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Acordo Coletivo de Trabalho 2009/2010

Pisos salariais são reajustados
s pisos salariais da
categoria foram re-
ajustados. O pri-

meiro piso ficou estabele-
cido em R$ 470,00. O se-
gundo em R$ 490,00. As
demais faixas até o limite
de R$ 1 mil o índice de re-
ajuste foi de 4,18%. Os
reajustes têm sua
retroatividade es-
tabelecida para 1º de maio
de 2009.

O Negociação
O reajuste dos pi-

sos foi uma das conseqü-
ências do longo e difícil
processo de negociação
do Acordo Coletivo de
Trabalho 2009/2010 en-
volvendo a direção do
Sindhoteleiros/RN e o
Sindicato patronal. O des-
fecho ocorreu no dia 9 de
julho de 2009 e, infeliz-
mente, ainda não foi o es-

perado pela representa-
ção dos trabalhadores e
pela categoria.

Pesaram e muito
para isto o famigerado le-
gado deixado pela gestão
anterior. A longa disputa
com o Sindicato Pirata
mesmo depois de encer-
rada atrapalhou as nego-
ciações. O Acordo Coleti-
vo encontra-se na integra
no www.sechesrn.com.br.

Faixas salariais

1º Piso: R$ 470,00

2º Piso: R$ 490,00

Demais faixas até o
limite de R$ 1 mil o
reajuste será de
4,18%.

Gestões anteriores

Legado macabro atrapalhou as negociações
 representatividade
da direção do
Sindhoteleiros/RN

chegou a ser questionada
na mesa de negociação
pelo Sindicato Patronal.
Contudo, a manobra foi

logo rechaçada diante das
provas documentais, argu-
mentos e do apoio da dos
trabalhadores para sua
comissão de negociação.

Superadas estas di-
ficuldades iniciais, houve

A outros fatores de que difi-
cultaram a negociação: a
intransigência do Sindica-
to Patronal. Graças a in-
competência da gestão
anterior, ao longo dos anos
os patrões retiraram do

Acordo inúmeras conquis-
tas histórias dos trabalha-
dores e não estavam dis-
postos a ceder suas rega-
lias.

Portanto, não foi
nada fáci l  barrar as
investidas do Sindicato
Patronal para rebaixar as
reivindicações dos traba-
lhadores. O importante
neste processo foi esta-
belecer o posicionamento
da direção do
Sindhoteleiros/RN.

Em seu primeiro
ano de negociação, a di-
retoria do Sindicato fir-
mou uma postura muito
mais combativa e repre-
sentativa dos interesses
da categoria como nunca
antes ocorrera nos pro-
cessos de negociação
anteriores com o Sindica-
to Patronal.

Participação dos trabalhadores é
essencial para mais e melhores benefícios

Outro ponto que
pesou no resultado pou-
co satisfatório no Acordo
Coletivo 2009/2010 foi a
pouca participação dos
trabalhadores nas ativi-
dades de mobilização
promovidas pela direção
do Sindhoteleiros/RN.

Não é possível a
categoria conquistar mais
e melhores benefícios
sem a participação nas
assembléias e demais
formas de luta. Afinal

quando foi que os patrões
concederam algum bene-
fício ao trabalhador? Mais
do que valorizar e acredi-
tar é preciso que o traba-
lhador também contribua
ainda mais para a luta.

para isso é neces-
sário que o trabalhador se
filie ao Sindicato e conti-
nue remetendo as contri-
buições para a Entidade.
UNIDOS SOMOS FOR-
TES E ÚNICOS NA LUTA
POR DIAS MELHORES.

Confira nesta edição:

Patrimônio dos
trabalhadores é

resgatado do
Sindicato Pirata

Festa do Dia do
Trabalhador foi um

sucesso

Campeonato de
Futebol Society do
Sindhoteleiros/RN

tem excelente
participação de

público
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Conquista

O material apreendido do Sindicato Pirata estava depredado.

Foto: A
rquivo.

Patrimônio dos trabalhadores é resgatado do Sindicato Pirata
A direção do

Sindhoteleiros/RN conseguiu
no dia 5 de maio um mandado
de diligência expedido pela 1ª
Vara do Trabalho de Natal do
TRT 21ª Região para resgatar
o patrimônio dos trabalhadores
que estava na sede do Sindi-
cato Pirata que funcionava na
Rua Princesa Isabel.

Justiça
O lacre que selava o

prédio foi rasgado na presen-
ça de um oficial de justiça no
dia 19 de junho de 2009. Me-
sas, cadeiras, material de ex-
pediente, equipamentos, em
fim tudo estava em péssimo

estado de conservação.
A determinação judicial

faz parte do processo que en-
cerrou as atividades paralelas
deste ente sindical em sua an-
tiga sede. O prédio estava in-
terditado desde o dia 19 de fe-
vereiro de 2007 quando a Po-
lícia Federal cumpriu determi-
nação judicial lacrando o pré-
dio onde funcionava o sindica-
to clandestino.

Veja os processos
contra os falsos dirigentes
no site www.trt21.jus.br. As
ações são as seguintes: pro-
cesso de n.º 1286/06 da 5ª
Vara (destituição dos mem-
bros do sindicato pirata);

Confraternização

Festa do Dia do Trabalhador foi um sucesso
A festa do Dia 1º de

Maio realizada pela direção do
Sindhoteleiros/RN foi um tre-
mendo sucesso. A categoria
prestigiou o evento compare-
cendo as dependências do
Clube COSERN.

Foi uma oportunidade
para os trabalhadores de ho-
téis, bares, restaurantes e mo-
téis se confraternizarem com
a realização do Torneio Início.
Cerca de 16 equipes participa-
ram da Competição que teve

como equipe campeã Restau-
rante Camarões Potiguar, vice-
campeã Cipó Brasil e terceiro
lugar Bar 294. Elias do Nasci-
mento da equipe Camarões
Potiguar foi o artilheiro da com-
petição. Por sua vez, Edson
dos Santos do time Bar 294 foi
o goleiro menos vazado. Após
a realização do torneio houve
uma festa com música ao vivo
e almoço aos participantes.
Veja as fotos do evento no
www.sechesrn.com.br.

Dia do Trabalhador Hoteleiro: O evento será o quarto em um
ano de gestão e será destinado a comemorar o Dia do Traba-
lhador Hoteleiro (dia 11 de agosto de 2009). Aguardem!!!

CECUT: Nos dias 27 e 29 de maio de 2009 a diração do Sindi-
cato participou do 11º Congresso Estadual da CUT/RN
(CECUT). Os congressistas discutiram os planos de ação da
entidade, eleição da diretoria da CUT e escolha de delegados
para o 10º Congresso Nacional da CUT – CONCUT que acon-
tece de 3 a 8 de agosto de 2009, em São Paulo, onde será
eleita a nova diretoria da CUT Nacional.

Multinacionais: A direção do Sindholeteiros/RN esteve pre-
sente Seminário promovido pela Contracs de 18 a 20 de maio
de 2009, em Brasília/DF. Na ocasião o Sindicato apoiou a ini-
ciativa da CUT de ampliar o número de redes para incluir os
trabalhadores em hotelaria, asseio e conservação na luta  con-
tra as multinacionais desse setor econômico.

1º de maio: A direção do Sindhoteliros/RN participou das mo-
bilizações envolvendo a CUT/RN e os movimentos sociais no
dia 1º de Maio contra a crise e as demissões. Foram realiza-
das caminhadas e atos públicos em Natal/RN.

Futebol Society: O Campeonato de Futebol Society do
Sindhoteleiros/RN começou no dia 28 de maio de 2009 e está
valorizado pela categoria com a participação de 22 equipes. A
realização das partidas prossegue até o dia 23 de novembro
deste ano no Clube COSERN com área de lazer liberada para
os associados que estejam em dia com o Sindicato.

Jornada: A comissão de especial da Câmara aprovou a PEC
231/95, que reduz a jornada de trabalho das atuais 44 horas
semanais, sem redução de salário. Além de estabelecer a re-
dução da jornada, a PEC, que agora vai a plenário, também
acresce as horas extras em 75% sobre a hora normal.
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Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares do RN
Filiado à CUT e à Contracs

Rua Expedicionário Rodoval Cabral, 09 – Centro – Natal/RN
CEP 59025-540 - Fone/Fax: (84) 3611-9252

www.sechesrn.com.br – sindicato@serchesrn.com.br

Diretoria Executiva
Presidente: Sandoval Lopes
José Camilo da Silva
José Hailton Cesário da Silva
Íris do Céu Claro de Carvalho

Jornalista Responsável: Adriano Medeiros DRT/RN n.º 985
E-mail: contato@adrianomedeiros.jor.br - Site: www.adrianomedeiros.jor.br

Maria do Socorro Lima Andrade
Ieidson Gomes da Silva
Marcos Antônio da Silva

processo n.º 741/01  da 1ª
Vara (confirma a decisão do
processo n.º 1286/06 e afas-
ta os falsos dirigentes sindi-

Curtas e Rasteiras

Acompanhe mais notícias da luta através de nosso
site: www.sechesrn.com.br ou pelo
 e-mail sindicato@sechesrn.com.br

cais) e o processo n.º 817/
2009  da 3ª Vara (legaliza o
último processo eleitoral do
Sindhoteleiros/RN).

Depois do torneio foi servido almoço com música ao vivo aos trabalhadores.

Foto: A
rquivo.


