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Neste ano de 2014 o Senalba/RN 
realizou mais uma enquete, 

disponível no site do sindicato até 

escolhessem como deveria ser as 

Entre as opções apresentadas, a 
maioria escolheu a Cesta Natalina 

Sorteio de Brindes obteve 26,34% 
e a Festa sem brindes 5,85% dos 

agradece a todos que participaram 
-

brando que a escolha garante uma 
-

No dia 6 de novembro o Juiz 
da 3ª Vara do Trabalho de Mos-
soró, Vladimir Paes de Castro, 
publicou sentença favorável à 

Responsável pelo setor de 
Tesouraria do Sesc há 20 anos, 
Maria de Fatima foi demitida por 

Conforme sentença judicial, a 
funcionária, que era represen-
tante dos trabalhadores na Cipa 
(Comissão Interna de Prevenção 

-
-

missão de Maria de Fatima, a 
Justiça do Trabalho determinou o 
pagamento dos salários vencidos, 
bem como os demais referentes 
ao periodo de estabilidade como 
membro da Cipa, até um ano após 

-
rante o pagamento de todos os 
direitos trabalhistas (FGTS, aviso 

 

negociações sobre o Acordo Coletivo de Trabalho não tiveram nenhum avanço.

Diante disso, o Senalba/RN realizou assem-
bleias com os funcionários dessas instituições, 
em Natal e no interior do estado, para decidir os 

a pauta de reivindicações dos trabalhadores fez 
todas as assembleias da categoria encaminhar a 

Nos dias 27 e 28 deste mês o Senalba 
realizou nova rodada de assembleias em Natal 

-
cações econômicas e sociais dos trabalhadores, 

últimas assembleias serão encaminhadas ao 
Delegacia Regional do Trabalho para serem 

de represália praticada pelas regionais do Sesi/
Senai, que impediram a realização das assemble-

prática antisindical, a assembleia em Natal ocor-

marcada para o Sesi foi realizada no meio da 

antisindicais da diretora regional do Senai, 
-

te regional do Sesi, Juliano Fernandes Martins, 
que negaram o direito dos trabalhadores para 

disso, decidiu encaminhar processo judicial de-
nunciando o desrespeito com os trabalhadores, 
que causaram medo e represália, contribuindo 
para inibir a participação e organização dos tra-

Resultado da
Enquete

SESC DE MOSSORÓ



Atitude antisindical praticada 
pelo Senai contra o funcionário 
Luiz André fez o Senalba/RN 
entrar com ação judicial na 
Justiça do Trabalho.

No de 2009 o Senai publicou 

quadro de funcionários a partir da 

referido benefício por fazer parte 

direção do Senai violou um direito 
fundamental do trabalhador, a liber-
dade e a autonomia de participar 

arbitrário que ataca a legitimidade 

Diante da atitude da instituição, 
a Juiza da 1ª Vara do Trabalho, 

-
gou procedente a ação em defesa 

o objetivo de corrigir o prejuízo 
causado ao trabalhador e assegurar 
o princípio da isonomia, que esta-

Práticas antisindicais se tornam 
cada vez mais comuns na tenta-
tiva de conter a organização dos 

-
tos patronais direcionados a im-
pedir ou limitar a atividade sindi-

nosso sindicato não vai calar, mui-

contrário, vai continuar lutando 
pelo direito de se organizar e garan-
tir nossas conquistas, que por sinal 
é fruto das lutas históricas da classe 

Representaram o Senalba/RN no evento, o 

-
-

to com as demais delegações, os representantes 
do nosso sindicato participaram de importantes 

-
venção Coletiva de Trabalho, Dissídio, Saúde do 

participação de representantes de todos os estados do país.

Maron Emile, diretor nacional do Sesc, Amaro Siqueira e
Edinaldo Gomes, do Senalba/RN, na abertura do Encontro.

Para organizar mais essa batalha a direção do 
nosso sindicato organizou uma assembleia com 

centenas de trabalhadores e desempregados a 
lotarem o auditório da Secretaria Municipal de 

-
sembleias, o Senalba/RN encaminhou várias 
ações judiciais denunciando os sucessivos abu-

funcionários junto à Procuradoria Regional do 

Ilzamar Silva Pereira, e o procurador do mu-

a assinatura do acordo referente ao pagamento 

No período de 16 a 30 de setembro o Senalba 
realizou as devidas homologações dos tra-
balhadores e vai continuar sempre na luta para 
fazer valer o pleno direito de todas as categorias 

demitidos da Ativa com o objetivo de garantir o pagamento das 
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No período de 23 a 26 de setembro o diretor 
do Senalba/RN, Zé Maria, participou do Curso 
de Formação para Dirigentes Sindicais, em Re-

oratória foram os principais temas do evento re-

Zé Maria explica que “o curso foi mais um 
momento de aprendizado junto aos demais 
representantes do movimento sindical de outros 

-
dade de debater sobre a situação nacional e local 

retirar direitos do trabalhador, que deve estar 

que fazer valer os direitos e garantir conquistas e 

do curso dirigentes dos estados de Pernambuco, 

Segundo nota assinada pela direção nacional 
da Força Sindical, “Queremos pessoas compro-
metidas e atuantes no meio sindical e na vida 
cotidiana dos sindicatos, que estejam dispos-
tas a participar ativamente das atividades e de 
compartilhar seus saberes e os conhecimentos 

construir as mobilizações, nos dias 31/10 e 01/11 
o presidente do Senalba/RN, Edinaldo Gomes, 
juntamente o diretor do sindicato, Roni Barbosa, 
e as funcionárias Maria Miriam e Jéssica Gomes 

-
sistente de homologações de res- cisão de contra-

Sociais e Fesenalba/RS ocorreu na cidade de 

participou do 12º Congresso Estadual do Senalba de São Paulo.

-
sível?”, foi discutido a partir dos debates sobre 
o mundo do trabalho e seus impactos na vida do 

-
varam a Pauta de Reivindicações para o ano de 

-
te o congresso estadual do Senalba/SP serviram 
como mais um aprendizado, pois estamos sem-
pre aprendendo e fortalecendo o debate sobre a 

 

Nos últimos dias o Senalba/RN 
recebeu várias denúncias de perse-
guição praticadas pelo gerente do 

sindicato está tomando as devi-
das providências com o objetivo 
de combater todo e qualquer ato 

É preciso que a gerência do Sesc 
leve em conta que os trabalhadores 
não são marionetes para serem 

exige o devido respeito aos tra-

 

Mossoró e comprovou o aspecto 

higiene são exemplos do descaso 
em que se encontra tão importante 

frequentam os serviços do Sesc em 
Mossoró reclamam das atitudes au-
toritárias e do abuso de poder prati-

Por esses motivos já existem 
ações judiciais contra essa situ-
ação de abuso de autoridade, que 
desrespeita a população que procu-
ra os serviços prestados pelo Sesc 
em busca de lazer, formação e 

-
to com o presidente da Fecomercio, 
Marcelo Queiroz, para tratar sobre 
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Não fique só. Fique sócio!

ABUSO DE PODER



-

-
diologia, Psicologia, Nutrição, Nutrição esporti-

Interessados em utilizar os serviços do Cen-
tro Clínico devem procurar Miriam na sede do 

-
-

Esta é mais uma parceria que demonstra  a 
preocupação da direção do Senalba/RN com o 

sócio de um sindicato forte e de luta

-
-
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Moção de Prevenção às 
Doenças Sexualmente 
Transissíveis (DST)

Nacional dos Senalbas destacou 
como umas das prioridades à ne-
cessidade de assistência à me-

sexualmente transmissíveis, espe-

congênita, HPV se apresentam 
como uma grande ameaça à saúde 
da classe trabalahdora e a socie-
dade em geral, exigindo providên-
cias urgentes das autoridades 

-
cato presentes ao Encontro, a ex-
emplo do Senalba/RN, aprovaram 
a moção de prevenção às doenças 


