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Secretaria de Imprensa do SINDIPREV SE

PLENÁRIA ESTATUTÁRIA APROVA NOVO ESTATUTO DO
SINDIPREV/SE

No dia 21 de fevereiro de 2020, a Plenária teve início as 09:30h sob a
coordenação do Coordenador Geral do SINDIPREV/SE, Joaquim Antonio, além
da composição da mesa com os diretores Jailton (ex-MTE), dona Ilza (ex-MTE),
Ulisses Freitas (MS), Vera Lúcia (MS), Isac Silveira (INSS), Deivid Chirstian
(INSS) que seguiram na apreciação da leitura da proposta da reforma do Estatuto,
realizada pelo Secretário de Imprensa, Marcos Jefferson.A plenária pôde
acompanhar a leitura da proposta do SINDIPREV/SE, através de telão ou por
cópias distribuídas aos presentes, com os destaques sendo observados para
serem debatidos e aprovados ao final da leitura.
O estatuto aprovado trouxe
modificações importantes, sendo:
Redução do número de diretores
para 33;
Autorização para contratar
novos escritórios advocatícios fora de Sergipe para atuar em ações judiciais;
Mandato de 04 (quatro) anos para a direção;
Filiação dos servidores do SUS; etc

AÇÕES POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS CONTRA
O COVID-19
O SINDIPREV SERGIPE tem agido com rigor contra
o COVID-19, sempre na proteção da vida e contra a
proliferação
do
contágio,
tão
avassalador
e
destrutivo.Enquanto o Presidente do Brasil, Bolsonaro,
desdenha e faz chacota, quem tem responsabilidade
toma providências, e assim estamos fazendo, sendo:

SUSPENSÃO
DAS
ATIVIDADES
CULTURAIS,
DESPORTIVAS
E
RECRECATIVAS NO SINDIPREV/SE;
AÇÃO JUDICIAL PARA A SUSPENSÃO DE ATENDIMENTOS ESPONTÂNEOS
NO INSS E MINISTÉRIO DO TRABALHO;
COMPRA DE ALCOOL GEL PARA SER DISTRIBUÍDO AOS FILIADOS E
FILIADAS;
CONFECÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS LOCAIS
DE TRABALHO;
ATRAVÉS DA WEB RÁDIO, ORIENTAÇÕES AOS OUVINTES;
ORIENTAÇÃO SOBRE O AFASTAMENTO DE SERVIDORES COM BASE EM
NORMATIVA INSTITUCIONAL;
REUNIÕES COM GESTORES PARA A LIBERAÇÃO DOS SERVIDORES QUE
FAZEM PARTE DA POPULAÇÃO DE RISCO; E
REDUÇÃO DO EXPEDIENTE DO SINDIPREV SERGIPE (07 h às 13h) COM
RODÍZIO DOS COLABORADORES.
Com estas ações iniciadas no dia 16 de março, o SINDIPREV comanda a luta
contra o COVID – 19, orientando os trabalhadores e evitando a proliferação do
CORONAVÍRUS.

ATENDIMENTO REMOTO DO SINDIPREV/SE
A Direção Executiva do SINDIPREV/SE
comunica que, com base no decreto nº 6.098,
de 18 de março de 2020 do Município de
Aracaju, resolve “suspender o atendimento
presencial aos filiados e dependentes até
liberação dos órgãos de Saúde”.
A medida visa fortalecer a campanha contra a proliferação do COVID – 19 e
preservar a saúde dos que fazem a família sindipreviana.O atendimento, que vinha
sendo realizado com redução de jornada e escala decolaboradores, continuará
remotamente
pelo
fone
WhatsApp:
98801-0090
ou
pelo
e.mail: sindiprev.informa@gmail.com.

O SINDIPREV MAIS PRÓXIMO DE VOCÊ
Desde o dia 27 de abril, parte da direção está telefonando para todos os filiados para
conversar e estabelecer uma maior proximidade, principalmente neste isolamento
onde 85% da nossa base é de população de risco, por serem maiores que 60
anos.Nesta hora é que precisamos estender as mãos e dialogar com todos que
confiam em nós para uma palavra amiga, apoio e carinho.Assim seguiremos para
sairmos mais fortes e unidos da pandemia COVID – 19.

CHAPA 01 OBTÉM 97,8% DOS VOTOS VÁLIDOS NAS ELEIÇÕES DO
SINDIPREV SERGIPE

As eleições do SINDIPREV SERGIPE, que aconteceram nos dias 30 e 31 de março,
promoveram as inovações tecnológicas como forma de incentivar, promover e democratizar a
participação da base em tempos de COVID – 19.Prevista em edital, as eleições ocorreram
com o voto eletrônico dos filiados e filiadas, através do site do SINDIPREV via aplicativo
construído pela empresa MOOBI, promovendo a participação da categoria que, em caso de
dúvidas, acessavam o Atendimento Remoto do SINDIPREV para auxiliar na hora do voto.O
formato lançado pelo SINDIPREV SERGIPE, eleições eletrônicas, já está sendo sondado por
outros sindicatos e deverá ser a plataforma utilizada como, por exemplo, SINDISPREV DF. O
SINDIPREV SERGIPE segue sendo referência em todo Brasil.Segundo o Coordenador Geral
do SINDIPREV SE, Joaquim Antonio, a eleição eletrônica, além de permitir acesso dos
filiados e filiadas, se tornou obrigatória devido ao encerramento da gestão 2017/20, com
respectivo bloqueio das contas do SINDIPREV pelo setor bancário. “Não poderíamos deixar
bloquear as contas por termos contas e folha de pagamento a pagar, além de estarmos em
campanha contra o COVID – 19”, informou Joaquim Antonio, Coordenador Geral do
SINDIPREV SE.Com apenas a inscrição de 01 chapa, as eleições ocorreram com ótima
participação da base, garantindo 97,8% dos votos válidos para a referida chapa. “Vários
filiados e filiadas enviaram mensagens de apoio a atual gestão”, comentou Gildo Goes,
Secretário de Finanças do SINDIPREV SE.A nova gestão, que tem a frente o atual
Coordenador Geral do SINDIPREV SE, Joaquim Antonio, Secretário Geral, Deivid Christian e
Secretário de Finanças Ulisses Freitas, tem mandato até 03/2024 com proposta de ampliar a
base do SINDIPREV, atividades políticas, locais e nacionais, e culturais para os filiados e
agregados.

