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NEGOCIAÇÃO BARRADA 
PELA INTRANSIGÊNCIA

O ano foi de mobilizações. Muitas ações em busca de reposição salarial e outras conquistas, mas o tão sonhado 
reajuste para os trabalhadores da base do Sintape não veio. Segue vergonhosamente para o quarto ano de atraso. 
Poucas perspectivas de avanço. O Governo sustentou a tese do limite prudencial dos gastos e usou a Lei Orçamentária 
Anual (LOA) para justificar sua posição irredutível de continuar sem dar reajuste aos trabalhadores. O sindicato 
porém, não deixou de lutar. Em cada espaço encontrado, tentou reverter a situação. De junho a dezembro, inúmeras 
atividades, incluindo atos, manifestações, paralisações, assembleias, reuniões na Secretaria de Administração 
(SAD) e mesas específicas, foram realizadas com o apoio dos trabalhadores. O Governo, no entanto, manteve-se 
INTRANSIGENTE. Mas a luta não vai parar. A entidade sindical mantém seu compromisso com a categoria na busca 
dos seus direitos e vai intensificar as mobilizações em 2018!
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Atividades do sindicato se 
intensificaram a partir de junho 
e um ato unificado foi realizado 
com outras entidades sindicais 
para pressionar o Governo. 

Sintape firma convênios para 
os filiados. A utilização dos 
serviços será através da carteira 
de associado, que está sendo 
confeccionada.

Unimed Recife se recusa atender 
diretoria do Sintape para tratar do 
Plano de Saúde do IPA.

ATO UNIFICADO PARCERIAS NEGOCIAÇÃO
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Sábado, onze de novembro de 
dois mil e dezessete, foi sacramenta-
do o maior ataque da história recente 
contra a classe trabalhadora. Dia que 
entrou em vigor a nefasta “Reforma 

Trabalhista”, chamada também de Lei 
13.467/2017. Esse pacote de maldade 
veio enrustido em um discurso de mo-
dernização, adaptação ao resto do mun-
do, criação de novos postos de trabalho, 
ou, até mesmo, e melhorar a economia. 
Todos esses fracos argumentos são ape-
nas falácias sem base nem nexo ou ape-
nas “para inglês ver”, ou melhor, para 
americano aplaudir.

Essa “Reforma” sempre teve ende-
reço certo, propósito definido e objeti-
vos claros: desregulamentar direitos e 
regulamentar restrições. Direitos que fo-
ram conquistados a duras penas a partir 
de muitas lutas, como as grandes greves 
gerais de 1917 e 1979 no ABC Paulista, 
que marcaram a história desta nação. 

Em um país que comemora 128 anos da 
abolição da escravatura, infelizmente, o 
regime escravocrata ainda se encontra 
entranhado nos que detêm os meios de 
produção, a tônica de favorecer o capi-
tal em detrimento do trabalhador. Esta 
situação triste não é novidade. Pois mui-
tos acreditam que, “quem gera riqueza é 
o capital e não o trabalho”, quando na 
verdade é o contrário: “o trabalho quem 
gera riqueza e não o capital”.

As relações de trabalho, que já 
eram precárias, agora tendem a piorar 
com absurdos como: negociado sobre o 
legislado, fim da ultratividade, aumen-
to no tempo de contratos temporários, 
trabalho intermitente, terceirização 
irrestrita e tantas outras maldades que 

foram perpetradas por essa lei nefasta.
O momento agora é de lutar, não 

podemos nos dar por vencidos ou acei-
tar de bom grado todos esses ataques, 
temos que nos mobilizar, mostrando 
que a força da classe trabalhadora vai 
superar esses desafios, voltando a dis-
cutir a luta de classe, escolhendo me-
lhor quem serão nossos representantes 
na próxima eleição, dando uma resposta 
significativa nas urnas e fortalecendo as 
entidades sindicais com mais participa-
ção. Se nos unirmos, o caminho será ou-
tro. Juntos, venceremos esse retrocesso!

Adailton Melo 
Presidente do Sintape
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O MOMENTO AGORA É DE LUTA! 

ADAILTON MELO
Presidente do Sintape

A diretoria do Sindicato dos Trabalha-
dores da Agricultura e Meio Ambiente do 
Estado de Pernambuco (Sintape) tem ten-
tado, de todas as formas, dialogar com a 
Diretoria Administrativa da Unimed Recife 
para tratar sobre o reajuste dos Planos de 
Saúde dos funcionários do Instituto Agro-
nômico de Pernambuco (IPA), porém, tem 
esbarrado num muro de intransigência, 
difícil de ser rompido por parte da coope-
rativa médica. “Não querem tratar sobre o 
plano? Então vamos buscar os meios legais 
para resolver o problema!”, dispara o presi-
dente da entidade sindical, Adailton Melo.

A novela envolvendo a Unimed Recife 
e os funcionários do IPA já se arrasta por 
algum tempo. Os usuários dos serviços 
reclamam dos altos valores descontados 
pelo plano de saúde e muitas denúncias já 

foram levadas ao Sintape. O sindicato não 
tem se omitido e cada vez que um novo 
episódio acontece, tenta resolver junto à 
direção do IPA e Administração do Plano. A 
última tentativa de falar com a cooperativa 
aconteceu neste mês de janeiro de 2018. A 
resposta? Um NÃO bem firme! A alegação 
é de que o assunto só será tratado com o 
próprio Instituto. “Com o sindicato, de jeito 
nenhum!”.

Mas, por que não tratar com o Sinta-
pe? Pois de outra maneira não tem se re-
solvido! Por isso, o sindicato avisa que não 
vai desistir de continuar em cena. A história 
do plano de saúde dos funcionários do IPA 
se arrasta sem muitos desfechos satisfa-
tórios. Uma trajetória que o Sintape tem 
acompanhado desde o início.

No final do mês passado, quando o 
sindicato tentou mais uma vez dialogar 
com a administração da Unimed Recife 
e marcar uma reunião de urgência, foi 
surpreendido com a seguinte resposta: 
“SE FOR PARA TRATAR DO AUMENTO DO 
PLANO, ISSO NÃO CONVERSAMOS COM O 
SINTAPE!”. Esta não foi apenas uma atitu-
de grosseira da empresa, mas um grande 
desrespeito com o funcionário do IPA, que 
busca na entidade sindical o apoio para 
resolver o problema.

A situação foi discutida na Assembleia 
Geral, realizada dia 15 de janeiro do corren-
te, no auditório do IPA, a qual contou com a 
participação do superintendente adminis-
trativo da instituição, Daniel Saboya, que 
fez vários informes sobre as negociações 
do Plano de Saúde. Nesta assembleia, 

após todos os esclarecimentos, a categoria 
decidiu:

1) Pela retirada do serviço médico da 
sede do Instituto, para redução de custos 
do Plano  devendo o IPA solicitar da Uni-
med a imediata retirada;

2) Aceitar o reajuste de 23,66% sobre 
o Plano de Saúde, bem como solicitar que 
o IPA custeie o reajuste do primeiro mês;

3) A participação do Sintape nas ne-
gociações referentes ao Plano de Saúde, 
tendo em vista que o IPA é o administrador 
do Plano e as reuniões só ocorrem entre o 
Instituto e a Umimed;

4) Instituir uma comissão para es-
tudos alternativos referentes ao Plano de 
Saúde, formada por: Elispaula Ventura; 
Danusa Rodrigues; Mário Alberto; Alberto 
Jorge; Ângela Maria e Eduardo Arruda.

A novela envolvendo a Unimed Recife e os funcionários do IPA já se arrasta por algum tempo. 
Os usuários dos serviços reclamam dos altos valores descontados.

Plano de Saúde do IPA
UNIMED RECIFE NÃO ACEITA NEGOCIAR COM 
O SINTAPE
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A nova gestão do Sintape, empossada em maio do corrente ano, passou os últimos seis meses mobilizada, na luta pelos direitos de sua base. Mani-
festações, participação em protestos, cursos de capacitação, firmação de convênios, assembleias gerais extraordinárias, mesas de negociações com o 
Governo do Estado e diretores das entidades representadas pelo sindicato, foram algumas das ações registradas neste período. Nosso cronograma de 
ações é prova disso. Confira!

Dia 09 – Sindicato emite nota de 
esclarecimento sobre o Plano de 
Saúde Unimed do IPA. Informa so-
bre o parcelamento do retroativo e 
tira dúvidas dos trabalhadores do 
Instituto acerca do serviço.

Dia 12 - Através da sua assessoria 
jurídica, o sindicato protocola na 
Justiça do Trabalho, ação de Ju-
dicialização do PCCS do Instituto 
Agronômico de Pernambuco (IPA).

Dia 13 – Realizada Assembleia 
Geral Extraordinária na Agência 
Pernambucana de Meio Ambiente 
(CPRH) para avaliar a pauta e as 
negociações com o Governo.

Dia 14 - Assembleia Geral Extra-
ordinária com os servidores da 
Agência Pernambucana de Águas 

e Clima (Apac) para avaliar a ne-
gociação anterior e os rumos do 
calendário para 2017.

Dia 16 - Alegria e solidariedade 
marcam festa junina do Sintape e 
Asser, realizada na Casa de Eventos 
Letícia Vitória, bairro do Cordei-
ro. Os participantes contribuíram 
com donativos para as vítimas das 
enchentes na Mata Sul de Pernam-
buco.

Dia 20 - Realizada Oficina de Ne-
gociação Coletiva com os integran-
tes das Comissões de Negociação 
da CPRH e Apac e os membros 
da diretoria do sindicato. Evento 
aconteceu na Perpart com a parti-
cipação de Marcus Levay e Edeildo 
Araújo, educadores da Escola de 
Formação da CUT.

SEIS MESES DE INTENSAS MOBILIZAÇÕES
Primeira reunião dos novos dirigentes é realizada dia 08 de maio de 2017

Atividades do Sintape - Junho a Dezembro de 2017

JUNHO

O ano foi de mobilizações. Mui-
tas ações em busca de reposição 
salarial e outras conquistas, mas o 
tão sonhado reajuste para os tra-
balhadores da base do Sintape não 
veio. Segue vergonhosamente para 
o quarto ano de atraso, em 2018. O 
sindicato deparou-se com um pa-
redão de indiferença do Governo do 
Estado para com o serviço público. 
Mesmo diante de tantas atividades, 
realizadas desde junho,  o executivo 
estadual não recuou e seguiu com o 

discurso de impossibilidade de con-
ceder qualquer benefício ao funcio-
nalismo. Foram meses esperando por 
uma resposta positiva, mas nada veio 
até o final de dezembro. 

Muito adiamento. Poucas pers-
pectivas de avanço. Mostrando nú-
meros e diversos cálculos, o Governo 
sustentou a tese do limite prudencial 
dos gastos e usou a Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) para justificar sua 
posição irredutível de continuar sem 
dar reajuste aos trabalhadores do 

IPA, Apac, CPRH e Perpart. O Sintape 
porém, não deixou de lutar. Em cada 
espaço encontrado, tentou reverter 
a situação. Três anos sem aumento 
salarial tem provocado não só o des-
contentamento da categoria, mas a 
precarização do trabalho prestado 
por estas instituições à sociedade, 
por falta de  investimentos.

Durante os últimos meses, a 
entidade sindical realizou inúmeras 
mobilizações centralizadas e um 
ato unificado com outros sindicatos 

para pressionar o Executivo estadual.  
Ações que contaram com o apoio da 
base. Infelizmente, a resposta positi-
va não veio, mas a luta pelos direitos 
dos trabalhadores vai continuar em 
2018! “Não vamos parar. Temos que 
ser respeitados e sensibilizar o Gover-
no a conceder os reajustes e outras rei-
vindicações. A batalha vai continuar!”, 
garante o presidente do sindicato, 
Adailton Melo.

Sustentando a tese do limite prudencial e a LOA, o Executivo estadual alegou impossibilidade de conceder 
reajuste aos trabalhadores da base do Sintape.

NEGOCIAÇÃO BARRADA PELA INTRANSIGÊNCIA DO GOVERNO

Dia 27 - Sindicato recorre da deci-
são judicial sobre ação do FGTS da 
Perpart.

Dias 27 e 28 - Planejamento Es-
tratégico do Sintape é realizado 
nos dias 27 e 28, no Cetreino,  em 
Carpina, com a participação de 
membros dos Delegados Sindicais, 
Conselho Fiscal e Diretoria.

Dia 29 -  Dirigentes sindicais e 
os trabalhadores da CPRH fazem 
panfletagem na sede da Agência 

contra a postura do Governo em 
não abrir o canal de negociação 
com a categoria, sem considerar a 
data-base, que é 1º de junho. Na 
ocasião, realizam uma Assembleia 
Geral Extraordinária.

Dia 30 – Sindicato adere à greve 
geral convocada pelas centrais sin-
dicais do país. A mobilização é con-
tra as reformas trabalhista e previ-
denciária propostas pelo governo 
federal e em apoio às Diretas Já!

Dias 27 e 28
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Dia 10 – É realizada Assembleia 
Geral Extraordinária na Agência 
Pernambucana de Meio Ambiente 
(CPRH) para tratar da pauta de rei-
vindicações da categoria.

Dia 12 - A Superintendência Ad-
ministrativa da Perpart apresenta 
aos diretores do Sintape e à comis-
são paritária, formada por inte-
grantes da empresa e representes 
do sindicato, a minuta do novo 
Plano de Cargos, Carreira e Salários 
(PCCS) dos trabalhadores do órgão. 
O documento foi fruto de uma am-
pla discussão e pressão do Sintape 
para que não houvesse a reformu-
lação do antigo, e sim a criação 
de um novo, que contemplasse os 
funcionários de uma forma justa. 

Dia 12 - Em reunião com os mem-
bros da Mesa Específica do IPA, os 
diretores do sindicato  conhecem a 
minuta do PCCS, apresentada pela 
instituição para os seus trabalhado-
res, e acordaram um prazo de 15 dias 
para que o documento seja à SAD.

Dias 17 a 28 – Diretores do Sinta-
pe, divididos em duas equipes, vi-
sitam os escritórios, Gerências Re-
gionais e Estações de Pesquisa do 
IPA espalhadas pelo interior do Es-
tado para formatar a pauta de rei-
vindicações da categoria. Em duas 
semanas, as equipes percorrem 
os municípios de  Goiana, Itambé, 
Cachoeirinha, Lajedo, Carpina, São 
Bento, Garanhuns, Palmares, Su-
rubim, Nazaré da Mata, Araripina, 
Ouricuri e Serra Talhada.  

 Dia 19 - Sintape faz reivindicações 
à presidência da CPRH e informa ao 
presidente da Agência sobre as pa-
ralisações das “Quintas de Agosto”, 
atividades definidas com os traba-
lhadores em  assembleia. Na oca-
sião, a entidade sindical solicita a 
intervenção do presidente da CPRH 
para agendar uma reunião com a 
SAD com alguém que tenha poder 
de decisão.

Dias 20 a 22 – O presidente Adail-
ton Melo participa em Caruaru, do 
14º Congresso Extraordinário Esta-
dual da CUT, marcado por intensos 
debates políticos sobre a conjuntu-
ra nacional e estadual e também o 
papel das Reformas que estão sen-
do realizadas pelo governo federal. 

Dia 31 – É realizada Assembleia 
Geral Extraordinária no IPA para 
aprovar a Pauta de Reivindicações 
da Campanha Salarial da data-ba-
se de 2017 e autorizar a direção do 
Sindicato a celebrar Acordo Coleti-
vo ou ajuizar Dissídio Coletivo de 
Trabalho, caso malogrem as ne-
gociações.  A pauta foi formulada 
com as reivindicações levantadas 
pelo sindicato durante a viagem às 
unidades do interior.

Dia 31 – À tarde, é a vez dos em-
pregados públicos Perpart partici-
parem de uma Assembleia Geral 
Extraordinária com o sindicato e 
tratar de temas iguais aos do IPA.  

Dia 02 - Diretores do sindicato re-
alizam uma panfletagem na CPRH 
convocando a categoria para  for-
talecer o movimento e participar 
das Quintas de Agosto. 

Dia 03 – A entidade sindical e os 
servidores e empregados da CPRH 
realizam a primeira mobilização 
das ‘Quintas de Agosto’ contra a 
política de negociação do Gover-
no do Estado. Alguns serviços são 
suspensos como forma de protesto 
dos trabalhadores. Os manifestan-
tes se concentram em frente à sede 
e promovem um café da manhã.

Dia 10 – Um protesto em frente à 
Secretaria de Administração (SAD), 
na avenida Antônio de Góes, bairro 
do Pina, marca a segunda ativida-

de das “Quintas de Agosto”. A ideia 
é pressionar o  Governo do Estado 
a atender os diretores do Sintape 
e a comissão de negociação da 
CPRH para uma tratar da Campa-
nha Salarial. O gerente de Políticas 
de Pessoal do Estado, Júlio Jonas, 
recebe um grupo, mas nada é con-
cretizado. 

Dia 14 - Depois de duas semanas 
visitando as unidades do IPA e da 
Perpart pelo Estado, e de reuniões 
realizadas com os trabalhadores 
das duas instituições nas sedes do 
Recife, o Sintape elabora as pau-
tas de reivindicações e apresenta 
às duas categorias. As pautas são 
aprovadas em  assembleias.

Dia 16 - Assembleia Geral Extraor-

dinária no auditório da Apac discu-
te o andamento das negociações e 
estratégias de mobilização.

Dia 17 – A terceira atividade do 
“Quintas de Agosto” acontece com 
panfletagem e doação de sangue 
no Hemope. 

Dias 22 a 24 - O presidente do 
Sintape, Adailton Melo, e o diretor 
Cláudio Dias, participam em Brasí-
lia/DF, da Reunião Ordinária da Fa-
ser, marcada por intensos debates 
sobre a conjuntura e os novos ce-
nários políticos e sindicais no país 
e definições para o XIII CONFASER.

Dia 23 – Mais uma Assembleia na 
Apac discute encaminhamentos 
para mobilizações contra o Gover-

no do Estado. Um protesto comple-
ta a atividade.

Dia 24 – Acontece a quarta ma-
nifestação do “Quintas de Agosto”, 
em frente à CPRH. Programação é 
marcada pela força e garra da ca-
tegoria.  

Dia 30 – Assembleias no IPA e 
Perpart discutem o andamento 
das negociações com o Governo. 
Acordos coletivos das entidades 
são prorrogados.

Dia 31 – Quinta manifestação das 
“Quintas de Agosto” marca o fim 
das atividades propostas para este 
mês na CPRH, com paralisações de 
serviços, protestos, panfletagem e 
atos solidários.

JULHO

AGOSTO

Dias 17 a 28

Dias 17 a 28 Dias 20 a 22
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Dia 04 - Os diretores do Sintape, 
Adailton Melo e Rômulo Santos, vi-
sitam a unidade do IPA em Lajedo 
e constatam condições precárias 
de trabalho no local. 

Dia 05 - Sintape inicia a entrega 
das carteiras de sócios, confeccio-
nadas a partir do recadastramento 
dos associados. Os documentos ga-
rantem aos filiados descontos em 
estabelecimentos que estão fir-
mando convênios com o sindicato. 

Dia 06 – Assembleia Geral Extra-
ordinária na CPRH define estraté-
gias de mobilizações e a manuten-
ção de um dia para paralisações. A 
programação é definida como “Se-
tembro de Lutas”. Categoria decide 
decretar estado de greve.

Dia 14 – Sintape firma parceria 
com a Marcos Inácio Advocacia, 
para melhor atender seus asso-
ciados, nas mais diversas áreas do 
Direito: Previdenciário, Tributário, 
Empresarial, Ambiental, Adminis-
trativo e Cível, com escritórios em 
várias cidades do Estado.

Dia 15 - Em Ipojuca, servidores da 
CPRH realizam protesto durante Audi-
ência Pública. Com cartazes, os traba-
lhadores da Agência e os diretores do 
Sintape reivindicam abertura do diá-
logo com o Governo para as negocia-
ções salariais da categoria, denunciam 
as precárias condições de trabalho e 
pedem concurso público. As reivindi-
cações são direcionadas ao secretário 
do Meio Ambiente, Sergio Xavier, e o 
diretor-presidente da CPRH, Eduardo 
Elvino, presentes no evento.

Dia 21 - Servidores e empregados 
da CPRH fazem mais um protesto 
contra o Governo do Estado em 
frente à Agência. Mais uma mani-
festação do “Setembro de Lutas”.

Dia 25 - Assembleia Geral Extraor-
dinária na Apac discute  avaliação 
do andamento das negociações da 
Pauta de Reivindicações da categoria 
e novas estratégias de mobilizações.

Dias 26 a 29 - O secretário-ge-
ral do Sintape, Antônio Angelim, 
participa do curso de Negociação 
e Contratação Coletiva (NCC), 
promovido pela Escola Nordeste 
de Formação Sindical da CUT, em 
Olinda (PE). O curso conta com a 
participação de movimentos sindi-
cais de todo Nordeste. 

Dia 28 - Assembleia Geral Extra-
ordinária no IPA tira encaminha-
mentos referentes às negociações 
da Pauta de Reivindicações da 
Campanha Salarial da data-base 
de 2017 e trata do Acordo Coletivo 
vigente.

Dia 28 – Assembleia Geral tam-
bém na Perpart trata das nego-
ciações da Campanha Salarial dos 
trabalhadores da instituição e do 
Acordo vigente. Após a Assem-
bleia, os empregados acompa-
nharam a diretoria do Sintape na 
entrega de um ofício à presidência 
do órgão, reivindicando o apoio da 
instituição nas negociações com o 
Governo do Estado.

SETEMBRO

Dia 04

Dia 05

Dia 06 Dia 28
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Dia 03 – Café da manhã marca a 
primeira manifestação das “Terças 
de Outubro” na Apac, seguindo 
as mobilizações das “Quintas de 
Agosto” e “Setembro de Lutas” na 
CPRH, coordenadas pelo sindicato. 
Vários serviços são suspensos.

Dia 05 - Assembleia Geral Extra-
ordinária na CPRH discute o anda-
mento das atividades e a negocia-
ção com o Governo.

Dia 05 -  PCCS do IPA é encami-
nhando à SAD, após vários anos 
engavetado. Uma conquista para o 
Sintape e a categoria!

Dia 10 – O segundo ato das “Ter-
ças de Outubro” acontece na Apac e 
mobiliza os servidores da Agência, 
que protestam contra a política de 
descaso do Governo do Estado.

Dia 17 – Mais uma programação 

das “Terças de Outubro” na Apac, 
com manifestações da categoria.

Dias 19 a 21 -  Os delegados sin-
dicais do Sintape, Jonney Arielson 
Andrade e Joaquim Lucas Men-
des, participaram do primeiro 
módulo do Curso em Organização 
e Representação Sindical de Base 
(ORSB) para dirigentes sindicais e 
representantes sindicais de base, 
promovido pela Secretaria de For-
mação Sindical da CUT, na cidade 
de Exú-PE.

Dia 25 – Assembleia no IPA trata 
da transferência dos órgãos da 
Agricultura para as instalações do 
Instituto. O sindicato se posiciona e 
pede explicações à presidência da 
instituição.

Dia 26 – Sintape, Sindserpe, Sin-
dpd e Sindupe promovem ato uni-
ficado em Boa Viagem. 

Dia 1º - Assembleia Geral Extra-
ordinária na CPRH, pela manhã, 
discute os rumos a serem seguidos 
após todas as atividades dos meses 
anteriores. A Agência continua em 
estado de greve. 

Dia 1º - Assembleia Geral Extra-
ordinária na Apac, parte da tarde, 
discute os rumos a serem seguidos 
após todas as atividades dos meses 
anteriores. 

Dia 05 - Sintape faz panfletagem 
contra descaso do Governo com o 
IPA e a agricultura no Estado no 
Parque de Exposições de Animais, 

bairro do Cordeiro, em Recife (PE). 
Diretores do sindicato e delegados 
de base participam da atividade.

Dia 08 - Sindicato participa da 
primeira audiência no processo de 
judicialização do PCCS do IPA, na 
11ª Vara do Trabalho de Recife.

Dia 10 – Diretores do Sintape 
marcam presença no ato nacional 
contra Reforma da Previdência e 
quebra de direitos trabalhistas. 
Atividades no Recife acontecem no 
Derby.

Dia 17 - Assembleia Geral Extra-
ordinária na CPRH. Novos enca-
minhamentos são votados pela 
categoria. Após a assembleia, a 
diretoria do sindicato e uma comis-
são de servidores se reúnem com o 
presidente da entidade. 

Dia 20 - Assembleia Geral Extra-
ordinária na Apac. A pauta é para 
avaliar o andamento das negocia-
ções e definir novas estratégias 
de mobilização. Fica acertado en-
caminhar ofício à presidência da 
Agência, solicitando reunião da 
Mesa Específica.

Dias 22 a 24 - O presidente do Sin-
tape, Adailton Melo, e o diretor de 
Patrimônio e Filiação do sindicato, 
Rômulo Santos, participam do 
Confaser Extraordinário, em Con-
fins, Minas Gerais. 

Dia 29 -  Assembleias Gerais Extra-
ordinárias no IPA e Parpart. Conti-
nuam as discussões sobre a Cam-
panha Salarial e outros assuntos. 

Dia 29 - Sintape promove palestra 
sobre Mediação de Conflitos. Tema 
é abordado pela psicóloga Salete 
Albuquerque.

OUTUBRO

NOVEMBRO

Dia 26

Em caminhada, os trabalhadores 
das bases dos três sindicatos, se-
guem para a SAD e protestam em 
frente ao prédio. Há congestiona-
mento no trânsito na Avenida An-
tônio de Góes, no Pina. O gerente 
de Política de Pessoal, Júlio Jonas, 
mais uma vez atende aos dirigen-
tes sindicais. O ato unificado é 
apoiado pela CUT-PE.

Dia 30 - Assembleia Geral Extra-
ordinária na Perpart discute nova-
mente os rumos das negociações da 
Campanha Salarial da categoria.

Dia 31 - Sintape participa da Mesa 
de negociação da CPRH e Apac, 
na SAD, com o secretário Milton 
Coelho e a equipe técnica da Se-
cretaria. Representam o sindicato, 
o presidente Adailton Melo, o se-
cretário-geral, Antônio Angelim, 
e a diretora de Comunicação e Im-
prensa, Luciene Tavares.

Dia 05 Dias 22 a 24
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Dia 05 - É realizada Assem-
bleia Geral Extraordinária na 
CPRH para avaliar resposta da 
entidade sobre ofício do Auxí-
lio Incentivo para Atividades 
de Controle Ambiental (AIACA). 
 
Dia 05 - Centrais desmarcam 
paralisação nacional, mas em 
Pernambuco atividades são 
mantidas. Diretores do sindica-
to participam do ato, no Derby. 

Dia 06 - Sintape parabeniza Dia da 
Extensão Rural e do Extensionista. 
 
Dia 07 - Assembleia na Apac discu-
te andamento das negociações com 
o Governo e novas mobilizações. 
 
Dia 07 - Sindicato protocola pedi-
do de mediação no MTE para tratar 
das negociações do IPA e Perpart. 

 

Dia 12 - Advogado Francisco Vi-
tório, assessor jurídico do sindica-
to, faz uma palestra no IPA sobre 
Reforma Trabalhista. Evento é 
transmitido ao vivo pelo Facebook. 
 
Dia 13 - Diretoria do Sintape par-
ticipa das primeiras audiências no 
Ministério do Trabalho e Empre-
go para tratar das pautas do IPA 
e Perpart. Novas mediações são 
agendadas para 11 de janeiro. 

Dia 14 - Diretores participam da 
XCI Reunião Ordinária do Consema. 
 
Dia 18 - Trabalhadores da Apac 
fazem paralisação de advertência e 
decidem parar todas as segundas-
-feiras (Segundas de Luta) do mês 
de janeiro de 2018, em protesto 
contra o Governo do estado.

DEZEMBRO

Quem é associado ao Sintape vai 
poder usufruir de vários convênios 
que estão sendo firmados pela en-
tidade nas áreas de lazer, educação, 
saúde, atendimento jurídico e ou-
tros serviços.  

São conquistas para a categoria 
que serão ampliadas ainda mais, 
com novas parcerias a serem fir-
madas. Os filiados terão direito a 
descontos especiais em diversos 
serviços e estabelecimentos.  

Para ter acesso, basta estar em 
dia com suas obrigações enquan-
to filiado. O uso dos direitos será 
através da carteira de associado, 
que está sendo confeccionada 
pelo Sintape. 

- Auxiliadora Barbosa  
Nutricionista 
- Estúdio de Pilates Pollyanna 
Bernardo - Carpina 
- Farmácia Globo 
- Salete Albuquerque Psicóloga 
Clínica
- Mattos Academia - Carpina  

- FAFICA 
- Politec 
- FACIG  
- Unibratec 
- Pousada Laguna 
- Hotel Fazenda Engenho Pedra 
do Rodeadouro -Bonito

A utilização dos serviços será através da carteira de associado, que está sendo confeccionada pelo Sintape
SINDICATO FIRMA CONVÊNIOS PARA OS FILIADOS

CONFIRA A LISTA DE PARCERIAS JÁ FIRMADAS:
Com o objetivo de atualizar os da-
dos de sua base, o sindicato está fa-
zendo o recadastramento de todos 
os associados. Esta ação facilitará o 
contado entre a entidade e a base, 
além de fornecer informações para 
a confecção das carteiras de sócios, 
que vão garantir aos filiados os des-
contos nos estabelecimentos con-
veniados. A entrega dos primeiros 
documentos começou no dia 05 de 

setembro deste ano.
O link para o recadastramento está 
disponível no site e para conclui-
-lo é necessário anexar uma foto. 
(http://www.sintape.org.br/
ficha-de-cadastro-filiados/). 

A relação de empresas conveniadas 
estará disponível em breve no nosso 
site.

Associados precisam se recadastrar

Quem ainda não é associado deve agilizar sua filiação e garantir estes benefícios. Procure o sindicato e FILIE-SE! 
Vale a pena ter todas essas vantagens! Além disso, a ampliação no quadro de filiados fortalecerá ainda mais o sindicato na 
luta em defesa das conquistas da categoria. Pois assim como diz nosso slogan, sindicato forte depende da união da base!

FILIE-SE E GARANTA ESSES BENEFÍCIOS!

Dia 13 Dia 18
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O Assessor Jurídi-
co do Sintape, advo-
gado Francisco Vitó-
rio, atende aos asso-
ciados nas áreas do 
Direito Trabalhista e 
Administrativo, em 
seu escritório, loca-
lizado na Rua Sport 
Club do Recife, nº 
280, Empresarial Al-
bert Einstein, sala 
512, Ilha do Leite, 
Recife-PE.

Os associados 
do sindicato tam-
bém podem contar 
com o escritório da 
Marcos Inácio Ad-
vocacia, nas mais 
diversas áreas do Di-
reito: Previdenciária, 
Tributária, Empre-
sarial, Ambiental, 
Administrativa, Tra-
balhista e Cível, com 
escritórios em várias 
cidades do interior 
do Estado, onde os 

associados poderão 
optar pelo atendi-
mento no escritório 
mais próximo de 
sua localidade ou na 
sede do sindicato, 
para dirimir dúvi-
das sobre: conces-
são, manutenção e 
revisão de valores 
de benefícios previ-
denciários, proces-
sos administrativos, 
divórcio, guarda, su-
cessões, obrigações, 

juizado especial, en-
tre outros. 

O atendimento 
na sede do sindica-
to será feito mensal-
mente.

Para agendar, tan-
to para nosso asses-
sor jurídico como 
para nosso escritó-
rio parceiro, basta 
ligar para o telefone 
3445-1648, e falar 
com a secretária Vir-
gínia Vasconcelos. 

PRECISA DE 
ATENDIMENTO 
JURÍDICO? 
O sindicato garante 
este serviço. 
Saiba como e onde 
encontrar!

SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS DA AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SINTAPE 

CNPJ Nº 24.418.030/0001-80 
BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2017 

 

ATIVO 408.501,82 
      CIRCULANTE 60.043,42 
          DISPONÍVEL 60.043,42 
               CAIXA 2.148,11 
               BANCO C/ MOVIMENTO 6.029,45 
               BANCO SANTANDER 5.771,87 
               INVESTIMENTO C/RESGATE AUTOMÁTICO (SANT) 257,58 
               BANCO DO BRASIL  0,00 
         APLICAÇÕES FINANCEIRAS  50.000,86 
               FUNDO DE INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL 50.000,86 
         CREDITOS 1.865,00 
               DIREITOS A RECEBER  1.865,00 
      PERMANENTE  348.458,40 
           IMOBILIZADO 326.258,40 
               MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.664,90 
               MOVEIS UTENSÍLIOS 4.492,00 
               VEÍCULOS  50.731,50 
               PRÉDIOS E BENFEITORIAS  264.370,00 
          DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 22.000,00 
 

 PASSIVO 408.501,82 
      CIRCULANTE 0,00 
      FINANCIAMENTO 0,00 
      PATRIMÔNIO LIQUIDO 408.501,82 
              PATRIMÔNIO SOCIAL 457.669,17 
              EXERCÍCIO DO ANO -49.167,35 

  DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 31/12/2017 
 RECEITAS OPERACIONAIS 530.584,17 

       CONTRIBUIÇÕES  511.321,79 
       RENDIMENTOS C/ APLICAÇÃO 15.340,37 
       OUTRAS RECEITAS  3.922,01 
DESPESAS OPERACIONAIS  579.751,52 
FUNDO DE RESERVA -49.167,35 

 

Prestação de contas 
SINTAPE

www.sintape.org.br
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