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DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO
ELEIÇÕES DO SINTSEF

CONGRESSO CONDSEF

FESTA DO SERVIDOR

Nos dias 16 e 17 de
dezembro, acontece
as eleições do Conselho Diretivo; confira os locais de votação

Filiados do Sintsef/
RN participarão do
evento, que acontece
de 11 a 15 de dezembro em Beberibe
(CE)

Cerca de mil pessoas
compareceçam à festa, reunindo filiados,
amigos e familiares
na área de lazer do
sindicato

E MAIS: PROJETO DE LEI QUE REGULAMENTA DIREITO A GREVE É RETIRADA DE PAUTA

AGENDE-SE!

CONGRESSO CONDSEF
De 11 a 15 de dezembro

ELEIÇÕES DO SINTSEF/RN
Dias 16 e 17 de dezembro

EDITORIAL

ELEIÇÕES SINTSEF/RN

Estamos chegando ao fim de mais uma gestão do Sintsef/RN, marcada por grandes lutas e ganhos históricos. Um momento que vale a pena relembrar foi a greve realizada em 2012, no qual servidores federais de todo o país estiveram
mobilizados pela Campanha Salarial Unificada, reivindicando uma política salarial de recomposição da inflação e
correção de benefícios. Engrossando o movimento, o Sintsef/RN e sua base estiveram presentes nesta greve histórica,
considerada a mais forte desde o ano 2000.

CHAPA 01 : “SEGUIR ADIANTE” CONCORRE ÀS ELEIÇÕES

Já em 2013, houveram enfrentamentos e encontros em diversos órgãos no Estado, além de participação em atividades
encabeçadas pela CSP/Conlutas. A luta pela Campanha Salarial e pela Anulação da Reforma da Previdência continuam em pauta e, ao que tudo indica, serão mantidas e somadas a outras reivindicações que se tornam cada vez mais
emergenciais.
No entanto, o ano ainda não acabou. Ainda em dezembro, ocorrerão as eleições do Sintsef/RN e também o Congresso
da Condsef, em que vinte filiados irão participar como observadores da postura da entidade. Em 2014, desejamos
continuar contando com sua presença naluta e dar prosseguimento à missão do sindicato, batalhando pela melhoria
salarial e condições dignas de trabalho para a nossa categoria. Feliz 2014!

NOTAS

FALECIMENTO

O regimento eleitoral foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 13 de novembro, na qual filiados do
SINTSEF/RN egeram também a comissão que conduzirá o processo
eleitoral do sindicato. Rubens Araújo, Hélio Brito, Paulo Ribeiro,
Maria Elisabete e Carmen Vale foram os nomes aprovados para
compor a comissão eleitoral.

CONFIRA AS PROPOSTAS DA CHAPA
Ao longo dos anos noss@s filiad@s aprenderam a confiar em
seu Sindicato, num processo lento e gradual de reconquista,
respeito e responsabilidade.

Adeus Amâncio, descance em paz. Nossos
pêsames à sua família e amigos.

“Quando sentarmos no sofá da
nossa casa ou clicarmos o mouse,
devemos ter muito cuidado o que
repassam do outro lado da telinha”

Com o lema “Se muito vale o já feito, mas vale o que virá”, a chapa
“Seguir Adiante”, representada por Gizélia Rocha (Gigi), atual secretária geral do Sintsef/RN, foi a única chapa inscrita neste ano. Os
representantes eleitos assumirão a gestão da entidade durante o
triênio 2014-2017.

Saiba mais em: www.sintsefrn.com.br

É com pesar que recebemos a notícia do
falecimento do chargista Antônio Amâncio, ocorrida em 18 de novembro, vítima
de uma parada cardiorespiratória após ter
sofrido um acidente de carro. Amâncio ilustrou os jornais do Sintsef/RN com suas
charges, sempre apresentando uma visão
crítica e bem humorada. Pelo seu trabalho,
recebeu vários prêmios pelo Brasil afora.

Curta a página do Sintsef/RN!

As eleições do novo conselho diretivo do Sintsef/RN serão realizadas
nos dias 16 e 17 de dezembro. Diversos locais de trabalho receberão
urnas para a coleta dos votos dos filiados, que deve ser realizada, no
dia 16, das 8h às 17h, e no dia 17 de dezembro, das 8h às 15h.

CONTRIBUA COM A HISTÓRIA DO SINDICATO
Em dezembro, o Sintsef/RN completa vinte e três anos, repleto de muita luta e conquistas. Para resgatar essa história, contamos com a sua colaboração. Participou da construção do sindicato? Possui fotos e vídeos
antigos? mande um e-mail para imprensa@sintsefrn.com.br

FICHA LIMPA PARA SERVIDOR PÚBLICO
Tramita no congresso a Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
284/13, que proíbe a designação para função de confiança, a nomeação para emprego ou para cargo efetivo ou em comissão de pesAmaro Ventura, diretor para assuntos
soa considerada inelegível. O objetivo das propostas é estender aos
internacionais do Sintsef/RN
funcionários públicos os requisitos previstos na Lei da Ficha Limpa
(Lei Complementar 135/10) dos políticos.
Leia a crônica completa em www.sintsefrn.com.br

		
EXPEDIENTE Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do Rio Grande do Norte | Sede: Av. Rui Barbosa, 1493,
Lagoa Nova - Natal/RN, CEP: 59075-300 | Telefones: (84) 3206-3606 e (84) 9108-0847 |E-mail: sintsef@sintsefrn.com.br
Responsável: Diana Coelho Impressão: Grafipel Tiragem: 4.000 exemplares

Por isso queremos inovar e não fazer promessas de campanhas apenas com o intuito de buscar o seu voto. Queremos
pedir seu voto de confiança para continuar com nosso trabalho, ouvindo as críticas e sugestões e buscando, sempre,
realizar o melhor trabalho possível e realizar o sonho de
luta da maioria de nossa base: conquistar o PCCS. Outras
propostas são:
 Conclusão da área de lazer;
 Realização de convênios com óticas, farmácias, planos de
saúde e postos de combustíveis;
 Intensificar a luta contra o assédio moral, a opressão e o
machismo, pela valorização da mulher e de seu papel na sociedade;
 Luta pela melhoria salarial e por serviços públicos de qualidade;
 Participar de todos os fóruns em defesa do serviço público;
 Em defesa da reforma política;
 Lutar permanentemente contra a corrupção.

Gizélia Rocha,
secretária geral
do Sintsef/RN

COMPOSIÇÃO DA CHAPA
Amaro Ventura Ribeiro Filho
Ana Maria Fernandes Ribeiro
Adelson de Souza Martins
Antônio Marcos Victor
Arnaldo dos Reis Silva
Dayse Fontenelle de Melo Antunes
Edjás Aquino da Costa
Edite Araújo Beserra
Elias Cosme Veras
Francisco de Assis Pedro da Silva
Gaspar José dos Anjos
Jailson de Paiva Nunes
João Batista de Paiva
João de Deus de Morais
João Vicente Fonseca de Lima
José Antonio da Silva Júnior
José Edilson Feitosa
José Joaquim do Nascimento
José Ludugero de Oliveira Neto
José Maria do Nascimento
José Paulo do Nascimento
José Reinaldo de Azevedo
José Xavier Sobrinho
Maria Amélia de Oliveira Mello
Maria das Vitórias Nunes de Góis
Maria de Fátima Dantas
Maria Efigênia de Souza
Maria Gizélia da Rocha Fonseca
Maria Margarida Pereira
Marisélia Lindolfo de Freitas
Milton Evaristo de Medeiros
Paulino de Souza
Ranulfo Alves de Melo
Reginaldo Nogueira Sobral
Roberto Alves de Carvalho
Rosa Maria de Oliveira Alves
Severina Pereira da Rocha
Tenório José de Brito
Valdir Souto de Macedo
Valdir Rodrigues de Araújo
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CONFIRA OS LOCAIS E HORÁRIOS DE VOTAÇÃO
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SINTSEF/RN - 8 às 17 horas
MS/FUNASA Sede - 8 às 12h30
IBAMA Sede - 13h30 às 17h

SINTSEF/RN - 8 às 15 horas
IBAMA Sede - 8 às 12h30
MS/FUNASA Sede - 13h30 às 15h

INCRA Sede - 8 às 12h30
SPU Sede - 13h30 às 17h
MS/FUNASA CCZ - 8 às 14h
MS/FUNASA UBV - 14 às 16h
MS/FUNASA CCZ - 16 às 17h

MS/FUNASA NERN - 8 às 10h30
INCRA Sede - 13h30 às 15h
MS/FUNASA Dist. Norte I - 8 às 8h30
MS/FUNASA Dist. Norte II - 9 às 9h30
MS/FUNASA UBV - 10 às 10h30
MS/FUNASA CCZ - 10h30 às 15h
DNOCS Sede - 8 às 10h
MS/FUNASA TRE - 10h30 às 11h30
MS/FUNASA SESAP - 12h30 às 15h
COMAER CLBI - 8 às 11h30
INPE Sede - 13h30 às 15h
MS/FUNASA Pedro Velho - 8 às 9h30
MS/FUNASA Canguaretama - 10 às 10h30

MS/FUNASA SESAP - 8 às 12h30
DNOCS Sede - 13h30 às 17h
COMAER BANT - 8 às 17h
MS/FUNASA Nízia Floresta - 8 às 9h
MS/FUNASA S.J.Mipibu - 9h30 às 12h
COMEX 7ª BIMtz - 14 às 15h
COMEX HGU - 15h30 às 17h
MS/FUNASA Ceará Mirim PA End. - 8 às 10h
MS/FUNASA Ceará Mirim SMS - 10 às 10h30
MS/FUNASA Ceará Mirim C.O. - 11 às 12h
MS/FUNASA Ceará Mirim Hosp. - 13h30 às 17h
DPRF Sede - 8 às 9h
DNIT Sede - 10 às 15h
FAZENDA PFN - 15h30 às 17h
FAZENDA Receita - 8 às 11h
FAZENDA CAC - 11h30 às 13h30
FAZENDA SAMF/GRA - 14h30 às 17h
MS/FUNASA Leprosário - 8 às 8h30
MS/FUNASA LACEN/Dist.Oeste - 9 às 13h30
MS/FUNASA NERN - 15h às 16h
MS/FUNASA Parnamirim SMS - 8 às 9h30
MS/FUNASA Parnam.PA Emaús - 10h às 10h30
MS/FUNASA Parnam.PA N.Parn. - 11 às 11h30
MS/FUNASA S.G.Amarante - 8 às 12h30
MS Sede - 14 às 15h
MS/FUNASA TRE - 15h30 às 16h
MS/FUNASA João Câmara - 8 às 9h
MS/FUNASA Extremoz - 10h30 às 12h
DNIT C.Novos - 8 às 10h
MS/FUNASA C.Novos - 10 às 12h
MS/FUNASA Mossoró - 8 às 12h30
IBAMA Mossoró - 14 às 15h
M.TRANSPORTES Mossoró - 15h30 às 17h
MS/FUNASA Assu - 8 às 17h
MS/FUNASA Apodi - 8 às 9h
MS/FUNASA Jucurutu - 10h30 às 12h
MS/FUNASA Região Caicó - 14h às 17h
DNOCS Acari - 8 às 11h
DNOCS Cruzeta - 14 às 16h
MS/FUNASA Pau dos Ferros - 8 às 17h

COMMAR Base Naval - 12 às 13h
COMEX 24ª CSM - 14 às 15h
MS/FUNASA Maxaranguape - 8 às 9h
MS/FUNASA Touros - 10 às 15h

MAPA Sede - 8 às 10h
AGU Sede - 11 às 13h
MAPA Sede - 14 às 15h
FAZENDA SAMF/GRA - 8 às 9h
FAZENDA Receita - 9 às 12h
FAZENDA CAC - 13 às 15h
MS/FUNASA Dist. Sul - 8 às 8h30
MS/FUNASA PA Esmer. - 9 às 9h30
MS/FUNASA Dist.Sanit. Sul - 9h30 às 10h
CONAB Sede - 10h30 às 15h
MS/FUNASA Dist.Leste - 8 às 9h
MS/FUNASA COVISA - 9h30 às 10h30
MS/FUNASA SMS Natal - 11 às 11h30
MS/FUNASA Macaíba End. - 8 às 9h30
MS/FUNASA Macaíba SMS - 10 às 10h30
MS/FUNASA Macaíba PS Maré - 11 às 12h
MS/FUNASA Angicos - 8 às 9h
MS/FUNASA S.Paulo Pot. - 10 às 10h30
MS/FUNASA Sta Maria - 11h30 às 12h
MS/FUNASA L. Nova - 8 às 9h
MS/FUNASA Sta Cruz - 10 às 12h
MS/FUNASA Serra Mel - 8 às 9h
MS/FUNASA Areia Branca - 10h às 11h
DNOCS Assu - 8 às 15h
MS/FUNASA Caicó - 8 às 15h

DNOCS Caicó - 8 às 8h30
COMEX I BEC Caicó - 9 às 15h
DNOCS Pau dos Ferros - 8 às 15h

FESTA DO SERVIDOR 2013 REUNE CERCA DE MIL PESSOAS NA ÁREA DE LAZER DO SINDICATO
Proporcionar um momento de confraternização a todos anos anteriores, um tradicional churrasco, com acompanos filiados do SINTSEF/RN. Esse foi o desafio da Festa do hamentos e bebidas, foi oferecido aos servidores.
Servidor 2013, realizada no dia 9 de novembro na área de
Para muitos filiados do interior do RN, esta foi a primeira
lazer do sindicato, em Parnamirim.
vez que participaram da Festa realizada na capital. É o
Ao contrário dos anos anteriores, a Festa do Servidor caso da diretora Ana Matarazo, de Mossoró, que gostou
2013 foi unificada em um espaço em que, segundo a or- bastante da experiência. “Não vou mais perder nenhuma.
ganização, circularam cerca de 400 filiad@s, totalizando Foi ótimo, muita comida, muita bebida, dancei muito, me
um público estimado de mil pessoas, incluindo familiares diverti a vontade”, declarou.
e amigos d@s servidores.
Para Gizélia Rocha, secretária geral do SINTSEF/RN, o
A festa contou com a participação da Banda Kairus, que saldo foi bastante positivo. “Nossa festa como sempre
contagiou o público com um repertório que incluía suces- foi um sucesso. O numero de filiados que comparece é
sos da MPB e baladas que animaram a plateia. Sorteio de proporcional à nossa felicidade, porque essa festa só tem
bicicletas, TVs, aparelhos de cozinha e beleza, dentre out- uma finalidade, que é agradar o filiado, ele se divertir, enros brindes, foi outro atrativo da festa. Assim como nos contrar os amigos, ser bem servido, com uma boa música,
uma boa comida”, ressaltou.
Filiados, amigos e
familiares estiveram
presentes na Festa do
Servidor (Fotos:
Diana Coelho)

ÁREA DE LAZER DO SINTSEF/RN
Embora não esteja totalmente concluída, a área de lazer
do SINTSEF/RN já conta com piscinas, campo de futebol,
parque infantil, cozinha, banheiros, salão e um espaço que,
futuramente, será aperfeiçoado e disponível aos filiados.
“O ambiente foi feito em muito pouco tempo, então isso
termina causando alguns transtornos que com certeza
serão corrigidos. Mas no final, o balanço é extremamente
positivo”, finaliza Gizélia.
Ainda segundo a secretária geral do sindicato, a expectativa é que, em 2014, a reforma seja finalizada e
o espaço esteja aberto à base.
Confira mais fotos no site www.sintsefrn.com.br

GERAIS
DISCUSSÃO SOBRE DIREITO DE GREVE É RETIRADA DA PAUTA DO SENADO
Após reunião com a CSP-Conlutas e demais centrais
sindicais na terça-feira (19), o Senador Romero Jucá
(PMDB RR) comunicou, na sessão desta quarta (20)
da Comissão Mista de Consolidação da Legislação
Federal e Regulamentação de Dispositivos da Constituição Federal, a retirada de pauta do anteprojeto
que trata da regulamentação do direito de greve no
serviço público.
Na abertura da sessão, o Senador Jucá, que é o relator
da matéria, informou que durante a reunião com as
entidades, foram apresentadas críticas ao seu texto e
sugestões de alteração da matéria. Diante da cobrança
das Centrais, o parlamentar decidiu por solicitar a
suspensão da discussão do anteprojeto na Comissão
Mista neste dia 20, sem previsão de retorno da matéria à pauta. Foi agendada nova reunião com as entidades representativas dos trabalhadores para terçafeira (26), às 15 horas.
Segundo Paulo Barela, coordenador da CSP-Conlutas,
neste último encontro com o Senador Jucá, seis centrais sindicais apresentaram ao parlamentar o projeto
de lei, já encaminhado ao Congresso e à Casa Civil,
fruto do acúmulo de discussões dos trabalhos desenvolvidos junto aos Ministérios do Planejamento e do
Trabalho e Emprego.

Senador Romero
Jucá em reunião
com Centrais (Foto:
Agência Senado)

Barela reafirmou, na reunião, que a CSP-Conlutas não tem
acordo com este PL, uma vez que para a Central o direito
de greve do funcionalismo é auto regulamentado. “Nossa
posição não é discutir esse projeto e sim outras questões
pendentes de regulamentação como a negociação coletiva e
a contratação coletiva no serviço público”, apontou.
O coordenador da CSP-Conlutas ressaltou que foi solicitado um calendário de reuniões com o Senador Jucá e que a
Central continuará participando dos encontros cobrando a
efetiva participação dos trabalhadores na construção deste
projeto.
Fonte: Andes

SERVIDORES DO BANT SOFREM PRESSÃO PARA DESOCUPAR CASAS
A assessoria jurídica do Sintsef/RN, através do Dr.
Américo Costa está dando total apoio aos 24 servidores da Bant, moradores de Vila Militas, em Parnamirim. Cabos, taifeiros e civis estão sofrendo
pressão da prefeitura do Bant, para que no prazo de
sete meses desocupem as suas casas. Caso isso não
aconteça, sofrerão multas equivalentes a dez vezes o
valor pago atualmente.
Quando foram chamados para ocupar as casas, os
servidores sabiam que teriam de sair quando se
aposentassem, tanto que há tempos, não entrou mais
nenhum civil. No entanto, os servidores tiveram gastos, pois a prefeitura nunca reformou as casas dos
civis, apenas as dos militares. Além do mais, a vila
vivia abandonada.

No momento, a prefeitura alega que há fila de espera e
pressiona a desocupação das casas. 24 casas não resolve
o problema, sem contar que uma parte já está saindo no
inicio do ano. Acho que deveria ser avaliado caso a caso,
pela prefeitura.
Margarida Pereira, Secretaria Contra a Opressão do SINTSEF/RN
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