Sindiprev/Se
Na luta e na resistência, sempre!
Gestão 2011 - 2014

News

Aracaju, 20 de maio de 2013.

ATENÇÃO SERVIDORES DO INSS QUE
TOMARAM POSSE A PARTIR DE 1994

SINDIPREV/SE É HOMENAGEADO PELO
CRESS/SE

A solenidade de entrega do I Prêmio CRESS/SE EM
DEFESA E VALORIAZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL,
O SINDIPREV/SE estará ajuizando ação, da Troféu Amy Adelina, aconteceu no dia 15 de maio contou
progressão/promoção do pessoal do INSS, em defesa dos com a presença da direção do SINDIPREV/SE, além de
diversas autoridades que prestigiaram o importante evento
servidores, filiados, que tomaram posse a partir de 1994.
de reconhecimento de pessoas e entidades comprometidas
SINDIPREV/SE PARTICIPA DAS ATIVIDADES DO com as questões político-sociais.
1º DE MAIO ORGANIZADO PELA CUT/SE

O SINDIPREV/SE, representado pelo Coordenador
Geral, Isac Silveira, secretários de formação, Júlio César
e Jorge de Jesus, secretário de Jurídico, Adailson Silva e o
secretário de aposentados, Bittencourt, não deixou de
participar e denunciar a problemática das relações
trabalhistas que envolvem, principalmente, os servidores
do Ministério da Saúde cedidos ao SUS que passam por
um processo abrupto de discriminação, em alguns locais,
e a falta de sensibilidade de alguns gestores que não
compreendem o processo histórico de construção do
Serviço de Saúde brasileiro e a grande contribuição que
estes servidores prestaram e continuam a prestar ao setor
de Saúde.
“É preciso estar buscando os espaços para deixar claro à
população brasileira a falta de reajustes salariais dos
servidores do Ministério da Saúde e Ministério do
Trabalho, além das péssimas condições de trabalho
destes profissionais que se vêem prejudicados pela
precariedade em seus ambientes de trabalho”, falou Jorge
de Jesus, diretor do SINDIPREV/SE.

O SINDIPREV/SE, gestão 2011/2014, tem conduzido a
sua política sindical em uma linha democrática de
ampliação da sua atuação em apoio a outras entidades
representativas que lutam para consolidar bandeiras
históricas, como a jornada de 30 horas, melhoria nas
condições de trabalho e combate ao assédio moral no
trabalho.
“A política sindical não se constrói sozinha, mas com a
força da classe trabalhadora unificada, em vários momentos,
na defesa dos seus direitos e no combate aos patrões, hora
público, hora privado, que tentam impor a sua mão de ferro
sobre os trabalhadores menos organizados”, comentou o
Coordenador Geral do SINDIPREV/SE, Isac Silveira.
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