
SENALBA

Ele explica que foi demitido no dia 9 de 
dezembro de 2014, dez dias antes da conclusão 
da sua turma, que ainda estava em andamento. 
José Aldivan procurou a assessoria jurídica do 
Senalba/RN com o objetivo de cobrar do Senai o 
devido respeito, além do pagamento referente às 
diárias e horas extras.

Vale lembrar que uma das tarefas fundamen-
tais do sindicato é lutar sempre para que todos os 

direitos trabalhistas sejam cumpridos. Portanto, o 
nosso sindicato está atento e vai denunciar todo 
e qualquer abuso praticado contra o trabalhador. 
Além disso, caso seja necessário, a assessoria 
do sindicato encaminhará ação judicial junto à 
Justiça do Trabalho para fazer valer todos os di-
reitos do trabalhador. A direção do Senalba/RN 
alerta que está atenta para cumprir o seu papel em 
defesa da classe trabalhadora, doa a quem doer.
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O Senalba/RN convida todos 
os funcionários do Sistema 

Fiern (Sesi-Senai-Iel), para a 
audiência de julgamento do 

Dissídio Coletivo da
Campanha Salarial 2014.

A pauta de reivindicações 
aprovada nas assembleias e en-
caminhada pelo Senalba/RN 
inclui o reajuste de 7%, vale re-
feição no valor de 5 reais estendi-
do a todos os funcionários que são 
contemplados atualmente pelo 
PAT – Programa de Alimentação 
do Trabalhador.

Vale lembrar que as assem-
bleias realizadas em Natal e 
Mossoró rejeitaram a proposta 
rebaixada da Fiern, que limita o 
pagamento do vale alimentação 
apenas para quem ganha até dois 
pisos salariais. Diante da falta de 
respeito dos representantes do 
Sesi-Senai-Iel, que se negaram 
a atender as reivindicações dos 
trabalhadores do sistema Fiern, o 
Senalba ajuizou o Dissídio Cole-
tivo na Justiça do Trabalho.

Sem acordo na primeira au-
diência de conciliação, dia 05/03, 
o TRT (Tribunal Regional do Tra-
balho) agendou uma nova audiên-
cia  para o dia 23/03. Neste dia, 
o Senalba convida todos os fun-
cionários do sistema Fiern para 
marcar presença e acompanhar o  
julgamento do Dissídio Coletivo.

Mor-Gouveia, 3104 – Lagoa 
Nova – próximo à Ceasa). Vamos 
acompanhar de perto a decisão da 
Justiça do Trabalho em relação às 
nossas reivindicações por salário 
justo, condições de trabalho e ali-
mentação decentes.

SISTEMA FIERN: 
TRT JULGA DISSÍDIO 
COLETIVO DIA 23/3

PERSEGUIÇÃO E DISCRIMINAÇÃO
NO SENAI/CLOVIS MOTTA

Ex-instrutor do Senai – CET Clovis Motta, José Aldivan de Azevedo Silva
denuncia que a sua demissão foi alvo de perseguição e discriminação.

O referido Seguro garante a cobertura de 
assistência funeral no valor de R$ 3.000,00, bem 
como o pagamento no valor de R$ 10.000,0 em 
caso de morte por acidente ou invalidez.

O benefício garantido pelo Senalba/RN, sem 

desde o dia 1º de outubro. Em caso de dúvida, 
entre em contato pelo telefone (84) 3211-7281.

O convênio entre Senalba/RN e Tókio Marine Seguradora beneficia o filiado 
com um Seguro de Acidente Pessoal em caso de morte ou invalidez.

SEGURO DE VIDA PARA OS FILIADOS
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 14 de março foi declarado Dia 
Nacional da Poesia em homenagem 
a Castro Alves, um dos maiores po-
etas românticos brasileiros. Autor 
de “O Navio Negreiro”, entre mui-
tos outros poemas que têm como 
tema a escravidão negra.

Uma manhã
Uma liberdade
Não guerra
Não há fuzil
Uma paz imensa, viu
Não há capataz nem patrão
Ditadura nem ditador
Só o amor
Só o amor
Uma canção na multidão
                   {Rogério Marques}
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POESIA
DIA NACIONAL DA

“

“

Não fique só. Fique sócio!
Filie-se ao sindicato para ser
respeitado como trabalhador. 

O SENALBA/RN – Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais Recreativas, de Assistên-

cia Social de Orientação e Formação Profissional do RN, por seu Presidente, no uso de suas de 

suas atribuições legais e estatutárias, nos termos previstos na Lei 5.452/43 (CLT), na Constituição 

Federal e no Estatuto vigente, convoca todos os empregados sócio ou não sócio do Serviço Social 

da Indústria – SESI-DR/RN, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-DR/RN, e 

o Instituto Euvaldo Lodi – IEL/RN, a participarem de assembleia geral extraordinária para apre-

sentar e analisar as propostas apresentadas pelo Sistema FIERN em audiência no dia 05/03/2015, 

com a seguinte pauta:

a) analise das propostas apresentadas;

b) reinclusão do banco de horas no acordo coletivo (proposta patronal).

 As Assembleias ocorrerão em datas e horários diferentes: Sendo a primeira no dia 17/03/2015, ás 

11:00 horas em primeira convocação com 50% mais um, e as 11:30 horas em segunda convocação 

com qualquer que seja o número de presentes, local: SENAI/SANTA CRUZ/RN, Rua São Braz, 

s/n, ao lado do SENAI, a segunda no dia 17/03/2015, ás 17:30 horas em primeira convocação com 

50% mais um, e as 18:00 horas em segunda convocação com qualquer que seja o número de pre-

sentes, SENAI-CAICÓ/RN, local: Escola Senador Guerra, Praça Dr. José Augusto, s/n, a terceira 

SESI/MOSSORÓ no dia 19/03/2015, as 11:00 horas em primeira convocação com 50% mais um, 

e as 11:30 horas em segunda convocação com qualquer que seja o número de presentes, local: 

SESC/MOSSORÓ, Rua Dr. João Marcelino, s/n – Nova Betânia e a quarta SENAI/MOSSORÓ 

dia 19/03/2015, as 17:30 horas em primeira convocação com 50% mais um, e as 18:00 horas em 

segunda convocação com qualquer que seja o número de presentes, local: Premícia do Trigo, 

Rua José Leite, 40 – Bairro Abolição I, a quinta no dia 20/03/2015, as 18:00 horas em primeira 

convocação com 50% mais um, e 18:30 horas em segunda convocação com qualquer que seja o 

número de presentes, no Hotel Maine, Rua Da Saudade, 1981 – Bairro Lagoa Nova – Natal/RN.

Natal RN, 13 de março de 2015.
Edinaldo Fernandes Gomes

Presidente SENALBA/RN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO



CENTRAIS SINDICAIS DISCUTEM
PAUTA UNIFICADA NO RN

Desde o começo deste ano a Força Sindical vem se reunindo com outras 
centrais no RN para discutir e encaminhar uma agenda de lutas.

O objetivo é encaminhar ao governador 
Robinson Faria uma pauta de reivindicações 

Departamento Intersindical de Estatística e Es-
tudos Socioeconômicos (DIEESE), Melquisedec 
Moreira, está fazendo um estudo sobre emprego, 
salário e a situação econômica do RN para asses-
sorar as entidades.

“A pauta em discussão inclui políticas de 
geração de emprego e renda, segurança alimen-
tar, reforma agrária, transporte, meio ambiente, 
saúde, educação, geração de emprego e renda, 
além de políticas de inclusão social”, explicou o 
diretor do Senalba/RN, José Maria, que também 
é diretor da Força Sindical no estado.

No dia 28 de janeiro a diretoria 
do Senalba/RN se reuniu com rep-
resentantes da Apcef (Associação 
do Pessoal da Caixa Econômica 
Federal) para tratar sobre o Acordo 
Coletivo de Trabalho 2015.

empregados da Apcef/RN o reajuste 
salarial de 8,5% sobre o salário de 
dezembro de 2014; Piso, salarial de 
R$ 832,00 para jornada de 40 horas 
semanais; Adicional por tempo de 
serviço (anuênio) com o percentu-
al de 1% sobre a remuneração por 
cada ano de trabalho; além de man-
ter todas as clausulas do Acordo 
Coletivo anterior.

No dia 19 de de janeiro deste 
ano o Senalba/RN se reuniu com 
representantes do Sesc/Senac para 
tratar sobre o Acordo Coletivo de 

foram mantidas todas as clausulas 
do acordo vigente.

Além disso, o novo Acordo Cole-
tivo assegura reajuste de 6,5%; Piso 
Salarial de R$ 805,00;  reajuste de 
8,84% para o PAT, garantindo para 
o Sesc a paridade no interior que 
não tenha restaurante; Concessão 
de 50% de desconto na refeição do 
sef-service em todos os restaurantes 
do Sesc aos colaboradores do Sesc/
Senac; Inclusão de clausula recesso 
natalino, facultando a possibilidade 
da concessão; Inclusão da clausu-

-
denciário com alteração no texto da 
pauta de obrigatoriedade somente 
aos empregados que trabalham sob 
risco.
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APCEF

SESC/SENAC

Acordos Coletivos

DEFENDER O EMPREGO E OS DIREITOS
No Dia Nacional de Lutas, 28 de janeiro, a Força Sindical e diversas outras
centrais foram às ruas de todo o país cobrar do governo Dilma a revogação
das medidas provisórias 664 e 665, que reduzem direitos históricos, como

seguro-desemprego, abono salarial, seguro-defeso, pensão por morte,
auxílio-doença e auxílio-reclusão.

No Rio Grande do Norte, o Dia Nacional 
de Lutas foi marcado por protestos durante o 
ato público realizado no centro de Natal. Entre 
as Centrais sindicais que ajudou a organizar 
a manifestação no estado a Força Sindical 
denunciou os ataques do governo Dilma aos 
direitos dos trabalhadores.

Empunhando suas bandeiras e cartazes, 
trabalhadores e trabalhadoras de várias categorias 
vestiram a camisa da Força Sindical e reforçam os 
protestos contra as medidas do governo federal.

Para o vice-presidente da Força Sindical no 
RN, Edinaldo Gomes, o objetivo dessas mobili-
zações é assegurar direitos e conquistas, além de 

fortalecer a luta por justiça social e, consequen-
temente, um mundo igual onde todos tenham 
direito à serviços públicos de qualidade, como 
educação, saúde, segurança, transporte e lazer.
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Em pleno século XXI as mulheres continuam 
ganhando salários menores que os homens. Além 
disso, a tripla jornada de trabalho predomina, pois 

os afazeres domésticos, muitas vezes, assumindo 
este trabalho sozinha sem divisão de tarefas. Por 
isso, o combate ao machismo e à violência física 
e psicológica é uma luta constante das mulheres. 
Seja a violência institucional cometida pelo Es-
tado ou a violência doméstica e no trabalho.

No período de 30 anos mais de 90 mil 
mulheres foram mortas. Os casos de estupro 
crescem cada vez mais e as principais vítimas são 
mulheres da classe trabalhadora. A Lei Maria da 
Penha foi um grande avanço. O problema é que 
no Brasil as leis são desrespeitadas e prevalece 
a impunidade. Muitos inquéritos são instaurados 
e poucos são concluidos por falta de estrutura 

nos serviços de atendimento à mulher. Daí, a 

violência e de proteção às mulheres. Enquanto 
isso, os governos federal, estaduais e municipais 
reduzem verbas para a construção de creches e 
para os serviços de combate à violência contra 
a mulher.

O capitalismo explora e oprime em qualquer 
canto do mundo, alimentando ditaduras e a so-
ciedade do machismo. Segundo o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 5.664 
mulheres são assassinadas de forma violenta 
por ano ou 15 a cada 90 minutos. Por isso, em 
toda parte as mulheres lutam por uma sociedade 
sem estupro político, econômico e social. Então, 
além deste 8 de março, todos os dias as mulheres 
e os homens precisam lutar contra o machismo, 
o racismo, a violência e toda forma de opressão.

CHEGA DE VIOLÊNCIA 
CONTRA A MULHER

Além da luta diária contra todo tipo de opressão, no Dia Internacional
da Mulher, 8 de março, as mulheres de todos os cantos do mundo
ocupam as ruas para lutar por conquistas e a garantia de direitos. 

Essa data é celebrada há centenas de anos.
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O convênio com a Afurn - Associação 
dos Funcionários da UFRN, permite 
aos sócios e familiares do Senalba/RN 
acesso à sede social, centro clínico e 
academia. O desconto para a utilização 
da sede social, que fica na praia de 
Búzios, é de 10% sobre o valor de ta-
bela dos serviços oferecidos.

ESPECIALIDADES OFERECIDAS
PELO CENTRO CLÍNICO:

Clínica médica, Odontologia, 
Ortodontia, Ginecologia, Oftalmologia, 
Fonoaudiologia, Psicologia, Nutrição, 
Nutrição esportiva, Urologia, Labo-
ratório de Análises Clínicas.

Interessados em utilizar os serviços do 
Centro Clínico devem procurar 
Miriam ou Jéssica na sede do Senalba  
(Rua João Tibúrcio, 27, Cidade Alta – 
Natal/ RN – Telefone: 84 3211-0121).

Além disso, na Fitnes Academia você en-
contra Musculação, Dança, Pilates, Muay 
Thai, Localizada, Capoeira. Esta é mais 
uma parceria que demonstra a preocu-
pação da direção do Senalba/RN com o 
lazer e a saúde do trabalhador. Se você 
ainda não é filiado. filie-se e desfrute 
das vantagens de ser sócio de um sindi-
cato forte e de luta.

CONVÊNIOS

Clínica odontológica
Avenida Hermes da Fonseca, 961

Tirol, Natal/RN - Tel:(84) 3089-0147
Confira tabela de preços no site.

SESC/RN
Lazer, Cursos,

Restaurante e Esporte
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