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Movimento Não Pago realiza protesto 
contra o aumento da passagem de ônibus

Na tarde desta quarta-feira 
(15/05), integrantes do Movi-
mento Não Pago foram às ruas 
de Aracaju protestar contra o 
aumento da passagem de ônibus 
de R$ 2,25 para R$ 2,45. A mani-
festação ganhou a adesão de vá-
rios estudantes e trabalhadores 
que se encontravam no centro 

da cidade. Os cerca de 150 ma-
nifestantes fizeram um cortejo 
pelas ruas do centro de Araca-
ju para denunciar as fraudes no 
cálculo da tarifa e a forma trucu-
lenta como o prefeito João Alves 
Filho e a Câmara de Vereadores 
conduziram o processo de apro-
vação do aumento.

O ato se iniciou na Câmara de 
Vereadores, onde os manifestan-
tes fizeram gritos de ordem e dis-
tribuíram panfletos denunciando 
os vereadores que votaram a favor 
do aumento. Todos os vereadores 
da bancada do prefeito João Alves 
Filho, exceto o que se ausentou 
da votação, aprovaram o reajus-
te sem fazer qualquer discussão 
embasada. Além disso, o proces-
so de votação foi completamente 
antidemocrático. “A população 
foi impedida de assistir a sessão 
por ordem do presidente Vinícius 
Porto (Dem), que convocou um 
contingente da Guarda Munici-
pal para proibir a nossa entrada. 
Insistimos em garantir o nosso di-
reito e a Guarda nos atacou com 
spray de pimenta”, lamenta João 
Paulo, estudante e membro do 
Movimento Não Pago. Fonte: Blog 
Movimento Não Pago.

Nova diretoria do Sintes/SE gestão 
2013 à 2016 é eleita e empossada
Foi eleita a nova diretoria do SiNTeS/Se, para o triênio 

de 2013/2016. Apenas uma chapa se inscreveu para pleito 
com o nome “Combater as contradições”. Para os dirigen-
tes, o Sindicato tem a missão de representar os trabalha-
dores em entidades sindicais do Estado de Sergipe, e com-
bater as contradições existentes no movimento Sindical.

A nova direção, que esteve na confraternização pós-
-eleitoral no dia 03 de maio, já se reuniu no último dia 09 
de maio. Dentre as discussões travadas, alguns dos pon-
tos em destaque foram:  manter a periodicidade mensal 
do boletim do Sindicato e a reformulação do site, foram 
às primeiras responsabilidades firmadas pelo grupo. 
As reuniões mensais ordinárias ficaram acertadas para 
acontecer no primeiro sábado de cada mês. 

Confira, ao lado, a listagem de membros eleitos para 
a nova diretoria do SiNTeS/Se.

Direção do SINTES/SE Triênio 2013 à 2016
Diretoria Executiva

Antônio Carlos dos Santos - Fetase; Carlos eduardo Silva San-
tos - Bancários; engracia Viviane Rodrigues da Silva - Fetase; 
Francisco Rodrigues Junior - Fetase; Joelinton Santos - Sintrase; 
José Alberto Calasans Carmo - Sindipetro; Jose Santana Curvelo 
- Sintese; Maria Auxiliadora Costa dos Santos - Sindivigilantes; 
Patrícia Cristina Medeiros Santos - Sindivigilantes; Paula Juliana 
da Silva - Sindipetro; Williams Robson Santos - Sindipetro.

Conselho Fiscal
Antônio Jorge de Barros Monteiro - Bancários; Dayane Carvalho 
de Souza - Sintrase; Edivania Santos Freire  - Bancários; Maria 
José da Silva Santos - Trabalhadores Rurais Dores; Noemia Frei-
tas de Oliveira - Fetase.
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Cara e Coroa

Depois de muita rodada de negociação a Fede-
ração dos Trabalhadores na Agricultura do estado 
de Sergipe - FETASE e seus funcionários finalmente 
conseguiram fechar o acordo coletivo 2013-2014. O 
acordo foi assinado no final de abril e trouxe alguns 
“benefícios” para os seus funcionários, como por 
exemplo, a manutenção do plano de saúde.

em nosso estado os sindicatos de diversas cate-
gorias, Servidores Públicos estaduais, Trabalhadores 
da Construção Civil e os Rodoviários público, resol-
veram irem a luta por melhores salários e benefícios 
para os trabalhadores que representam, dando uma 
demonstração clara que o caminho da vitória passa 
pela disposição dos trabalhadores lutarem pelos 
seus direitos.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

1 – escolha de Delegados para à Plenária e Congresso extraordiná-
rio da FITES, que será realizado nos dias 25, 26 e 27 de julho 2013; 
 2 – O que ocorrer.

A Diretoria colegiada do SiNTeS/Se, em conformidade com 
as atribuições estatutárias, Convoca todos os trabalhadores e 
trabalhadoras de Entidades Sindicais, filiados a esta entidade para 
uma reunião de Assembleia extraordinária que acontecerá no dia 
23/05/2013, às 13h, em primeira convocação e às 13:30 horas em 
segunda convocação, a ser realizada no Sindicato dos Bancários 
situado à Avenida Gonçalo Prado Rollemberg, 794/804, Centro, 
Aracaju/Se. Para deliberar a seguinte pauta do dia:

Aracaju, 13 de maio de 2013.

Joelinton Santos
Presidente

Acordo Coletivo FETASE

Greves! Greves!  Greves!

IV CONFITES será realizado 
de 25 a 27 de julho em Aracaju

Nota de repúdio

A Federação Nacional dos 
Trabalhadores em Entidades 
Sindicais  e Órgãos de Classe 
- Fites definiu  o hotel  onde 
ocorrerá o IV CONFITES que se 
realizara de 25 a 27 de Julho 
de 2013 na cidade de Aracaju. 
Celi Hotel,  Av Oceânica, 500 
- Orla de Atalaia. As entidades 
sindicais filiadas a Fites deve-
rão encaminhar até o dia 10 
de junho  todos os documentos 

solicitados  na convocatória, 
para análise da comissão orga-
nizadora  e homologação dos 
delegados inscritos.

SINTES – Sindicato dos 
Funcionários em Sindicatos, 
Federações, Associações, 
Centrais Sindicais, Órgãos 
Classistas, Serviço de Apoio 
em Entidades Afins do Estado 
de Sergipe, vem a público re-
pudiar a atitude do SINJUSC 
– (Sindicato dos Servidores 
do Poder Judiciário do Estado 
de Santa Catarina) que no dia 
23 de abril de 2013 demitiu 
uma trabalhadora com 13 
anos de serviços prestados, 
sendo a mesma dirigente 
sindical, membro da Direção 
do Sindes (Sindicato dos 
Trabalhadores em Entidades 
Sindicais de 1º e 2º Graus, 

Associações Profissionais e 
Centrais Sindicais de Floria-
nópolis e Região Sul - SC) e 
da Fites (Federação Nacional 
dos Trabalhadores em Entida-
des Sindicais) e estar retor-
nando ao trabalho após longo 
afastamento por motivo de 
acidente de trabalho. 

SINTES/SE entende que é 
preciso discutir os rumos do 
sindicalismo para evitarmos 
que práticas capitalistas e 
de opressão aos trabalha-
dores sejam reproduzidas 
no interior das entidades 
sindicais, principalmente em 
sindicatos que representam 
os trabalhadores(as).
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