala 4)

pauta: 1) Informes; e 2) Eleição para os
delegados à Plenária e Congresso da Fites, que
acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de julho/2013,

em Aracajú (Sergipe).
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Dia 2 de maio tem Cine Sindes:
pipoca com política

O Preço do Amanhã será o filme
exibido no Cine Sindes:
pipoca com política no dia 2

de maio (quinta-feira), às 19 horas, no
auditório do Sindicato dos Bancários de
Florianópolis e Região (rua Visconde de
Ouro Preto, 308, 3º andar, Centro) em

Sindes apóia o 3º Café AntiColonial
em homenagem aos trabalhadores

A Cooperativa de Produção
em Comunicação e Cultura
(CpCC), através do Portal

Desacato, e o Sindes realizam no dia 3
de maio (sexta-feira) o 3º Café
AntiColonial. O evento será dedicado aos
trabalhadores de Florianópolis e Região
e acontecerá das 17h30min às 21h30min,
no Palácio Cruz e Souza, no Centro de
Florianópolis.

O Café AntiColonial é um evento de
caráter cultural que reúne distintas formas
de expressão (música, teatro, contos,
fotografia, filmes e vídeos, sebo, etc.) além
do que é costumeiro num Café “Colonial”
(café, bolos, sucos, bolachas, salgados,
etc.). As suas primeiras versões
aconteceram em 10 de dezembro de
2011 na Udesc e em 30 de agosto de
2012 na Lagoa da Conceição, tendo

muito sucesso ambas, sendo
filmadas e transmitidas com
cobertura jornalística completa via
web pelo Portal Desacato
(www.desacato.info).

Para sua terceira versão a
proposta é homenagear aos
trabalhadores de Florianópolis e
Região, convidando trabalhadores,
dirigentes do campo popular e,
representantes protagonistas da
sociedade trabalhadora, social, política e
cultural nos diversos âmbitos da cidade.
O Dia dos Trabalhadores, tem sido
destratado nos últimos anos em
Florianópolis, o que afeta, sem dúvida, a
autoestima da classe trabalhadora e a
desentende de sua própria história de
lutas, antigas e recentes. O Café
AntiColonial em homenagem aos

Florianópolis. O Cine Sindes é
uma forma de nos encontrarmos
para o debate de ideias e um
espaço de lazer para os
trabalhadores. Sendo que esta
sessão terá um sabor (além da
pipoca) bem especial por
comemorarmos no dia 1º de
maio - Dia do Trabalhador.
Desde já o Sindes parabeniza
todos os trabalhadores e as

trabalhadoras das entidades sindicais.
Bravos guerreiros na luta por um outro
mundo e em defesa dos trabalhadores.

O Preço do Amanhã é um filme
empolgante que nos faz refletir sobre
questões bem atuais como tudo o que o
dinheiro pode comprar na sociedade

trabalhadores, será transmitido
jornalisticamente via web, Ao Vivo, e
com o devido suporte nas nossas redes
sociais e narrações ao vivo em twitter e
facebook. Também será realizado um
vídeo de 15 a 20 minutos de duração
resgatando este momento sociocultural,
do qual será entregue uma cópia a cada
entidade colaboradora. Participe!

capitalista desigual e desumana.
No filme, enquanto os mais ricos

vivem mais, os mais pobres vivem com
pouco tempo e diariamente sofrem para
conseguir mais tempo, que pode ser
obtido através de trabalho, empréstimos,
doações e até mesmo assalto a bancos.
Uma ficção, cheia de metáforas que nos
faz pensar nos rumos que estamos dando
para nossas vidas e o quanto somos
controlados pelo sistema financeiro, entre
outras reflexões, pois as pessoas são
todas jovens e geneticamente têm
apensas 25 anos. Para viver mais e com
aparência de 25 anos elas compram o
tempo. E assim segue o roteiro.
Convidamos a todos para assistirem ao
filme conosco.


