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MUDANÇA ESTATUTÁRIA DO SINTECT-RS

PARTICIPE!
No úl mo dia 10/11, a reunião da Execu va, Subsedes e Conselho Fiscal, discu u e
deﬁniu um calendário para o debate com a
par cipação a va da base para mudar o
estatuto de nossa En dade.
As mudanças estatutárias atendem a um debate aberto desde as
úl mas eleições, de uma análise da
atual Execu va em relação a aplicabilidade prá ca do atual estatuto que também, foi assunto
deliberado em Execu va, dado a
sua inapropriedade, desatualização, erros e para
fazer frente às alterações na legislação.
O atual estatuto incorre em erros tais como:
não dá segurança jurídica aos 40 diretores eleitos;
não reconhece a instância do colegiado; não reconhece os diretores das subsedes.
O estatuto atual não tem a intenção de abranger os trabalhadores terceirizados, temporários e outros, que no conﬂito capital\trabalho
acabam por bater na porta do Sindicato. A mudança estatutária deve buscar resolver essas
lacunas. Tem aí a nova CLT, que precisa estar entre
nossas preocupações ao propor as alterações.
Esse debate também esteve presente na greve
da campanha salarial 2017/2018. É verdade que
tendo a proporcionalidade como um dos pontos
centrais e mais polêmico. Porém, foram inúmeros

comentários e postagens nas redes sociais. Esteve
presente nas rodas de conversa, nos piquetes e
nas intervenções nas assembleias, demonstrando
a necessidade e a urgência de encaminharmos
essa discussão junto aos trabalhadores.
A proporcionalidade cons tui um capítulo à
parte dado sua complexidade. Porém, não podemos nos furtar de fazer esse debate. Há uma experiência com esse método de mais de 10 anos. E
esse pode ser um momento chave para reﬂermos sobre seus resultados.
O obje vo do calendário e da discussão em si é
criar formas democrá cas para que a categoria
debata e chegue a uma conclusão.
VEJA O CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
NA PÁGINA 2 DESTE INFORMATIVO.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES PARA
MUDANÇAS NO ESTATUTO DO SINTECT-RS
Frente ao compromisso ﬁrmado entre todas as chapas que compõe a Execu va do
Sindicato e referendado na reunião do dia 10/11, apresentamos abaixo calendário
que es pula uma dinâmica de debates entre a direção do Sindicato e a base da
categoria e seu ato ﬁnal que é a assembleia estatutária.
 10/11/2017 - Lançamento da campanha de mudança estatutária;
 24/11/2017 - Prazo máximo para entrega de elaboração de texto abordando
o tema sobre concepção de sindicato. O texto será publicado pelo Sindicato
(em papel e nas redes sociais) com direito ao contraditório (1. 236 caracteres –
fonte Times New Roman – tamanho 12).
 11/12/2017- Prazo máximo para entrega de elaboração de texto abordando
o tema da proporcionalidade. Que será publicado pelo Sindicato (em papel e
nas redes sociais) com direito ao contraditório (1. 236 caracteres – fonte
Times New Roman – tamanho 12).
 11/12/2017 a 12/01/2018 - Prazo para elaboração e protocolo de
propostas de mudanças estatutárias. Devem vir em forma de cláusulas de
acordo com o atual estatuto. Serem protocoladas em papel dentro do prazo e
virem, também, salvas em word.
 20/01/2018 - Reunião dos 40 diretores.
 24/02/2018 - Assembleia estadual de mudança estatutária.

AGENDE-SE E PARTICIPE!
Serão realizados, entre os dias 12/01 e 24/02/2018, sete
seminários para debater as propostas apresentadas:
- um em Porto Alegre e região;
- seis nas subsedes.
Informe-se, debata, organize-se para ter um Sindicato mais forte,
atuante e representa vo.
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