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Alteração do Estatuto do 
SINTAE

O estatuto é a constituição que 
rege o sindicato e representa a de-
mocracia dos/as trabalhadores/as. 
Por esse motivo precisa ser claro e 
democrático, pois ele regulamenta 
nossa organização e nossas ações. As 
principais alterações que estão sen-
do propostas já foram discutidas nas 
reuniões com os/as trabalhadores/as 
e em reuniões de diretoria estadual 
do sindicato em 2006 e 2007, bem 
como divulgadas na página do SIN-
TAE na Internet e nos informativos. A 

proposta agora é debater e deliberar 
com a categoria para podermos, de 
forma democrática, legitimar esse 
processo de alteração do estatuto. 
Acompanhe a síntese das principais 
propostas:

• Alteração do nome do SINTAE;
• Representação;
• Objetivos do Sindicato;
• Direitos e Deveres;
• Das Instâncias Deliberativas;
• Da Administração do SINTAE;
• Conselho de Representantes
   Sindicais de Base;
• Do Processo Eleitoral.

Assembléia Estadual dia 14/08 (terça-feira)
No dia 14 de agosto o SINTAE 

realizará Assembléia Estadual em 
Florianópolis. Todos/as os/as tra-
balhadores/as estão convocados a 
comparecer neste momento deci-
sivo para nossa categoria. Iremos 
discutir os rumos da Campanha 
Salarial, a formação da Comissão 
Eleitoral para as próximas eleições 
do sindicato que serão realizadas 
até o mês de novembro, bem 
como a alteração do estatuto do 
SINTAE. A nossa unidade é fun-
damental para vencermos essas 
batalhas.

Assembléias Estaduais
Local: Sede da ASCAN/ Fpólis
Ponta do Leal - Estreito

14h
Pauta: Discussão e deliberação 
sobre alteração do Estatuto do 
SINTAE

15h
Pauta:
1. Eleição da Comissão Eleitoral 
para renovação da diretoria do 
SINTAE
2. Discussão e deliberação sobre 
calendário eleitoral do SINTAE

15h30min
Pauta: Discussão e deliberação 
sobre os rumos da Campanha Sa-
larial 2007/2008

Campanha Salarial

Desde maio estamos tentando 
construir uma proposta satisfatória 
para o Acordo Coletivo de Trabalho 
e negociando com a CASAN. No 
entanto, há resistências da diretoria 
da CASAN para fechar o acordo. 
Nos dias 25 e 26 de julho, os dire-
tores do SINTAE, acompanhados 
do assessor jurídico do sindicato 
estiveram na matriz para duas 
novas rodadas de negociação da 
Campanha Salarial. O SINTAE re-
forçou a contraproposta e estará 
fazendo todos os esforços para o 
fechamento do ACT 2007/2008. 
Nossa contraproposta apresenta 
uma redução de até R$ 1 milhão 
de reais na folha da CASAN nos pri-
meiros doze meses. Mais uma vez 

os/as trabalhadores/as vem contri-
buindo para o bom desempenho 
da CASAN e o seu fortalecimento, 
como em acordos anteriores. 

Eleição no SINTAE

Conforme prevê o estatuto 
do SINTAE, no capítulo II, seção I, 
artigo 49°, até novembro de 2007 
deverá ser realizada a eleição 
para renovação da diretoria do 
sindicato. O processo inicia com a 
eleição de uma Comissão Eleitoral, 
composta por três associados e 
três suplentes eleitos em assem-
bléia da categoria. Essa comissão 
irá dirigir o processo eleitoral. To-
dos/as estão sendo chamados/as a 
participar de mais este importante 
momento nos 30 anos de vida do 
sindicato.


