NOTA DE ESCLARECIMENTO
Na tarde desta segunda-feira, 14 de setembro de 2015, o Deputado Estadual
Samuel Barreto (PSL), em virtude de um parecer da Procuradoria Geral do Estado, no sentido de
não aceitar as consignações dos sindicatos que não possuem Carta Sindical, levou a tribuna da
Assembleia Legislativa sua preocupação com o fechamento de alguns sindicatos sergipanos, isto
porque, de acordo com o mencionado documento, a entidade sindical que não possuir a Carta
Sindical NÃO terá acesso aos descontos dos seus filiados. Ocorre que durante seu
pronunciamento o parlamentar divulgou uma informação equivocada pois afirmou
expressamente que o SINTASA, um dos maiores sindicatos do Estado, não possui Carta Sindical.
Fundado em 8 de dezembro de 1988, o SINTASA possui mais de 25 (vinte e cinco)
anos de existência e sempre atuou com combatividade na defesa dos trabalhadores da área de
saúde. Filiado à Central de Trabalhadoras e Trabalhadores do Brasil (CTB), funciona a Rua
Lagarto nº 755, Centro, CEP 49.010-040, inscrito no CNPJ sob o nº 32.713463/0001-97, código
sindical de nº 911-021.313.90629-2, cujo endereço eletrônico é sintasa-se@hotmail.com. No
seu site (www.sintasa.com.br) além destas informações, constam todas as conquistas e todos
os benefícios ofertados a categoria.
Portanto, no uso de minhas atribuições legais gostaria de esclarecer a categoria que
um sindicato além da personalidade jurídica demonstrada pelo CNPJ, ele precisa adquirir
personalidade sindical, isto significa que ele precisa estar regularmente inscrito no Cadastro
Nacional das Entidades Sindicais e o SINTASA possui as duas inscrições que a bem da verdade
funcionam como pré-requisito inclusive para homologação de convenção coletiva e acordo
coletivo de trabalho. Estas informações podem ser facilmente verificadas inclusive por e-mail
endereçado ao Ministério do Trabalho e Emprego.
Sendo assim, esses fatos já foram comunicados ao Departamento Jurídico do
SINTASA que estuda a possibilidade de pleitear o direito de resposta junto aos meios de
comunicação que veicularam a informação equivocada, bem como interpelar judicialmente o
parlamentar para prover a conservação dos nossos direitos haja vista que a divulgação desta
informação errônea pode trazer prejuízos financeiros para a nossa instituição.
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