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Jornal do SINDIPREV/SE
NÃO FOGE À LUTA!

 FOI MARCADO POR MOBILIZAÇÃO E LUTA!2018
Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas unificados na luta

PARTICIPAÇÃO EM FÓRUNS E FRENTES EM DEFESA DOS TRABALHADORES

A direção do SINDIPREV/SE, participou 

de eventos políticos na Universidade 

Federal de Sergipe, PETROBRÁS, DESO 

(contra a privatização), etc, justamente 

para promover a unidade e força na luta. O 

Setor público brasileiro está sendo 

atacado pela política neoliberal num 

embuste de redução de gastos, apenas 

para promover o enriquecimento dos 

proprietários de empresas de mão de obra 

terceirizadas e banqueiros. 

A política do Governo Temer em retirar os 

direitos previdenciários dos trabalhadores 

brasileiros, fez com que o SINDIPREV/SE 

permanecesse nas ruas, nas praças, avenidas 

e locais de trabalho orientando e base para o 

enfrentamento a qualquer tempo. 

Na mobilização dos Aposentados e 

Pensionistas, o SINDIPREV/SE realizou 04 

(quatro) assembleias de Aposentados e 

Pensionistas, além de promover 02 (dois) 

Encontros específicos no intuito de manter a 

base sempre organizada e participativa. 

Durante o encontro, o SINDIPREV/SE realizou 

assembleias, oficinas, palestras e Análises de 

Conjunturas.

Na organização política dos servidores 

ativos, o SINDIPREV/SE percorreu todos os 

locais de trabalho em reuniões mensais 

também no intuito de manter a base alinhada e 

pronta para o combate, quando convocada.

Servidores at ivos e aposentados, 

participaram das marchas convocadas pelo 

SINDIPREV/SE contra a retirada de direitos 

previdenciários proposta pelo Governo Michel 

Temer. A  vitória  dos  trabalhadores, naquele

momento,  ad iou o  go lpe cont ra  a  

aposentador ia dos t rabalhadores e 

trabalhadoras, pelo recuo dos parlamentares 

sergipanos. O SINDIPREV/SE, junto às 

entidades sergipanas, promoveu uma série de 

eventos políticos em Sergipe que possibilitou 

dialogar com a população em diversos locais, 

sendo praças, portas de igrejas, terminais 

de ônibus, feiras livres e aeroportos. Só a 

unidade das entidades e movimentos 

populares poderiam dar a conquista.

Os trabalhadores venceram a batalha, 

mas não a guerra!
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NOVOS FILIADOS E REFILIADOS OXIGENAM A ORGANIZAÇÃO E LUTA

O SINDIPREV/SE NÃO FOGE À LUTA!

SINDIPREV/SE DENUNCIA FALTA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO 
NO POSTO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS E APS IVO DO PRADO

Após denúncias de falta de condições 

de trabalho em vários locais de sua base, 

o SINDIPREV/SE contratou equipe de 

engenharia para fazer laudos técnicos 

que viessem averiguar e embasar as 

denúncias dos servidores e diretores do 

sindicato. Após todo o trabalho técnico, a 

equipe, através de laudo, apresentou 

preocupação pela falta de estrutura física 

no INSS IVO DO PRADO e falta de 

condições de trabalho no Posto de Saúde 

CEMAR.

Após o trabalho técnico e laudo, o SINDIPREV/SE dialogou com a 

Prefeitura Municipal de Aracaju, através do vereador ISAC SILVEIRA, 

no sentido de iniciar reforma estruturais no Posto de Saúde CEMAR.  

Já na APS INSS IVO DO PRADO, o SINDIPREV/SE fez a denúncia 

ao gerente-executivo do INSS em Aracaju, Raimundo Brito, e, logo 

O coordenador geral do SINDIPREV SE, , e o Joaquim Antonio Ferreira

assessor jurídico, Dr Lucas Rios, estiveram na sede da Polícia Federal, 

11 de julho pela manhã, para encaminhar denúncia de agressão sofrida 

por estagiários e servidores na APS INSS SIQUEIRA CAMPOS. O ato 

covarde foi praticado por um homem no dia 09 de julho na APS no 

período da manhã causando correria dentro do local, após o homem 

tentar contra a vida de uma estagiária do INSS e jogar um líquido nos 

demais servidores. Após o ocorrido, o homem foi conduzido à delegacia 

e  l i b e r a d o  s e m ,  s e q u e r ,  B O  d a  o c o r r ê n c i a .  

Após o conhecimento dos fatos, o SINDIPREV SE fez a denúncia 

s o l i c i t a n d o  p u n i ç ã o  a o  a g r e s s o r .

Os serv idores e estagiár ios serão ouvidos pela PF.  

"Este ato covarde não ficará impune. É preciso rigor para que o 

agressor seja preso por atentado à vida dos servidores e segurados ", 

desabafou o coordenador Joaquim Antonio.

SINDIPREV/SE VAÍ À POLÍCIA FEDERAL NA DEFESA DE SERVIDORES 
AGREDIDOS

em seguida, ao Ministério Público Federal, Corpo de Bombeiros e 

Defesa Civil do município de Aracaju.

RESOLUÇÃO DO PROBLEMA

A Administração municipal de Aracaju, após a denúncia, iniciou 

reformas no Posto CEMAR para atender aos servidores e 

população.

Já no INSS, o edifício não suportou as fortes chuvas e desabou 

uma parte do teto que ficava sobre o atendimento. Após o 

envolvimento das autoridades fiscalizadoras, o INSS iniciou 

reforma “paliativa” no edifício.

As denúncias continuam em andamento até que se resolva a 

situação predial em Sergipe.

O slogan “O SINDIPREV/SE NÃO FOGE À LUTA”, exprime toda 

a capacidade de luta da gestão e base do SINDIPREV, 

principalmente em momentos políticos conturbados e de violência 

contra o trabalhador. Podemos observar, com clareza, a 

participação efetiva da diretoria e base do SINDIPREV SERGIPE 

nos movimentos convocados pelas centrais, em defesa do 

trabalhador de todos os setores.

Nos 12 (doze) meses, o SINDIPREV/SE participou de todos os 

ATOS POLÍTICOS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, SEMINÁRIOS, 

REUNIÕES e PALESTRAS no estado de Sergipe e em outros 

estados após convocações.

Vejamos alguns momentos importantes em 2018:

ATO EM DEFESA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E CONTRA A 
REFORMA DA PREVIDÊNCIA (19/03)
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REUNIÕES SETORIAIS PERMANENTES 
Durante o ano, o SINDIPREV/SE realizou reuniões setoriais 

permanentes no INSS, MINISTÉRIO DA SAÚDE e MINISTÉRIO DO 

TRABALHO para fazer as análises de conjuntura, prestações de contas 

e “mobilizar” a categoria.

O governo Michel Temer fez ataques permanentes aos 

trabalhadores brasileiros com retrocessos inimagináveis no campo 

social e trabalhista. A política neoliberal, implementada 

impiedosamente pelo governo, teve duras consequências para todos 

os setores como, por exemplo, o congelamento dos investimentos 

públicos e a Reforma trabalhista.

Dois anos foram tempo suficiente para o golpe mostrar a que veio. 

O que está em jogo é a aplicação de um programa que não foi eleito 

pelo povo brasileiro. Mais ainda, que jamais o seria. A única forma de 

uma agenda regressiva como a de Temer chegar ao poder seria 

burlando o voto popular. Ela não cabe na democracia. A sustentação 

do governo não está no voto nem no apoio popular, mas na garantia 

dos interesses da banca e do grande empresariado.

Ele precisa entregar o pacote. E tem que ser rápido. Foi a isso que o 

País assistiu no último ano. Pressionado por seus fiadores no mercado 
e sem nada a perder em relação à opinião pública, Temer promoveu 

uma incrível inversão do lema de Juscelino Kubitschek: o “avançar 50 

anos em 5” foi substituído pelo “regredir 100 anos em 1”.

É um período especialmente trágico da história nacional!

PARLAMENTARES, MOVIMENTOS SOCIAIS E SINDICAIS PARTICIPAM
 DO ATO CONVOCADO PELO SINDIPREV EM DEFESA DO MTB

Diante do clima de indignação, o SINDIPREV/SE convocou Ato 

para defender mais este ataque do Poder Executivo sobre a 

“Extinção do Ministério do Trabalho” com a distribuição das 

atividades e redistribuição dos servidores.

A notícia, publicada no último dia 7 de novembro, caiu como uma 

bomba junto aos servidores do MTb, já havia sido anunciada por 

Jair Bolsonaro na época da campanha presidencial onde a 

aplicação da política Neoliberal do Estado Mínimo passava pela 

extinção do MTb e fusão de vários outros ministérios.

O SINDIPREV SERGIPE após a publicação da matéria, se reuniu 

com várias entidades e movimentos sociais para promover o Ato em 

defesa do patrimônio dos Trabalhadores brasileiros, o MTb. Em 

pouco mais de 03 (três) dias, a coordenação do SINDIPREV/SE 

conseguiu mobilizar os movimentos sociais organizados, centrais 

sindicais e parlamentares na luta para a manutenção de tão 

importante órgão para os trabalhadores brasileiros.

O ato promovido pelo SINDIPREV/SE (Previdenciários) reuniu na 

porta do MTB da Rua de Pacatuba, em Aracaju, dirigentes de vários 

sindicatos, os vereadores Iran Barbosa e Isac Silveira, o deputado 

federal João Daniel, a deputada estadual Ana Lúcia, veículos de 

comunicação da mídia sergipana, entre outras trabalhadoras e 

trabalhadores. Manifestações como esta em apoio ao Ministério do 

Trabalho aconteceram nesta quarta-feira (14/11) em vários estados 

da federação brasileira. O vereador ISAC SILIVEIRA, fez uma fala 

dura na organização e unificação das forças para barrar a política 

neoliberal apontada por Paulo Guedes.

O SINDIPREV/SE continuará mobilizado participando das 

atividades políticas em Sergipe e Brasília na defesa do direito dos 

trabalhadores brasileiros.

NÃO FIQUE SEM PLANO DE SAÚDE

Tendo em vista a falta de planos de saúde para 40% dos filiados e 

filiadas, o SINDIPREV/SE fez chamamento público para que 

fossem apresentadas propostas aos filiados e filiadas ao 

S I N D I P R E V / S E .

Não fique sem Plano de Saúde, ligue para os representantes da dos 

representantes dos planos Bradesco, Hap Vida, Plamed e Unimed, 

informando ser filiado (a) ao SINDIPREV/SEn e faça a melhor 

adesão. Estamos aqui para ajudar no que for preciso.

Contatos: 99849-7381

BENEFÍCIOS AOS FILIADOS E FILIADAS

Cartão de descontos

A gestão do SINDIPREV/SE negociou convêncio com a empresa 

BOOM CARD para descontos em, até, 5 mil (cinco mil) 

estabelecimentos no Brasil com o Cartão Boom Card entregue 

gratuitamente aos filiados e filiadas ao SINDIPREV/SE. 
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SINDIPREV COM NOVA E MODERNA SEDE

A sede reformada do SINDIPREV/SE chama a atenção da sociedade 

sergipana pelo design moderno, com salas amplas em um ambiente 

totalmente climatizado. Até o mês de abril, o SINDIPREV/SE estará 

apresentando mais um novo espaço para a realizações de eventos, 

danças, reuniões, atividades recreativas e políticas.

ISAC SILVEIRA - MANDATO DA FAMÍLIA SINDIPREVIANA

Os sindicatos têm servido de trampolim para muitos dirigentes 

que, ao se elegerem, desaparecem das suas bases, mas com ISAC 

é diferente. Na audiência pública, realizada em outubro, o vereador 

ISAC convidou várias servidoras e servidores, tendo a filiada 

TEREZA (INSS IVO DO PRADO) sido homenageada 

representando a todos e todas.

GRUPO DE DANÇA 

Não fique em casa parada (o).. venha para as 
atividades de dança do SINDIPREV/SE.

CORAL SAUDENCANTU - SINDIPREV/SE

O Coral do SINDIPREV/SE, é um dos mais conceituados do canto 

coral nordestino com participações em vários Festivais Nacionais e 

Internacionais. Venha cantar conosco!

Vários filiados e filiadas comparecem diariamente para visitar a sede 

e buscar as suas informações.

Visite a nova sede do SINDIPREV

O vereador ISAC SILVEIRA, 

promoveu homenagem aos servidores 

públicos em um gesto de carinho e 

atenção a todos os servidores. Sempre 

atuante, o vereador e diretor do 

SINDIPREV/SE,    Isac    Silveira,     tem

caminhado lado a lado com a direção e base do SINDIPREV na 

resolução dos problemas e buscando o diálogo com os parlamentares 

para buscar melhoria de condições de trabalho para todos os 

servidores. O Coordenador Geral do SINDIPREV/SE, Joaquim Antonio, 

usou a tribuna para historiar a vida dos servidores públicos brasileiros.

O desempenho do diretor e 

Vereador ISAC SILVEIRA é 

elogiado pela base do sindicato 

que admira a capacidade política 

do vereador que não se distanciou 

da base, como muitos o fizeram. 

Informe Jurídico:

A assessoria jurídica do SINDIPREV/SE, através do Dr Lucas Rios, 

informa que já existem ações do SINDIPREV para impugnar o PSS 

sobre TERÇO DE FÉRIAS. Confira:

· Proc. nº. 0002040-38.2010.4.05.8500 - INSS

· Proc. nº. 0002038-68.2010.4.05.8500 - MINIST. DA SAÚDE 

(20 PESSOAS) - PAGO

· Proc. nº. 0006983-64.2011.4.05.8500 - MINIST. DA SAÚDE 

(GERAL)

· Proc. nº. 0006982-79.2011.4.05.8500 - MINIST. DO 

TRABALHO (GERAL)

Todos os filiados e filiadas estão incluídos nas ações.

PROCESSOS PARA  APOSENTADOS (AS) E PENSIONISTAS 

PASEP e PECÚLIO 

A assessoria jurídica do SINDIPRE/SE orienta os seus filiados e 

filiadas que não assinem procurações, acordos ou documentos 

sem orientações jurídica.

DESCONTO DO PSS SOBRE 13º SALÁRIO: 

A secretaria do Jurídico informa que já está em posse das Fichas 

financeiras para ação contra o PSS sobre o 13º salário. O jurídico 

aguarda a publicação do acórdão do STF.

DESVIO DE FUNÇÃO 

Os processos já julgados já estão em fase de recurso. Os 

processos ainda não ajuizados, estarão sendo feitos a partir do fim 

do recesso judicial com petições específicas, conforme acordado 

em reuniões setoriais.

Os servidores que se aposentarão, deverão procurar o nosso setor 

jurídico para a formalização das petições.

Secretaria de imprensa do SINDIPREV/SE
www.sindiprev-se.org.br

@sindiprevse
www.facebook.com/sindiprevse

Gestão 2017 - 2020
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