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Sindicato dos Bancários de Sergipe: 
retrocesso jamais!!!

Fites realiza congresso em Salvador

CASA DE FERREIRO
ESPETO DE PAU

Há cerca de sete anos, o SINTES/SE 
vem intermediando a negociação 
com o Sindicato dos Bancários de 

Sergipe (Seeb/SE). O então presidente 
José Souza, que morreu no dia 21 de 
outubro de 2015, foi o primeiro a assi-
nar o Acordo Coletivo dos Trabalhado-
res (ACT) da entidade. Porém, assim que 
a atual presidente assumiu a vacância 
na Presidência, o discurso demonstra-
do por ela anteriormente mudou, num 
passe de mágica, de sindicalista para pa-
trão. Quem teoricamente deveria dar o 
exemplo, garantindo direitos e avanços 
aos trabalhadores, estranhamente esta-

va propondo retirada de direitos.
Após travar longas batalhas pelo fe-

chamento de um acordo coletivo para 
os empregados, com a direção anterior, 
desde 2007 o SINTES/SE vinha man-
tendo uma boa relação com a direção 
dos bancários. No entanto, na primeira 
negociação após a morte do presidente 
Souza, nos deparamos com uma atitu-
de inesperada: a nova presidente pro-
pôs retirada de conquistas do acordo 
coletivo. O incrível é que a atual presi-
dente, assim que assumiu o cargo, fez 
a seguinte declaração numa matéria 
publicada no Jornal Cinform: “A gente 

vai fiscalizar e cada acordo não cum-
prido será cobrado. Espero que isso 
não aconteça e que todas as cláusulas 
sejam mantidas pelos banqueiros”. Ou 
seja, a presidente cobra o cumprimento 
de acordos para os bancários, porém, 
queria rasgar o acordo coletivo dos em-
pregados da entidade que preside.

Contudo, após um longo processo, 
o SINTES/SE conseguiu fazer com que 
o cumprimento do anterior acordo 
coletivo de trabalho dos empregados 
do Seeb/SE fosse efetivado, mantendo 
desta forma as conquistas e direitos 
já adquiridos, porém, sem qualquer 
novo avanço. Foi uma negociação 
dura, que não reflete nenhum pouco 
o espírito de solidariedade e frater-
nidade tão difundido anteriormente 
pela atual presidente.

Por outro lado, já está chegando 
nossa data-base para nova negociação 
e até o momento o Acordo 2014/2015 
não foi assinado, apesar de estar sen-
do cumprindo. O SINTES deseja que a 
harmonia continue existindo entre as 
entidades, porém, não pode ser con-
descendente com um comportamen-
to equivocado. Que propõe retirar 
cláusulas garantidas por acordo co-
letivo de trabalho. Acordo é para ser 
cumprido. Podemos até compreender 
que não existam avanços, mas, retro-
cesso nunca!

No último final de semana, dias 
21, 22 e 23 de agosto, a Federação 
Nacional dos Trabalhadores em Enti-
dades Sindicais (Fites) realizou seu II 
Confites, na capital baiana, Salvador, 
que reuniu Sintes de todo o país. O 
SINTES/SE enviou uma delegação 
com seis delegados e mais uma con-
vidada. Na oportunidade, foi eleita a 
nova diretoria para o triênio 2015/18. 
Os dirigentes sergipanos Alberto Cala-
sans e Francisco Rodrigues foram in-
dicados e eleitos, mais uma vez, para 

compor a diretoria nacional da Fites. 
A Plenária do ano passado foi realiza-
da em Natal, no Rio Grande do Norte.
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Cara e Coroa
Um peso e duas medidas

O SINTES-SE tem constatado, por meio de denúncias feitas 
por funcionários das entidades, que alguns dirigentes sindicais 
- usando de sua condição de patrão (literalmente) - não toleram 
que os funcionários se ausentem para ir a consultas médicas, 
fisioterapia ou exames laboratoriais, mesmo sendo comprovado 
com o atestado médico. Alguns já chegaram ao cúmulo de exigir 
relatório do médico para justificar a necessidade do tratamento 
no horário de trabalho. Porém, se o necessitado for o dirigente, 
não tem problema nenhum que ele se ausente da entidade.

Discurso diferente da prática
Os sindicalistas-patrões fazem de tudo para defender seus 

filiados; Denunciam, fazem mobilizações, mas, quando ocorre 
o contrário, com o empregado da entidade que eles represen-
tam, ficam chateados, ofendidos... Ou seja, “fazem sindicalismo 
com o fígado” (já dizia o veterano e consciente José Souza).

Congresso do Sintesfal 
Foi realizado nos dias 14 e 15 de agosto, em Maceió (AL), o 

Congresso do Sintesfal - Sindicato dos Trabalhadores de Entidades 
Sindicais do Estado de Alagoas. Na oportunidade, o SINTES/SE 
aproveitou para denunciar que a direção do Sindipetro AL/SE 
vem tratando com desdém a reivindicação dos trabalhadores 
da entidade que vem lutando por aumento real no salário. Uma 
situação que se arrasta há um ano. Como resolução, o plenário 
aprovou uma Moção de Repúdio à Diretoria do Sindipetro AL/
SE (publicada neste Boletim). Como plano de lutas, o evento, 
realizado na Fetag, aprovou o combate ao assédio moral, a preca-
rização do trabalho, a terceirização no trabalho e a filiação à FITES, 
Federação Nacional dos Trabalhadores de Entidades Sindicais. 
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Nesses dias sombrios, quando 
a hipocrisia tem se abatido pelo 
mundo, seja na política, religião ou 
nas relações humanas, também 
temos constatado que esse mal tem 
contaminado o movimento sindical. 
E muitos sindicalistas, que bradam 
aos quatro ventos que são contra  as 
terceirizações nos setores trabalhis-
tas no Governo e também em suas 
categorias, terceirizam o quadro de 
empregados dos seus sindicatos, 
principalmente os setores de serviços 
gerais, limpeza e jurídico, com a des-

culpa de que estão economizando o 
dinheiro da categoria e as receitas do 
Sindicato. Porém, não dizem que, na 
sua grande maioria, as terceirizações 
saem muito mais caro para os cofres 
das entidades sindicais, que pagam o 
dobro do que pagariam para manter 
um trabalhador sindicatário com 
vínculo empregatício. Sindicatos que 
praticam terceirização dos seus em-
pregados não têm moral para cobrar 
ou dizer que é contra as terceirizações 
no Governo. Chega de hipocrisia no 
movimento sindical.

Moção de repúdio

Vergonha!!!

Os trabalhadores e trabalhado-
ras de entidades sindicais, órgãos 
classistas e Federações do Estado 
de Alagoas, reunidos no IV Con-
gresso Estadual do Sintesfal, rea-
lizado nos dias 14 e 15 de agosto 
de 2015, na sede da Federação 
dos Trabalhadores na Agricultura 
de Alagoas – FETAG-AL, em Ma-
ceió, vêm repudiar a direção do 
Sindipetro AL-SE, que deliberada-
mente não privilegiou o diálogo 
nas últimas campanhas salariais 
dos trabalhadores dessa entidade.

A postura adotada nos últimos 
anos pela maioria da direção do 
Sindipetro AL-SE é no sentido de 
se armar premeditadamente para 
estabelecer diversos impasses, a 
fim de desvalorizar as legítimas 
reivindicações dos trabalhadores. 
No ano passado, por exemplo, a 

direção do Sindipetro AL-SE usou e 
abusou de métodos antissolidários. 
Em nenhum momento a diretoria se 
esforçou para que as negociações 
ocorressem de forma horizontal. 
Em vários momentos ficou evidente 
a utilização do poder diretivo do 
empregador Sindipetro AL-SE, sob a 
ótica do contrato de trabalho e dos 
direitos fundamentais do trabalha-
dor, para impor a sua vontade com 
o objetivo de não fechar o acordo 
coletivo dos funcionários.

Os delegados do IV Congresso 
do Sintesfal cobram do Sindipe-
tro AL-SE que assuma uma nova 
conduta nas negociações com os 
trabalhadores, resgatando princí-
pios como o diálogo democrático, 
a igualdade e a solidariedade de 
classe, que devem nortear as boas 
práticas sindicais entre as partes.

CASA DE FERREIRO
ESPETO DE PAU

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES SINDICAIS, 
FEDERAÇÕES, CONFEDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES, CENTRAIS SINDI-
CAIS E ENTIDADES AFINS DO ESTADO DE SERGIPE, por seu presi-
dente abaixo assinado, convoca todos os empregados do Sindica-
to dos Bancários de Sergipe, para Assembleia Geral Extraordinária 
que será realizada no dia 26 de agosto de 2015, às 12h30, em 
primeira convocação, e às 13h, em segunda convocação, na Av. Dr. 
Rooeswelt Dantas Cardoso de Menezes, 794, nesta cidade, para 
discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia:
1- Discussão e deliberação sobre aprovação da minuta de pré-
-acordo de negociação dos empregados do Sindicato dos Bancá-
rios de Sergipe;
2- Autorizar a Diretoria do SINTES/SE a realizar as negociações 
coletivas e celebrar o acordo coletivo de trabalho.
3- O que ocorrer.

Aracaju/SE, 24 de agosto de 2015.
Joelinton Santos

Presidente

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES SINDICAIS, 
FEDERAÇÕES, CONFEDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES, CENTRAIS SIN-
DICAIS E ENTIDADES AFINS DO ESTADO DE SERGIPE, por seu 
presidente abaixo assinado, convoca todos empregados do Sin-
dicato dos Petroleiros de Sergipe, para Assembleia Geral Extra-
ordinária que será realizada no dia 28 de agosto de 2015, às 12h, 
em primeira convocação, e às 12h30min, em segunda convoca-
ção, na Rua Siriri, nº 629, nesta cidade, para discussão e delibe-
ração acerca da seguinte ordem do dia:

1- Informes.
2- Discussão e deliberação sobre aprovação da minuta de pré-acordo 
dos empregados do Sindicato dos Petroleiros do Estado de Sergipe.
3- Autorizar a Diretoria do SINTES/SE a realizar as negociações coleti-
vas e celebrar o acordo coletivo de trabalho.
4- O que ocorrer

Aracaju/SE, 24 de agosto de 2015.
Joelinton Santos

Presidente


