
FACEBOOK       
Facebook.com/ 
sindicatodosservidoresdasaudedorn        

SITE      
www.sindsaudern.org.br        

INSTAGRAM      
@sindsaudern     

SINDICATO DOS  
TRABALHADORES 
EM SAÚDE DO RN
SEDE: Av. Rio Branco, 874, 
Cidade Alta - Natal - RN    
Horário de atendimento:  
08h às 17h  
Tel: 3027-2830;  99984.0152   
secretariasind@hotmail.com

Comunicação Sindsaúde/RN: 
Jornalistas: Fernanda Soares e 
Thalia Varela
Estagiários: Francisca Pires e 
José Félix

REGIONAIS
CAICÓ
Rua Amaro Cavalcante, 15 A,  
Centro. Telefone: (84) 3417-3025, 
988295720

MOSSORÓ
Rua Prudente de Morais, 940,  
Sto Antônio. Tel: (84) 3316-9518

PAU DOS FERROS
Rua Quintinho Bocaiuva, 111, 
Centro. Telefone: (84) 3351-2499

SANTA CRUZ
Rua Mossoró, nº 510, Bairro 3 a 1, 
Telefone: (84) 3291-5414

NÚCLEOS
EXTREMOZ
R. Joaquim de Gois, 3-A, sala 02. 
Centro. (Próximo auto-escola Estrela 
do Mar) 

SÃO GONÇALO DO AMARANTE
R. Cel. Estevam Moura, Nº 4,  
Centro. Tel: (84) 3674-3970

www.cspconlutas.org.br

Filiado à:

Atendendo reivindicações da base, o 
Sindsaúde/RN firmou parcerias para que 
os servidores filiados tenham descontos 
exclusivos. Em breve, teremos novos 
parceiros!

    Os filiados poderão utilizar os 
serviços do Sesc de atividades: 
esportivas, culturais, lazer e edu-
cação. Refeições nos restaurantes 
do Sesc Cidade Alta e Mossoró. 
Válido para conveniados e depen-
dentes. Para usufruir do benefício 
basta ir a qualquer unidade do Sesc 
com a seguinte documentação: 
Identidade e CPF, comprovante 
de residência, documento que 
comprove o vínculo com o sindica-
to, foto 3x4 e taxa de R$30. Mais 
informações através do telefone 
(84) 9 8160-4453 ou no site www.
sescrn.com.br/agenda.

    Dentre as vantagens deste con-
vênio estão: Tabela de preços 
diferenciada com cobertura para 
consultas eletivas e de urgência, 
exames, cirurgias e internações. 
Para usar os serviços, os serv-
idores do estado e município que 
sejam sócios do Sindsaúde RN, 
precisam apenas entrar em conta-
to com a consultora Marta Sousa: 
(84) 99610-5676 (Whatsapp). 
Documentos necessários: RG, CPF, 
comprovante de residência e con-
tracheque.

    Os sócios do Sindsaúde/RN ag-
ora também têm descontos no 
convênio com o plano de saúde Hu-
mana. Podem aderir ao convênio 
servidores do estado e dos municí-
pios que sejam sócios do sindicato. 
Os planos são a partir de R$ 98,51 
e os interessados devem entrar 
em contato com a corretora Marta 
Sousa, através do whatsapp (84) 
99610-5676 para enviar os docu-
mentos necessários. 
 

Nesse período de pandemia, o 
Sindsaúde/RN retornou o atedi-
mento presencial. No entanto, para 
agendar o horário é necessário ligar 
para o telefone (3027-2830) ou 
(99990-9256) com pelo menos um 
dia útil de antecedência.

Devido a pandemia, o atendimento 
virtual foi adotado para facilitar o 
contato com o sócio e sócia. Mesmo 
online, o servidor deve agendar pelo 
telefone (99990-9256).

ATENDIMENTO JURÍDICO

ATENDIMENTO NA SEDE NATAL

ATENDIMENTO 
PRESENCIAL:

ATENDIMENTO 
VIRTUAL:

QUANTIDADE DE FICHAS POR TURNO

ATENDIMENTO NO INTERIOR E REGIONAIS

MANHÃ (08h30-12h) Trabalhista Apenas
demandas
coletivas

Cível Apenas
demandas
coletivas

Trabalhista

Trabalhista Cível Trabalhista

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

TARDE  (14h-17h)

ATENDIMENTO ESTAGIÁRIOS: Diariamente (Apenas consultas). 

1º Regional: S. G. do Amarante: 
Terças (08h-12h)
2ª Regional: Sextas (08h-11h). 
3ª Regional: 1ª quarta-feira do mês
4ª Regional- Currais Novos: 3ª quinta 
do mês

Caicó:  Toda terça manhã e tarde 
Hospital
5º Regional: Quartas (09h-12h)

Advogados na sede

O setor continuará recebendo normalmente a documentação dos servidores 
através do email: sindsaudernurgencias@gmail.com

Confira os serviços que o Sindsaúde/RN 
tem à oferecer aos seus sócios e sócias:

Encarte Especial

Serão disponibilizadas 7 fichas de 
atendimento presencial e online em 
cada turno.

Pensando no enfrentamento jurídico de causas trabalhistas e cíveis, 
temos um setor jurídico que oferece atendimento para todos os 
associados:



ÁREAS DE LAZER 
 Pensando no bem estar de seus filiados, readequamos nossas áre-

as de lazer com as novas regras de biossegurança. Oferecemos dois 
espaços, um na Redinha e outro em Pium, para o lazer dos servidores 
e servidoras. Para usufruir dos serviços, é necessário que os filiados 
se informem quanto a disponibilidade de locais e datas no número 
3027-2830 (recepção do sindicato). Combramos uma taxa de ma-
nutenção no valor fixo de 30,00 após reserva.

Redinha: 

pium:

importante:

-Chalés: sete chalés individuais;   
-Casa grande: uma casa grande com três quartos, sendo duas 
suítes; 
-Uma churrasqueira de uso coletivo; 
-Uma piscina; 
-Um campo de futebol; 
-Protocolos de biossegurança:  terão acesso a cada chalé apenas 
um sócio e mais três convidados. Cabe destacar também que só 
terão acesso a área comum quem já estiver ocupando os chalés.

- Chalés: quatorze chalés no total; 
- Churrasqueiras: os chalés numerados do um ao seis fazem uso de 
uma churrasqueira coletiva, enquanto que do sete a quatorze pos-
suem churrasqueiras individuais; 
- Três piscinas;  
- Salão de festas e de jogos e uma quadra poliesportiva;  
- Protocolos de biossegurança: tem acesso a cada chalé apenas um 
sócio e mais três convidados, podendo  frequentar -por dia- a área 
comum (verde) 10 sócios e mais três convidados.

Sindsaúde presta  
contas do ano 
de 2020

Já estão disponíveis no site do sindicato a prestação de contas refer-
ente ao ano de 2020. Devido a pandemia, o relatório financeiro está 
disponível apenas em formato virtual. O conteúdo aprovado pela 
diretoria ainda será submetido a uma assembleia financeira, como 
determina o estatuto do Sindsaúde.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Para preservar a segurança dos sócios e funcionários, o Sindsaúde/RN de-
cidiu suspender o funcionamento das áreas de lazer, devido ao aumento 
alarmante dos números de óbitos, e infecção pela covid-19 em nosso Estado. 
Seu retorno implicará em uma  nova análise do quadro atual da pandemia.

Queremos continuar lutando por você! FILIE-SE JÁ!
O nosso principal objetivo no sindicato é a luta e não queremos que você se sindicalize 

somente pelos benefícios, queremos que você participe das lutas e atividades sindicais. 
A diretoria não deve lutar ‘pela gente’, mas sim ‘com a gente’, com todos os servidores 
decidindo juntos.Os governos vivem nos atacando: cortam direitos, atrasam pagamento, 
tem sempre um novo ataque e dificilmente alguma coisa se resolve só com negociações, 
sem luta. O que garante as nossas vitórias são as mobilizações da categoria. Por isso, além 
de se sindicalizar, precisamos que você participe da vida do sindicato! 


