
RETROSPECTIVA DO ANO DE 2014 E DAS FESTAS 
EM NATAL E NO INTERIOR. 
Organizamos uma galeria de imagens das ativi-
dades realizadas ao longo deste ano: reuniões, as-
sembleias, festas e nova área de lazer.

NOVOS CONVÊNIOS PARA @S FILIAD@S EM 2015
O SINTSEF/RN tem buscado cada vez mais es-
tabelecer parcerias com vários tipos de empresas 
e serviços para melhor atender noss@s filiad@s. 

E MAIS: 2015: UM ANO DE LUTA!

Mais um ano se aproxima

Paz, alegria, saúde e 
felicidade. Desejamos a 
tod@s @s filiad@s tudo 
de bom neste fim de 
ano. Que venha 2015!
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2      EDITORIAL
Nessa edição nosso Jornal do SINTSEF/RN faz uma 
pequena retrospectiva das principais atividades 
realizadas, mas, sai leve, com boas mensagens e retra-
tando um pouco do que foram nossas festas pelo Es-
tado afora: Caicó, Pau dos Ferros, Mossoró e Natal. 
Foram todas maravilhosas. Esse reencontro e confrat-
ernização com @s amig@s é imperdível, indescritível, 
também falamos um pouco do que nos espera em 2015. Vai 
ser um ano de muitas lutas e, com certeza, muitas conquistas.

Neste jornal estamos dando as primeiras informações so-
bre a novidade de 2015: @s filiad@s vão ter desconto real na 
aquisição de produtos e serviços de lojistas conveniados.

Boa leitura, boa semana, bom final de ano e um 
Feliz Natal!

E  chegamos a mais um fim de ano! Começam os prepara-
tivos para as festas (natal e ano novo) e, inevitavelmente, 
aquele balanço do que fizemos ou deixamos de fazer em 
2014 e o que faremos no ano novinho que vem por aí.

Por mais que não sejamos supersticios@s ou não 
tentemos nos agarrar às tradições, sempre ocorre 
isso. Continuar o que foi bom, arrependimentos de 
insucessos, planos para o futuro, promessas (dieta, 
qualidade de vida, largar vícios, cuidar da saúde, etc).

E o famoso balanço nos enche de esperança por dias 
melhores. E eles virão! Um pouco de nós, um pouco 
d@ outr@, um pouco de sorte (importante), uma 
grande pitada de otimismo e as coisas vão acontecendo.
Enquanto sindicato (mas, formado por pessoas de car-
ne e osso), vamos tentando acertar, crescer, melhorar. 
Quando olhamos para trás ficam as lições, vontade 
de ter feito ainda mais, corrigimos coisas, planeja-
mos muitas outras. Acho que o pior inimigo hoje 
é o tempo. Como corre o tempo, aliás, como voa. 
Parece ter asas com superpoderes e só dá tempo de 
guardar a decoração de Natal e com um piscar de ol-
hos já está na hora de montar a árvore novamente.

Mas, é nessa sociedade e nesse contexto que estamos 
vivendo e é necessário cada vez mais otimizar o ben-
dito tempo. Tentar fazer o máximo e nos dedicar-
mos com paixão a cada coisa que fizermos. E o que 
falar da esperança...? Essa esperança que tudo vai ser 
como gostaríamos que fosse, cada vez melhor. Aí que 
entra nossas atitudes, o que construímos, pelo que 
lutamos, que tipo de pensamento temos, onde ajuda-
mos. E colocar o bloco na rua, em 2015, fator prepon-
derante para conquistarmos o que nos é de direito.

A perspectiva neste novo ano é de muita luta, possiv-
elmente uma grande greve unificada do serviço públi-
co, lutarmos sem acomodação pelas nossas reinvindi-
cações. 2014 está findando e temos todo um belo, duro 
E VITORIOSO 2015 pela frente, então vamos à luta!

O SINTSEF/RN agradece a cada filiad@ a camin-
hada lado a lado e deseja um 2015 de muita saúde, 
paz, sucesso, felicidade e conquistas. Feliz Ano Novo!

MENSAGEM DE FIM DE ANO DO 
SINTSEF/RN AOS FILIADOS E FILIADAS

A  partir  de  janeiro  de  2015   @s  filiad@s do 
SINTSEF/RN poderão usufruir de descontos difer-
enciados em uma série de lojas e serviços, de comer-
ciantes que fizeram convênio com o Sindicato, ofer-
ecendo desconto real na aquisição de seus produtos.

Em breve estaremos enviando o catálogo com a relação 
desses lojistas e maiores explicações sobre como usu-
fruir mais essa vantagem de ser filiad@ ao SINTSEF/RN.

Para acompanhar esta novidade, outra novidade: a car-
teirinha de filiad@, tipo o modelo que segue abaixo. 
Para confeccioná-la o SINTSEF/RN estará adquirindo 
a impressora adequada, como também a câmera apro-
priada para fazer as imagens d@s filiad@s e finalizar a 
carteirinha. Quem não puder vir ao Sindicato poderá 
enviar uma foto atualizada para confecção da mesma.

NOVOS CONVÊNIOS PARA @S FILIAD@S
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RETROSPECTIVA 2014 EM IMAGENS 

Curta a página do Sintsef/RN!
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Posse da gestão 2014/2017: “Seguir adiante: se muito 
vale o já feito, vale mais o que virá”.

Plantões jurídicos para @s filiad@s. 

Assembleias por Local de Trabalho e eleição de repre-
sentantes. 

Assembleias por Local de Trabalho e eleição de repre-
sentantes. 

Assembleias por Local de Trabalho e eleição de repre-
sentantes. 

Entrevista de Gizélia Rocha (Gigi) para o programa 
Diálogo Plural da Sintest TV. 

Reuniões com filiad@s dos órgãos representados pelo 
SINTSEF/RN. 

Festas e nova área de lazer do SINTSEF/RN. 



GIRO PELAS FESTAS - CAICÓ 4



4 GIRO PELAS FESTAS - PAU DOS FERROS 5



GIRO PELAS FESTAS - MOSSORÓ 6
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GERAIS

Seminário Nacional de Servidores 
Federais

 Contando com a presença de 
várias entidades de representação d@s 
trabalhador@s, entre elas a CSP-Con-
lutas, CTB e CUT, do seu início até 
o fim, o evento deu ênfase à unidade 
das ações nas lutas dos servidores em 
2015.
 O debate ficou centralizado em 
torno da precarização e terceirização 
do serviço público, apontando as di-
ficuldades que virão devido à política 
de cortes no orçamento anunciada 
pelo governo, acompanhado de dis-
cussão de perspectivas com o próximo 
mandato de Dilma Rousseff. 
 A metodologia adotada nos 
debates consistiu na divisão de gru-
pos de trabalho (GT) encarregados 
de abordar os temas das mesas, seus 
representantes contribuíram na elabo-
ração de relatórios de cada GT, de ma-
neira a identificar os pontos de confli-
tos e consenso durante discuti-los nas 
plenárias.
 A campanha salarial 2015 car-
rega em si elementos importantes que 
serão fundamentais no diálogo com 
o governo, um deles é a demanda por 
serviços públicos, desproporcional ao 
crescimento da população, a qual, nem 
mesmo a realização de concursos tem 
suprido a necessidade atual. Outro 
ponto é o aumento da qualificação dos 
servidores, algo que não vem caracte-
rizando significativamente um au-
mento nos rendimentos. No contexto 

econômico, temos o aumento dos 
juros, que causa impacto direto no 
comprometimento da renda dos 
trabalhadores e rombo no orça-
mento causado pelo pagamento da 
dívida pública.
 O encerramento do semi-
nário se deu com a leitura de um 
relatório consolidado dos trabal-
hos, que se encontra em fase de 
revisão ortográfica e brevemente 
será disponível, contendo os sete 
pontos de acordo do evento. Entre 
eles:
• Política salarial com correção das 
distorções – reposição das perdas 
inflacionárias;
• Data-base 1º de maio;
• Direito de negociação coletiva;
• Paridade salarial entre ativos e 
aposentados;
• Retirada dos projetos do congres-
so nacional que atacam os direitos 
dos servidores;
• Aprovação imediata dos projetos 
de interesse dos servidores e
• Isonomia dos benefícios (auxilio 
alimentação e plano de saúde).
 

 Plenária Nacional Fórum de 
Defesa dos Servidores Públicos

 As discussões e delibe 
rações incluíram avaliação de con-
juntura, plano de lutas e pauta de 
reivindicações, também colocando 
em questão a importância da unifi-
cação d@s servidor@s federais com 
objetivo de formar uma agenda em 

comum com @s servidor@s  do Execu-
tivo, Legislativo e Judiciário.
 Entre os destaques do encontro 
estiveram a defesa pela regulamentação 
da Convenção 151 da Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT), que visa 
garantir o direito à negociação coletiva 
no setor público e a expansão da tabela 
remuneratória da Lei 12.277/10. 
 Nas plenárias ficou enfatizada 
a necessidade de construção de um 
calendário de atividades com as enti-
dades que integram o Fórum em Defesa 
dos Servidores Públicos para consolidar 
a mobilização pela Campanha Salarial 
2015 bem como a prioridade em cobrar 
do governo Dilma compromissos em 
defesa dos servidores, tanto ativos como 
aposentados, contra as terceirizações e 
privatizações, igualdade de benefícios 
nos três poderes e reposição das perdas 
inflacionárias. 
 As perspectivas para 2015, tendo 
em vista o cenário de crise econômica, 
requerem a mobilização constante em 
Brasília, unidade de pauta e mobilização 
entre @s trabalhador@s, busca de ab-
ertura de diálogo com o governo, a re-
alização dos debates em nível local com 
os trabalhadores sobre a condição atual 
dos servidores, além de enfatizar a par-
ticipação popular na luta em busca da 
reforma política. 

Encontros nacionais realizados neste ano reafirmam ponto em comum: luta unificada em 2015

FIQUE POR DENTRO DOS SERVIÇOS E CONVÊNIOS DO SINTSEF/RN

CONVÊNIOS ATUAIS
ALLODONTO - O convênio oferece descontos em procedimentos odontológicos para filiados e dependentes. 
SESC - Garante descontos a filiados e dependentes que se queiram participar de cursos nas 
áreas de corte e costura, artesanato e culinária, além de atividades desportivas que são oferecidas pela instituição.

RECESSO NATALINO SINTSEF/RN
Gostaríamos de informar @s filiad@s que  a sede de nosso sindicato estará fechada para o recesso de na-
tal e ano novo entre os dias 22/12 a 06/01. Voltamos a funcionar normalmente a partir de 07/01/2015, das 08:00 
às 17:00.  Os plantões jurídicos também terão uma pausa durante o recesso e voltam normalmente próximo ano. 
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2015: UM ANO DE LUTA


