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Sintes sob nova direção

Quem luta conquista!
s funcionárias do Sindivi-

gilante/SE, Maria Auxiliadora e 
Patrícia Medeiros, conquistaram 
uma importante vitória na jus-
tiça do trabalho. Desde janeiro 
de 2008, as duas funcionárias 
não recebem salários e nem 
um dos seus direitos trabalhis-
tas são cumpridos.

A situação que teve início com 
a velha diretoria continua com 
a atual. O ex-presidente deu 
inicio ao atraso no pagamento 
dos salários, quando os dire-
tores atuais assumiram manti-
veram a situação. A justiça de-
terminou que as duas fossem 
recolocadas em seus postos de 
trabalho e seus salários fossem 
atualizados. A atual diretoria 
não cumpriu a sentença e, por 
isso, está pagando multa diária 
de R$400,00. Hoje, somente 
a multa por não cumprimento 
da sentença judicial está em 

R$140 mil e mesmo assim, Pa-
trícia Medeiros e Maria Auxilia-
dora, não foram convocadas a 
trabalhar. Isso é um desrespei-
to com as duas trabalhadoras e 
com a categoria dos vigilantes, 
pois o dinheiro da multa e de 
todo o processo judicial sairá do 
bolso dos vigilantes e não dos 
diretores do sindicato. Por isso, 
a rmamos que a atual diretoria 
do Sindivigilante é responsável 
por toda essa situação. 

As duas companheiras já rece-
beram R$44 mil e a justiça de-
terminou o bloqueio das men-
salidades e imposto sindical 
nas empresas Sacel e Nordeste 
no valor de R$53 mil. O Sintes, 
a Conlutas e a própria advoga-
da encaminhou vários ofícios a 
atual diretoria do Sindivigilan-
te para tentar resolver a situa-
ção e eles não responderam a 
nenhum dos ofícios. Inclusive 

o processo correu a revelia do 
Sindivigilante que não apare-
ceu nas audiências.

Essa vitória pertence a todos 
aqueles que acreditaram na luta 
em defesa dos direitos das duas 
companheiras. Foram muitos 
atos, feijoadas e campanhas  -
nanceiras, inclusive para ajudar 
as duas companheiras que não 
tinham salários mensais. Esta-
mos todos de parabéns.

   A nova diretoria do Sintes foi 
eleita com 98% dos votos váli-
dos. A eleição foi realizada no 
dia 10 de março e contou com 
a participação de quase 100% 
dos  liados.
   Fortalecer o Sintes como um 
instrumento de luta dos traba-

lhadores, classista, autônomo 
e democrático é o desa o que 
estará à frente no 4° mandato 
da história do sindicato. 
   A Diretoria do triênio 
2010/2013 é formada por:
   - Alzira Ribeiro de Souza, 
André Batista Santos, Antonio 
Carlos Santos, Antonio Jor-
ge de Barros Monteiro, Carlos 
Eduardo Silva Santos, Francis-
co Rodrigues Júnior, Jorge Fa-
rias Lima, José Alberto Calasans 
Carmo, Lanielle Amarante San-
tana, Patrícia Cristina Medeiros 
Santos, Maria Auxiliadora Costa 

dos Santos, Paulo reis da Silva, 
Sérgio Luiz Santos, Williams 
Robson Santos.
   O Conselho Fiscal do triênio 
2010/2013 é formado por:
   - Agnes Santos Melo, Engracia 
Viviane Rodrigues da Silva, Jo-
eliton Santos, Paula Juliana da 
Silva, Maria Aparecida Cortez 
da Silva, Maurina Vieira Lima.  

TODOS AO CONGRESSO DA 
CLASSE TRABALHADORA

5 e 6 DE JUNHO DE 2010 - 
SANTOS-SP

DIA: 14 DE ABRIL/2010
HORA: 8h
LOCAL: SINDIVIGILANTE

PELO RETORNO AO 
TRABALHO DAS 
FUNCIONÁRIAS 
Dora e Patrícia



Federação conquista 
certidão sindical

   Ministro do Trabalho, Carlos Lupi, assinou a certidão 
de registro sindical da Federação Interestadual de tra-
balhadores em Entidades Sindicais (FITES). O registro 
aconteceu no dia 9 de março, no Ministério do Trabalho, 
em Brasília.
   O registro 
é um marco 
na história 
da entidade. 
O empenho 
pelo registro 
sindical foi 
uma bata-
lha vencida. 
Foram sete 
anos de luta 
pelo reconhe-
cimento da 
Federação.  
“Agora pode-
mos e devemos representar com total legitimidade a 
categoria em todas as instâncias, a rmou a presidente 
da FITES, Neuza Rezende.
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CONVOCAÇÃO III
ASSEMBLÉIA GERAL DOS 

TRABALHADORES DO SINDIPETRO AL/SE

1- Informes;
2- Acordo Coletivo 2009/2010;
3- Seminário Planejamento;
4- O que ocorrer.

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES 
SINDICAIS, FEDERAÇÕES, CONFEDERAÇÕES, ASSOCIA-
ÇÕES, CENTRAIS SIN-DICAIS EM ENTIDADES AFINS DO 
ESTADO DE SERGIPE, com CGC sob o nº 04.210.207/0001-
41, convoca os funcionários do SINDIPETRO AL/SE, para 
Assembléia Geral, que se realizará:

DIA: 14 de abril de 2010
HORA: 13H
LOCAL: Sindipetro, Rua Siriri, 629 - Centro/Aracaju

CONVOCAÇÃO II
ASSEMBLÉIA GERAL DOS 

TRABALHADORES DO SENALBA

1- Discutir e votar a minuta do Acordo Coletivo 
    2010/2011;
2- O que ocorrer.

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES 
SINDICAIS, FEDERAÇÕES, CONFEDERAÇÕES, ASSOCIA-
ÇÕES, CENTRAIS SIN-DICAIS EM ENTIDADES AFINS DO 
ESTADO DE SERGIPE, com CGC sob o nº 04.210.207/0001-
41, convoca os funcionários do SENALBA/SE, para Assem-
bléia Geral, que se realizará:

DIA: 14 de abril de 2010
HORA: 16:h em primeira convocação e 16:30h em 
           segunda convocação.
LOCAL: Sindipetro, Rua Siriri, 629 - Centro/Aracaju

Redução da jornada de trabalho, 
sem redução dos salários

   Reduzir a jornada de trabalho sem redução dos salários 
é uma luta histórica dos trabalhadores. Uma das princi-
pais vantagens da diminuição do horário de trabalho é a 
geração de empregos. Devemos reduzir a jornada, para 
que todos possam trabalhar.

Porque reduzir a jornada de trabalho:
   Emprego: além de manter os postos de trabalho em 
uma eventual queda da produção, a redução da jornada 
sem redução de salários gera novas vagas para tender a 
demanda;
   Qualidade de vida: com a redução, há mais tempo 
para o lazer, o estudo e para  car com a família.
   Menos doenças ocupacionais e acidentes de tra-
balho: sem cumprir uma jornada longa e estressante e 
com um ritmo de trabalho adequado, o trabalhador estará 
menos sujeito a acidentes no local de trabalho e doenças 
ocupacionais, como a LER.
   Por tudo isso, a redução da jornada sem redução de 
salário é a nossa proposta!

Congresso Nacional da CONLUTAS
Nos dias 3 e 4 de junho, será realizado em Santos/SP 
o 2° Congresso Nacional da CONLUTAS. O Sintes esteve 
presente desde o inicio da construção da CONLUTAS como 
uma nova alternativa nacional para as lutas dos trabalha-
dores brasileiros. 

CONVOCAÇÃO I
ASSEMBLÉIA GERAL DO SINTES

DIA: 14 de abril de 2010
HORA: 15H
LOCAL: Sindipetro, Rua Siriri, 629 - Centro/Aracaju

PAUTA:
1 - Informes;
2 - Retirada de delegados ao Congresso da Conlutas.

Só quem luta conquista !

Só quem luta conquista !


