
No dia 6 de julho a presidente Dilma assinou a 
Medida Provisória (MP) que institui o Pro-

grama de Proteção ao Emprego (PPE). As novas 
regras apresentam custos de aproximadamente 
95 milhões para os próximos 18 meses. Mais um 
pacote que esvazia o bolso da classe trabalhadora 
para encher os bolsos do grande empresariado.

O professor e sociólogo Agenor Florêncio 
explica que “O grande problema dessa medida 
é a retirada de mais garantias dos trabalhadores, 
uma vez que o Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT) será utilizado para custear o PPE. Como 
se não bastassem as ofensivas contra os poucos 
direitos existentes na Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT), o corte de 50% dos inves-
timentos no setor educacional e a manutenção 
dos lucros para as instituições de ensino privadas 
que fazem uso do FIES, o governo procura mais 
uma medida emergencial que visa a manutenção 
dos patamares de acumulação de capital. Eis a 
máxima do neoliberalismo: dar autonomia ao 
capital financeiro deixando o prejuízo para os 
trabalhadores”.

Ele afirma que os trabalhadores precisam ir às 
ruas mais uma vez, pois só a luta poderá transfor-
mar a desigualdade social numa sociedade justa 
e igual para todos.

Se a classe trabalhadora não lutar vai 
continuar engolindo medidas econômicas que re-
duzem salários e direitos históricos conquistados 
através de muita batalha. Por isso é preciso estar 
atento e forte para ir à luta, senão a gente não 
conquista mais nada e ainda acaba perdendo o 
que já conquistou, a exemplo do seguro-desem-
prego, da pensão por morte e o abono do PIS.

Além disso tem o Projeto de Lei 4330 da 
terceirização, que reduz direitos históricos e au-
menta a exploração. Assim como a nova fórmula 
para aposentadoria com o fator 85/95, que au-
menta o tempo de serviço. São  pacotes e mais 
pacotes que empurra a classe trabalhadora e o 
povo para uma vida de sufoco. Só a disposição 
de luta dos trabalhadores e da juventude poderá 
barrar esses ataques e fazer que a crise seja paga 
pelos grandes empresários e os banqueiros que 
vivem sugando a classe trabalhadora.
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A classe trabalhadora está sendo cada vez mais atacada por medidas
políticas e ecômicas que retiram direitos e conquistas fundamentais.

NÃO MEXA EM NOSSOS DIREITOS!

A classe trabalhadora vive uma 
situação política e econômica cada 
vez mais difícil em todo o mundo.
No Brasil os governos federal, 
estadual e municipais atacam os 
direitos dos trabalhadores com o 
objetivo proteger os lucros dos 
grandes empresários e banqueiros.

A direção do Senalba/RN 
acompanha toda essa crise com 
muita preocupação. Por isso, está 
constantemente na luta para de-
fender os direitos e as conquistas 
das categorias que fazem parte da 
nossa base.

Somente os trabalhadores orga-
nizados através dos seus sindica-
tos poderão garantir salário digno, 
condições de trabalho decentes e 
respeito aos direitos trabalhistas. 
Por isso é importante que todo tra-
balhador esteja filiado ao seu sindi-
cato de classe. Assim, teremos um 
sindicato forte para encaminhar as 
lutas da classe trabalhadora contra 
o arrocho salarial e as péssimas 
condiçoes de trabalhos.

Os patrões estão unidos e muito 
bem organizados em suas organi-
zações super estruturadas. É assim 
que conqseguem manter suas for-
tunas à custa da exploração e da 
opressão dos trabalhadores.

Não dá para ficar parado espe-
rando a crise passar. Pois a conta 
sempre vêm para o bolso do tra-
balhador. Junte-se a nós e seja mais 
um a fortalecer o seu sindicato.

EDITORIAL

NÃO AO PROJETO DE LEI 4330 DA TERCEIRIZAÇÃO



A RÁDIO SENALBA 
é um canal de comu-
nicação fundamental 
para amplificar cada vez 
mais a rede de notícias 
do sindicato junto aos 
trabalhadores. Além de 
uma programação mu-
sical diária, através da 
rádio sintonizada no site 
do nosso sindicato, você 
conta com serviços de 
hora certa, agenda de 
lutas, informações sobre 
convênios e muito mais. 
Se ligue em nossa Rá-
dio e curta a nossa pro-
gramação 24 horas.
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RÁDIO

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

SISTEMA FIERN ESTIMULA
O DESEMPREGO

As entidades do Sistema Fiern promove mais um festival de ataques 
contra os trabalhadores. A bola da vez é uma falsa adesão voluntária 

que tende a levar o trabalhador a pedir demissão.

Ora, todos os direitos trabalhistas citados 
na proposta do sistema Fiern, tais como: saldo 
de salários, Férias vencidas e/ou proporcionais, 
13% salário proporcional, Aviso prévio indeni-
zado, Multa FGTS, 40% e Seguro desemprego, 
são garantias já definidas pela Consolidação das 
Leis do Trablaho. Portanto, não é concessão nem 
oferta conforme dita as regras do Programa de 
Desligamento Voluntário da Fiern.

O Senalba repudia mais esse ataque contra 
os trabalhadores. Ao invés de garantir emprego 
e renda digna aos seus funcionários o sistema 
Fiern estimula o desemprego para favorecer tão 
somente os interesses dos sistema. Além disso, a 
direção da Fiern cometeu atitude antisindical ao 
consultar diretamente o trabalhador através de 
estratégias que ignoraram o papel do sindicato 
representado pelo Senalba/RN.

A folha de pagamento do mês de julho já in-
cluiu o referido reajuste salarial de 7,5%, que tem 
como base o IPCA (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo). O mesmo se aplica às 
demais cláusulas econômicas, como cesta bási-
ca, atendimento odontológico, auxílio funeral e 

auxílio creche. O restante das claúsulas  serão 
mantidas conforme o acordo do ano 2013. Logo 
após o julgamento do dissídio coletivo serão re-
tomadas as negociações referentes ao Acordo 
Coletivo 2014/2015.

ACORDO COLETIVO SESI-SENAI-IEL
Enquanto aguarda o julgamento do dissídio coletivo pelo Tribunal 

Regional do Trabalho o Sistema Fiern informou ao Senalba/RN sobre a
decisão de conceder reposição salarial referente ao período de

01/06/2014 a 31/05/2015.

SINDICATO DOS APOSENTADOS DO
RN INAUGURA SEDE PRÓPRIA

Uma das principais metas da diretoria do Sindicato Nacional dos Aposentados, 
Pensionistas e Idosos (Sindnapi) é ampliar e melhorar os postos de atendimento 
à categoria no Brasil. Nesse sentido, no dia 18 de julho a entidade inaugurou

a sua sede própria no Estado do Rio Grande do Norte.

A nova sede foi comprada através de uma par-
ceria entre o Sindnapi e a central Força Sindical, 
que também instalou sua regional. Totalmente 
reformada, equipada com móveis e computado-
res, a nova sede está localizada na rua Felipe Ca-
marão, 726 no centro de Natal (RN), e foi ajusta-
da para atender com eficiência e qualidade aos 
idosos da região.

Segundo o presidente do Sindnapi no Rio 
Grande do Norte, José Soriano de Oliveira, “já 
estamos oferecendo serviços na sede, mas tam-
bém estamos oferecendo serviços em diversas 
áreas por meio de parcerias”, destacou.

ENVIE SUA SUGESTÃO:
senalba-rn@ig.com.br



A Assessoria Jurídica do nosso 
sindicato encaminhou ação judi-
cial com o objetivo de fazer valer 
a Convenção Coletiva 2015/2016 e 
denunciar as instituições que estão 
desrespeitando os direitos dos tra-
balhadores. Vamos fazer valer os 
frutos do nosso suor.

O Plano de Cargos, Carreira e 
Salários dos funcionários do Sesc 
está na sua fase final. O Senalba 
vem acompanhando todo esse pro-
cesso desde o início, pois é preci-
so estar atento às políticas de que 
dizem respeito aos trabalhadores. 

Desse modo, a direção do nosso 
sindicato aguarda uma definição do  
Plano de Cargos, Carreira e Salári-
os que venha atender os interesses 
dos funcionários da instituição.

Vamos continuar atentos para 
garantir que as nossas reivin-
dicações e os direitos dos tra-
balhadores sejam respeitados.

CURSO SOBRE FORMAÇÃO SINDICAL
O Diretor do Senalba/RN e da membro da Força Sindical, Zé Maria, participou 

entre os dias 25 e 29 de maio do Curso de Formação Sindical e Liderança
realizado pela Força Sindical nacional, na cidade de Aracaju (SE).

O curso tem o objetivo de aprimorar o con-
hecimento dos sindicalistas para fortalecer ainda 
mais a organização do movimento sindical e pop-
ular. “A formação política e sindical é uma tarefa 
fundamental e necessária para a construção das 
lutas em defesa dos direitos dos trabalhadores. 
Desse modo teremos trabalhadores preparados 
politicamente para encaminhar todas as lutas no 
dia-a-dia do sindicato”, afirmou Zé Maria.
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JURÍDICO

PCCS

SESC MOSSORÓ DIZ NÃO
AO ASSÉDIO MORAL

A direção do SENALBA/RN parabeniza o gerente do Sesc de Mossoró,
Ivanaldo Pacífico Junior, pela atitude exemplar de combate ao assédio

moral. Esse mal que expõe trabalhadores e trabalhadoras a
situações humilhantes e constrangedoras.

Ao repudiar a prática perversa do assédio 
moral e tomar as atitudes cabíveis em relação à 
agressora, o dirigente da Regional do Sesc em 
Mossoró protegeu o trabalhador, que foi víti-
ma desse tipo de abuso. Um ato administrativo 

corajoso e coerente que deve ser praticado por 
todas as patronais. Se você, trabalhador, for víti-
ma ou testemunhar algum caso de assédio moral, 
DENUNCIE. Ligue (84) 3211-0121 que o nosso 
sindicato tomará as medidas cabíveis. 

NOVO CONVÊNIO GARANTE AINDA MAIS BENEFÍCIOS

O convênio entre o Senalba/RN e o SINDNAPI 
(Sindicato Nacional dos Aposentados oferece ain-
da mais benefícios para todos os filiados do nosso 
sindicato. Atendimento no horário comercial, de 
segunda a sexta, na sede do Sindnapi que fica na 
Rua Felipe Camarão, 726, no centro de Natal.

Telefone: 3025-3315 ou 3322-6220, ramal 222.

•Extração
•Aplicação de flúor e limpeza
•Cirurgia
•Canal
•Restaurações em geral
•Prótese dentária (Fixa e móvel)
•Implante dentário
•Ortodontia

Sind Odonto
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O convênio com a Afurn (As-
sociação dos Funcionários da 
UFRN), permite aos sócios e fa-
miliares 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 tabela 
dos serviços oferecidos.

ESPECIALIDADES OFERECIDAS
PELO CENTRO CLÍNICO:

Clínica médica
Cardiologia
Odontologia
Ortodontia
Ginecologia
Oftalmologia
Fonoaudiologia
Psicologia
Nutrição
Nutrição esportiva
Urologia
Laboratório Análises Clínicas

Interessados em utilizar os 
serviços do Centro Clínico de-
vem 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 encontra Musculação, 
Dança, Pilates, Muay Thai, Lo-
calizada, Capoeira. Esta é mais 
uma parceria que demonstra 
a preocupação 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 sindicato forte e de 
luta.

WATER PARK
O convênio entre o Senalba/RN e Water Park oferece aos filiados 
do sindicato um ótimo espaço de lazer para você e sua família.

Localizado na Avenida Principal S/N, 
próximo à Praia de Múriu no litoral norte 
do estado, o Water Park é um ótimo espaço 
para o lazer. Composto por piscinas com to-
boágua, rampa aquática, brinquedos infantis, 
rio lento, restaurante, salão de jogos, salão 
para eventos, área para churrasco e pic-nic. 
Diversão garantida para toda a família.

A partir de agora os sócios do Senalba/
RN tem acesso gratuito com direito até 5 de-
pendentes.

Mais informações através dos telefones:  
(84) 3211-0121 – (84) 3211-7281.

Funcionamento: Sábados, domingos e fe-
riados, das 8h às 16h.

SENALBA/RN GARANTE SEGURO DE 
VIDA GRATUITO PARA SEUS FILIADOS

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

O nosso sindicato está avaliando a possibilidade de acrescentar os
dependentes dos sócios no auxílio funeral por acidente.

CONVÊNIOS

TODA SEGUNDA-FEIRA
DAS 14h às 17h


