NOTA DA DIRETORIA DO SINASEFE IF SERGIPE
O dia 14 de junho foi mais um dia de luta para os (as) trabalhadores (as) do Instituto
Federal de Sergipe. A nova Diretoria do SINASEFE Sergipe e vários (as) sindicalizados (as) ocuparam
a sede sindical, permanecendo lá durante todo o dia em um ato simbólico e pacífico, exigindo sua
devolução e de todo o organizativo do sindicato. Durante o ato, foram realizadas reuniões e
conversas com aposentados (as) que lá compareceram para obter informações.
Esclarecendo: aqueles que foram expurgados da direção da entidade fundaram um
sindicato (o SINDIFS) sem registro e tentam a todo custo levar o patrimônio do SINASEFE Sergipe,
se recusando, inclusive a desocupar a nossa sede sindical. Eles também, de forma irresponsável,
alteraram os contratos com a UNIMED e com outros convênios sem consultar os sindicalizados.
Mesmo assim, NÃO EFETUARAM o pagamento dos convênios, fato este que poderia ocasionar a
suspensão do atendimento, prejudicando inúmeros (as) sindicalizados (as) e suas famílias.
Por um compromisso com os sindicalizados A NOVA DIRETORIA conseguiu negociar com a
UNIMED e assumiu os pagamentos da UNIMED (que estava atrasado) e dos demais convênios.
Sendo assim, continuamos orientando que ninguém pague nenhum valor diretamente na
sede sindical à Diretoria destituída e nem às funcionárias que lá estão no momento, não assinem
nenhum documento por eles apresentados e nem sigam suas orientações quanto a depositar
valores na conta desse novo sindicato.
Aqueles (as) que tem conta na Caixa e não tiveram seus descontos efetuados este mês (por
mais um ato irresponsável da Diretoria destituída), devem depositar/transferir o valor
correspondente para a conta do SINASEFE Sergipe, Agência 3940, operação 003, conta 800310-0.
Em seguida, fotografar o comprovante e enviar para o nosso e-mail, que é sinasefese@gmail.com.
Informamos que continuaremos na luta pela retomada do nosso sindicato entrando
juridicamente contra aqueles que se apossaram de forma ilegal de nosso patrimônio.
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