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30 anos de lutas e conquistas!
Ao longo de 30 anos de atuação, o Sindbast se tornou um dos sindicatos mais respeitados do País. O espírito guerreiro e
combativo de seu líder, Enilson Simões de Moura, conhecido como Alemão, contagiou os demais diretores na luta incansável pelos direitos dos trabalhadores. Mais do que isso, o Sindbast obteve conquistas que mudaram significativamente a vida
de milhares de homens e mulheres que compõem o conjunto de seus representados. Nesses anos todos, o Alemão jamais
se deixou intimidar pelo poder da classe patronal e pela força do capital. Agora, com a Reforma Trabalhista, que ameaça os
direitos dos trabalhadores, ele e todos os diretores do Sindbast se preparam para uma luta ainda maior. Página 2
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As eleições para eleger a nova diretoria do Sindbast estão
chegando. Tire suas dúvidas sobre o processo eleitoral e
não deixe de participar! Página 3

O Sindbast segue à risca o Estatuto Social da entidade e
promove eleições transparentes para escolher o sistema
diretivo do Sindicato. Página 3

Acompanhe os locais das urnas fixas e o roteiro das urnas
itinerantes das eleições do Sindbast nos próximos dias.
Página 4

Além da assessoria jurídica, filiados do Sindbast têm
descontos em vários estabelecimentos de educação,
lazer, saúde, entre outros. Confira! Página 4

30 anos

Preparado para novas lutas!
Com 30 anos de atuação, o Sindbast se orgulha da trajetória
de lutas e conquistas para a classe trabalhadora. Agora, com
a Reforma Trabalhista, o Sindicato se mobiliza para garantir
os direitos dos trabalhadores
Nas últimas três décadas, o Brasil foi marcado por profundas mudanças políticas, econômicas e sociais. No mercado de trabalho,
não foi diferente. Os trabalhadores passaram a contar, cada vez
mais, com os sindicatos na representação e na defesa de seus
interesses.
Porém, poucas são as entidades sindicais com a força do Sindbast,
sob o comando do líder sindical Enilson Simões de Moura, o
Alemão. Em 30 anos de atuação, este Sindicato é um exemplo
de luta incansável pelos direitos dos trabalhadores, que resultou em inúmeras conquistas.
Nesse período, o Sindicato jamais se acovardou diante do poder
do capital na figura das entidades patronais. Ao contrário, adotou
uma postura combativa para vencer cada batalha a favor de seus
representados.
Assim, por meio de greves e de intensas negociações sempre
lideradas pelo Alemão, os trabalhadores passaram a contar com

Enilson Simões de Moura - Alemão

diversos direitos e benefícios, como vale-refeição, cesta básica, abono de férias, auxílio-creche, seguro de vida, vale-transporte, entre outros, que até hoje estão no Acordo Coletivo, por
exemplo, dos funcionários da Ceagesp e da Ceasa.
Alemão lembra: “Antes do nosso sindicato, os funcionários dessas
empresas não tinham direito a nada, não tinham benefício algum,
como assistência médica ou vale-refeição. Com muita luta, conseguimos mudar essa realidade e avançar”.
Além de participar de causas sociais e humanitárias, o Sindicato obteve inúmeras vitórias na esfera jurídica a favor dos trabalhadores.
“Já fizemos greves, campanhas, recorremos à Justiça do Trabalho
diversas vezes, tudo para defender os interesses dos nossos representados”, acrescenta o presidente do Sindbast.
Recentemente, diante da crise que ameaçou fechar as portas da
Codasp, o Sindicato teve um papel preponderante para reverter a
situação e manter parte dos postos de trabalho.

Conquistas sob ameaça
Com a Reforma Trabalhista, que entra em vigor em 11 de novembro, todas as conquistas históricas dos trabalhadores representados pelo Sindbast estão ameaçadas. Isso porque, com a mudança
na legislação, o acordado valerá sobre o legislado.
A medida busca priorizar os Acordos Coletivos em relação à CLT.
“Na prática, isso significa que o que já foi conquistado não está
mais garantido, precisa ser confirmado a cada ano”, destaca o
advogado do Sindbast, Dr. Hermano de Moura.
Para o presidente do Sindbast, a Reforma Trabalhista buscou enfraquecer os sindicatos de trabalhadores. “Agora, mais do que nunca,
vamos ter que lutar e mostrar nossa capacidade de mobilizar, negociar e representar nossos associados”, afirma Alemão.
Na opinião dele, os sindicatos precisam estar fortes para enfrentar a
conjuntura desfavorável para os trabalhadores. “Um sindicato fraco
pode colocar a perder todas as conquistas de mais de 30 anos.
Precisamos nos unir para a luta!”, finaliza.
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Saiba mais sobre as
eleições do Sindbast
As eleições sindicais para escolher a nova diretoria
do Sindicato já estão marcadas. Participe!
As regras das eleições sindicais no Sindbast, que ocorrem a cada cinco anos, foram estabelecidas no Estatuto Social da entidade, disponível na sede e no site www.sindbast.org.br.
Confira como funciona o processo e não deixe de participar!

Quando serão realizadas as eleições?

As eleições para definir a nova diretoria do Sindbast serão realizadas nos dias 7, 8, 9 e 10 de novembro de 2017. O horário para votação na sede será das 9h às 17h. No dia 8, o horário será estendido,
sendo das 9h às 23h. Nas demais localidades, haverá urnas fixas ou
itinerantes no período da eleição, das 9h às 17h.

Quem será eleito?

O sistema diretivo do Sindbast é composto pelos integrantes da
Diretoria, Conselho Fiscal, Conselho de Representantes (dos Aposentados e da Federação) e seus respectivos suplentes.

Qual o período do novo mandato?

De acordo com o Estatuto Social do Sindbast, o mandato da diretoria tem duração de cinco anos. O novo mandato sindical começa
em 17 de janeiro de 2018 e termina em 17 de janeiro de 2023.

Quem pode votar?

Pode votar o associado regularmente inscrito no Sindicato no pleno
gozo de seus direitos sindicais e que preencher os seguintes requisitos: a) tiver no mínimo seis meses ininterruptos de inscrição no
quadro social; b) estiver quite com a mensalidade até 30 (trinta) dias
antes da realização das eleições; c) for maior de 16 anos; d) tiver no
mínimo dois anos na categoria.

Qual é a importância de participar?

Participar das eleições sindicais é importante, pois confere legitimidade ao Sindicato que irá representar a categoria nos próximos anos, buscando avanços e conquistas. Com a Reforma Trabalhista, que entra em vigor em breve, um sindicato fortalecido
será fundamental para garantir os direitos dos trabalhadores e a
manutenção das conquistas históricas. Ao participar das eleições
sindicais, os associados também podem exercer a cidadania e a
participação democrática.

Confira os locais de votação na página 4.

Eleições sindicais transparentes
Mais uma vez, o processo eleitoral do Sindbast seguiu todas as
determinações do Estatuto Social da entidade.

chapa única nas eleições sindicais e o prazo de três dias para
eventuais impugnações.

O Edital de Convocação das Eleições foi publicado em 7 de outubro
de 2017 no jornal O Estado de S. Paulo, veículo de grande circulação, e afixado na sede da entidade.

A ampla divulgação garantiu a transparência nas eleições e a oportunidade de todos os associados participarem do processo.

O prazo para o registro de chapas foi de cinco dias corridos a contar
da data de publicação do edital.
Até o encerramento das inscrições, a Secretaria Eleitoral recebeu a
inscrição de apenas uma chapa, chamada “A luta continua”, composta em sua maioria pelos integrantes da atual diretoria. Eles também
apresentaram a documentação necessária, prevista no Estatuto Social.
Na ocasião, o coordenador das eleições sindicais, Milton Luna,
acompanhou a inscrição da chapa única e redigiu a ata de encerramento do prazo para as candidaturas.
No dia 17 de outubro de 2017, o Sindbast fez uma nova publicação no jornal Estadão, desta vez, com o edital da inscrição da
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Locais de votação
Urna 1 - Fixa

Urna 4 - Itinerante

Urna 7 - Itinerante

Sede do Sindbast
Av. Dr. Gastão Vidigal, 1.946 - EDSED 1
Conj. 10 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP

• Araraquara
• São José do Rio Preto

• Bauru
• Marília
• Botucatu

Urna 2 - Itinerante

Urna 5 - Itinerante

• Vila Anastácio / São Paulo
• São José dos Campos
• Sede da Codasp/ São Paulo

Urna 8 - Itinerante

• Ribeirão Preto
• São Joaquim da Barra

• Presidente Prudente
• Palmital
• Tupã

Urna 3 - Itinerante

Urna 6 - Itinerante

• Ceasa Campinas
• Codasp Campinas
• Piracicaba

Urna 9

• Tatuí
• Sorocaba
• Avaré

• Votos por correspondência

Obs.: Os aposentados participarão das eleições sindicais via correio.

BENEFÍCIOS
Os trabalhadores filiados ao Sindbast têm descontos em instituições de ensino, lazer, saúde e beleza, além de assessoria jurídica gratuita
e personalizada. Os benefícios estão sendo ampliados, pois agora o Sindbast conta com um setor dedicado aos convênios e parcerias.
Confira mais informações sobre os benefícios:

Assessoria jurídica

Uma equipe multidisciplinar de advogados está
à disposição para prestar serviços de forma
gratuita (com exceção das custas processuais
e documentais) a todos os filiados do Sindbast.
O atendimento personalizado e confidencial é
feito na sede do Sindicato.

Educação
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Bem-estar e beleza
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Saúde mental

O Sindbast também conta com
convênio na área de psicanálise.
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s.

Lazer

O Sindbast possui parcerias com instituições que oferecem descontos
no valor da diária em uma colônia de férias completa, localizada na Praia
Grande, e também nos ingressos do Parque Aquático Wet’n Wild, em
Itupeva, interior de São Paulo.

Para obter mais detalhes dos benefícios e informações sobre as entidades parceiras, entre em contato com o Sindbast
pelo telefone: (11) 3837-9877/ 3643-4330 (falar com Mirian).
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