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CONSTITUIçAO E FINALIDADES

íO . O SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA
CINEMATOGRÁFICA E DO AUDIOVISUAL DOS ESTADOS DE SÃO PAULO,
PARANÁ, RIO GRANDE DO SUL, MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL,
GOIAS, TOCANTINS E DISTRITO FEDERAL, coníituído e reconhecido conforme
processo MTB. 24440 32A8O com base e nos termos da lêi, em data de 23 de
Dezembro de '1.986, com sede a Rua CoronelArtur de Godói, 218, Vila Mariana, Sáo
Paulo - SP, tem por finalidade a representação da categorja dos trabalhadores nas
indúírias cinematográflcas e videográficas, laboratófios cinematográÍicos e
videográÍicos, empresas de trucagem, produtoBs cinemáográÍicas e videográíicas de
longa, média e curta metragem, e de Íilmes e videos publicitários, produloras
independentes, produtoras de desenho animado, produtoras de desenho animado em
computaÉo, locadoras de equipamentos cinematográficos e videogÉficos utilizados
no suporte para captaÇão de imagens e som, empresas de pós-produção e Íinalizaçâo
de imagens e som, empresas produtoras de conleúdo para exibição em todos e
quaisquer meios, existentes ou que venham a existir, e outras aÍins peÍtencentes a
alividade audiovisual, nos Estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Distrito Federal. Subentendem-se
entre seus representados aqueles trabalhadores que exerçam cargo ou funÉo de:
primeiro assistente de câmera, primeiro assistente de direçáo, pÍimeiro assiíenle de
produçáo, segundo assistenle de câmera, segundo assistenle de direção, segundo
assiíente de produçáo, aderecisla, animador arte-íinalista, assisente de animação,
assistente de animador, segundo assistente de cabeleireiro, assistentê de cenografia,
assistente de cenotécnico, assistente de direlor de animaçáo, assistenle de editor ou
monlador, assistente de figurnista. assistente de fotograÍia, assisente de maquiadot,
assiíente de som cinematográfico, auÍliar de microfoniía, cabeleireiro, camareiro,
carpinlêiro cinematogÉfico, cenógrafo, cenolécnico, contjnuista, contraÍrêgra,
costureira, diÍetor cinematográíco, diÍetor de animaçáo, direlor de arte, diretor de
fotografia, diretor de fotograÍla/operador de câmera, vídeo assist, gerente de imagem
digital, lécnico em imagem digital, diretor de produçáo, produtor de elenco, produtor de
figurino, produtor de locaçáo, produtor de objetos de cena, editor ou montador,
Íinalizador, produtor de ÍnalizaÉo, gaffer, eletricisa chefe, eletÍicisla, assiíente de
elárici§a, estagiário, Íigurinista, fotógrafo stitl, maquiador de efeitos especiais,
maquinistâ cheÍe, maquinista, assistente de maquinista, marceneiro, microfonista,
operador de câmera, operador de gerador, pesquisador cinematogÉÍico, pintor, pintor
de arte, produtor execulivo, roteiÍista, secretária de produçáo, lécnico de efeitos
especiais, técnico de som direto, técnico de som guia, assistente de camareira,
assistente de cabeleireiro, assiíenle de maquiador, assistente de pncduçáo, operador
de VT, acompanhante de equipamento, assistenle geral, iluminador, operador de
áudio, opeÍador de câmera (cinegraÍista), operador de caracterês, operador de
telecine, opêrador de vídeo, sonoplasta, supervisor de operador, supervisor técnico,
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técnico de externas, editor U-malic ou VHS, superintendente técnico de laboratório
cinematográfico, técnico de laboratório cinematográfico, consultor de cores, marcador
de luz, operador de vídeo color, sensiometrista, operador de copiadora, operador de
reveladora, químico, revisor, técnico de manutenÇão, diretor de aúe de animaçáo,
desenhista de produçáo, cenarista de animaçáo, chefe de arte, colorista de animaçâo,
operador de copiadora, rêvjsor, operador de câmera de animaÉo, âssistente de
operador de câmera de animaçáo, coordenador de produçáo, letrista, trucador,
operador de truca, assistente de trucador, assistente de operador de truca, guarda
rouperia e qualquer outra funçáo que venha a suÍgir na cãtegoria, bem como todos os
outros trabalhadores em empresas cinemãtográficas, videográficas, laboratórios
cinematográficos ou videográÍicos, empresa de trucagem, produtoras cinematográficas
e videográficas de longa, média e curta metragem e de Íilmes e vídeos publicitários,
produtoras independenles, produtoras de desenho animado, produtoras de desenho
animado em computaÉo, produçáo e desenvolvimento de jogos digitais, locadoras de
equipamentos cinematográÍicos e videográÍcos utilizados no suporte paÍa captaÉo de
imagens e som, empresas de pós-produçáo e Íinalizaçâo de imagens e som,
empresas produtoras de conteúdo para exibiçáo em todos e quaisquer meios,
existêntes ou que venham a existir ou qualquer outra atividade que capte som e/ou
imagem, independenlemente da bitola, formato ou processo de captaÇão, dentro da
basê lerritorial que compreende os estados de Sáo Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul,
l.Iato Grosso, lrato Grosso do Sul, coiás, Tocantins e Distrito Federal, tendo como
princípio fundamenlalo primado da unidade, autonomia e liberdade sindical.

CAPITULO II
PRERROGATIVAS E DEVERES
ARTIGO 20 - Sáo preÍrogativas do Sindicato:

l-

A defesa e os interesses individuais ou coletivos de todos os representados
inclusive em questóes administratlvas ou judiciais;
ll - Celebrar convênçóes ou acordos colettvos de trabalho;
lll - lnstâurar dissídios coletivos de trabalhol
lV - Deflagrar greve quando aprovada pela Assembleia Gêral.
V - Propor contribuiçóes a todos os representados para custeio de suas atividades;
Vl- lmpetrar mândado de segurança coletivo e/ou ação civil pública;
Vll - Ter representaÉo Junio a órgâos onde sejam decididos inteÍesses t.abalhislas e
previdenciários dos trabalhadoresl
Vlll - Filiar-se a organjzaÇóes sindicais nacionais e internaciooais, com prévia consulta
à categoria;
lX Criar serviços de assessoria e consultoria técnica para assuntos jurídicos,
econômicos, sociais, culturais e de saúde:
X - Promover a formaçáo proflssionê1, bem como o desenvolvimento sindical, cultural e
educacional de seus repÍesentados;
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Desênvolver relaÇôês sociais e tÍabalhistas, na defesa dos
da
categoria, promovendo, sempre que necessário, negociaçóes coletivas
eslabelecer a melhoria das condiÇôes de trabalho, remuneraçâo e garantia de

,

,0,,

em prego;

XII - Produzir obras e eventos de câráter cultutal.
Xlll Desenvolver estudos no sentido de promovêr a seguÍidade social de todos os
mêmbros da categoria;
Parágrafo Unico - A produçáo de obras culturais só ocorrerá mediante captaÉo de
verbas públicas ou privadas, sendo vetada a utilizaçáo dês contnbuiçóes dos
associados ou o patrjmônio do Sindicato para têlfim.

-

ARTIGO 3" - Sáo deveres do Sindicato

l-

Defender e promover a unidade e a solidariedade entre os trabalhadores
integrantes da calegoria profi ssional representadai
il - Prestar assistência jurídica a seus associados no âmbito da Justiça do Trabêlhoi
lll Participar de congressos, conferências, seminários e encontros nacionats,
estaduais, municipais e internacionais, visando. sempre, os interesses da categoria
profissional;
lV - lncentivar e promover constante sind,calização dos trabalhadoÍes da caiegoria
profissronal;

-

V - Oíga zat e

promover congressos, conferências, encontros

e

Semtnanos
específicos da categoria com a participaÇâo dos associados;
VI - Promover culsos de formação, apedeiçoamento e capacitaqáo profissional, bem
como atjvidades educativas e culturais do interesse da categoria.
ARTIGO 4" - Quanto à admissâo ao Quadro Associativo:

l- Os trabalhadores e demais profissionais na indústria cinematográfica ou em
empresas cinêmatográficas, videográficás, laboratórios cinematográficos ou

videográícos, empresa de trucagem, produtoras cinematográficas e videográflcas de
Jonga, média e curta metragem e de filmes e vídeos publicitários, produtoras
independentes, produtoras de desenho animado. produtoras de desenho animado em
computaçáo, produção e desenvolvimento de jogos digitais, locadoras de
equipamentos cinematográficos e videográficos utilizados no suporte para captaÇáo de
imagens e som, empresas de pós-produÇão e finalização de imagens e som,
empresas produtoras de conteúdo para exibição em todos ê quaisquer meios.
existentes ou que venham a existia ou qualquer outra atividade que captê som e/ou
imagem, indepêndentemente da bitola, formato ou processo de captaçáo ou em
qualquer atividade relacionada no Aíigo I deste Estatuto, bem como os aposentados
desia calegoria, têrn diteito a filiar-se ao quadro assocíativo do Sindicalo, mesmo
aqueles que em carátêr transitório, participarem de atividade relacionada e
mencionada acimai
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Parágrafo 1o - O pêdido de admissão ao quadro associativo se

Sindicato, por meio de formuláno próprio fornecido pe{a entidade devidamente
preenchido e assinado, no qual conterá declaração de adesáo e subordjnaÇáo do
proponente às normas estatutáias.
Parágrafo 2o - Caberá à direloria aprovar ou não as propostas de filiação recebidas.
respeitadas as normas estatutárias e democracia inleÍna da entidâde

Parágrafo 30 - Náo haverá. em nenhuma hipólese, qualquer discriminaÇáo por razões
ideológicas, políticas, ílosóficas, religiosas ou quaisquer outras que impeçam a
filiaÇáo.

CAPÍTULO III
DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS
ARTIGO

5'-

Sáo direitos dos associados:

I - Votar e ser votado em eleiçôês de tepresentação do Sindicato na forma do estatuto
em viqoa;
ll - Participar das assembleias gerais e de outros eventos, incluindo neste quadro os
aposentados, de acordo com o presente Estatuto;
lll - ParticipaÍ das atividades socia s, culturais e outras que íorem organizadas,
Utilizar seruiÇos prestados conforme a disciplina a ser estabelecida para cada
setori
V - Requerer junto à diretoria, a convocaçáo de Assemb,eia Geral Extraordinária,
juniamente com número nunca inferior a 1/5 (um quinto) dos associados em dia com
suas obÍigaçóes sindicais, justifícando-a pormenorizadamente;
Vl - lsentarem-se do pagamento das mensaljdades sindicais durante o período da
prestaçâo de serviço mtlitar obrigatório ou, no caso dos aposentados, aquelês que já
tiverem contribuido como associado durante 10 anos ininterruptamênte;
Vll - Requerer o seu desligamenlo dos quadros associativos da entidade a qualquer
tempo, através de carta simples, dirigida à Diretoria desdê que esteja com as suas
mensalidades atuaiizadas.
Parágrafo Único - Os direitos dos associados são pessoais e intransferívers.

lV
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ARTIGO 6" - São deveres dos associados:

- Respeitar e cumprir o Estatuto Social,
Pagar pontualmente as mensalidades e coniribuiÇoes fixadas pela Assembleia
Geral:
Parágrafo 1o - O não pagamento dê três mensalidadês consecutivas importará em
renuncia da condiçâo de sócio do Sindicatoi
I
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