
 

 

 

 

SENALBA-PI reúne-se com trabalhadores para apresentar 

resultado de Ação de Dissídio Coletivo do SENAC/AR/PI 

A reunião aconteceu na manhã desta segunda (4), no auditório do SENAC/AR/PI, teve como 

objetivo apresentar aos trabalhadores e as trabalhadoras o resultado da Ação de Dissídio 

Coletivo Ref. ao Processo: 0002497-95.2010.5.22.0002. Ano 2009/2010. 

Durante a reunião conduzida pela Presidente do SENALBA-PI Carmem Siqueira, foi 

abordado o tema “Contribuição Sindical”, onde os trabalhadores preencheram a “Ficha de 

Autorização para o desconto em Folha de Pagamento”, a mesma é feita anualmente tendo 

como valor um dia trabalhado. 

Outra pauta também discutida foi a “Contribuição Assistencial”, a ser descontada na folha de 

pagamento referente a 1% do salário base de cada trabalhador associado ao SENALBA-PI. 

A presidente do SENALBA-PI Carmem Siqueira ressaltou a importância da luta do 

Sindicato em defender os direitos dos (a) trabalhadores (a) associados (a), e a persistência em 

conseguir melhorias na qualidade de vida, citando como base ás conquistas já alcançadas ao 

longo dos 20 anos de existência: 

“Precisamos estar cada vez mais unidos (a) e fortalecidos, agora mais do que nunca, com 

essa reforma trabalhista vinda de um governo que só pensa em retirar os direitos dos (a) 

trabalhadores (a) já conquistados com muita luta, temos que entender que esse é o momento 

de conscientização da categoria sobre a importância do sindicato para o enfrentamento, o 

desafio está apenas começando, e juntos (a) podemos vencer o que ainda está por vir, quem 

faz o SENALBA-PI é cada um (a) de vocês, por isso estamos aqui, prestando contas do que 

lhes é de direito”. Disse. Carmem Siqueira. 

Esteve presente a Assessoria Jurídica do SENALBA-PI através da Dra. Luciana de Melo, 

prestando alguns esclarecimentos ás dúvidas levantadas pelos (a) trabalhadores (a) durante a 

reunião, e o Diretor do SENALBA-PI – Sr. Domingos Nonato. 

VISITE O SEU SINDICATO, TIRE SUAS DÚVIDAS 

ACESSE: WWW.SENALBAPIAUÍ.ORG.BR/ FACEBOOK: SENALBAPI 

Rua Rui Barbosa, Centro, 146, 4ª Andar 405 Cep: 64000-090 - Teresina - PI 

Telefone: (86) 3222-6779 / (86) 3305-2195 
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