
Sindicato atua com outras 
entidades – a chamada 
intersindical – para obter 
benefícios para a categoria 
profissional

Negociações
muito bem
sucedidas

SAESC

Afonso Coutinho de Azevedo 
(diretor de aperfeiçoamento 

sindical), Leandro Melim 
Passoni (diretor de 

negociação), Maristela 
Sombrio Godoy (secretária 
geral) e Benhour de Castro 

Romariz Filho (diretor de 
comunicação social)
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Os administradores de Santa Catarina têm em 
seu sindicato, o Saesc, um importante aliado na 
luta por melhores condições de trabalho e recom-
posição salarial. “Estamos sempre na defesa dos 
direitos da categoria”, diz o diretor de negociação, 
Leandro Melim Passoni. O Saesc atua em conjunto 
com outros sindicatos em negociações específicas 
com empresas privadas ou públicas. É a chamada 
intersindical, a reunião de várias entidades repre-
sentativas com o objetivo de conduzir as conver-
sações de forma unitária, cada uma apresentando 

as reivindicações das categorias respectivas.
“Em geral, somos bem sucedidos em todas as 

negociações, com acordos coletivos ou conven-
ções coletivas, graças ao trabalho firme da nossa 
diretoria e também das diretorias de outros sin-
dicatos que participam das intersindicais”, diz o 
diretor de comunicação, Benhour de Castro Ro-
mariz Filho. “E esse é o nosso papel, lutar pelo 
melhor para os sindicalizados”, reforça o diretor 
de aperfeiçoamento sindical, Afonso Coutinho de 
Azevedo.
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Mapa negocial das intersindicais, com participação do Saesc, mostra o 
acompanhamento de todas as negociações coletivas de 2015

Negociações de 2015

  casan
  celesc
  celos
  codesc
  cRa (conselho Regional de 
administração), neste caso, 

apenas o saesc
  eletrosul
  epagri/cidasc
  oNs (operador Nacional do 
sistema elétrico)
  santur

  scgás
  scPar
  sebrae
  sescon
  Tractebel

a imPoRTâNcia da filiação
  Valorizar a categoria dos administradores
  defesa legal dos interesses dos 
administradores em causas relativas à sua 
vida profissional
  capacitação, para que possam atingir um 
constante desenvolvimento profissional
  estabelecimento de convênios, trazendo 
vantagens econômicas, auxiliando 
o administrador em sua colocação 
profissional, tudo por meio de serviços de 
alta qualidade e eficiência
  Plano de saúde com a Unimed, em 
convênio com senge-sc (sindicato dos 
engenheiros do estado de santa catarina)
  Todos os direitos assegurados ao 
administrador registrado no cRa/sc e 
pagante da anuidade do saesc.

aUdiTóRio PaRa ReUNiões e 
cURsos

  o saesc funciona em sede própria, no 

edifício aplub, em florianópolis. “Por 
meio de uma administração ‘franciscana’, 
alcançamos estabilidade financeira e 
conseguimos oferecer inúmeros benefícios 
aos associados, como a quitação da 
contribuição sindical”, diz a secretária geral 
maristela sombrio godoy. “em nossa sede 
dispomos de infraestrutura para reuniões, 
encontros, palestras e cursos, com 
auditório específico”, finaliza.

aNo esPecial PaRa os 
admiNisTRadoRes

  o saesc foi fundado dia 26 de novembro 
de 1985, completando, portanto, 30 anos 
em 2015.
  a profissão de administrador de empresas 
foi oficialmente reconhecida por meio da 
lei 4.769, em 1965, e completou 50 anos 
em 2015
  cerca de 500 administradores são 

associados ao saesc na atualidade.

em 2015, foram – em alguns casos, ainda sendo – conduzidas negociações 
intersindicais, com a participação do saesc, com:

filiação e beNefícios
  os associados ao saesc podem usufruir de todos os serviços, 
parcerias, eventos, palestras, convênios, oferecidos pelo 
sindicato. o associado que solicitar assistência jurídica do saesc 
para representá-lo em juízo, em ações individuais ou coletivas, 
acordos ou convenções coletivas de trabalho, assim como outras 
demandas, deverá obrigatoriamente estar registrado no conselho 
regional (cRa/sc) da classe ou ter se aposentado na profissão, e 
estar em dia com os pagamentos da anuidade do saesc.


