
 

 

 

A AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO COMBATE O RETROCESSO SOCIAL E O 

ATAQUE AO TRABALHADOR 

Carta Enafit nº 001/2017                                                           Brasília, 6 de março de 2017 

Caro Colega, 

Levamos ao seu conhecimento as providências iniciais adotadas pela Comissão 

Organizadora do 35° Enafit – integrada por Diretores do Sinait e colegas da Delegacia Sindical no 

Rio Grande do Norte - DS/RN – relativas ao nosso Encontro Nacional que ocorrerá na cidade de 

Natal (RN) no período de 10 a 15 de setembro de 2017. 

A Comissão já se reuniu duas vezes em Natal, definiu data e local do evento, estabeleceu 

procedimentos para agilizar as inscrições, no site do Sinait, bem como fez a escolha dos hotéis a 

serem credenciados.  

A organização do evento ficará por conta da Arquiteta Eventos, que já trabalhou conosco 

nos Enafits de Fortaleza, Vitória, Curitiba e Rio de Janeiro. A empresa Michelle Tour, de Natal, será 

a agência oficial que cuidará de serviços como hospedagens e passagens do 35° Enafit e ficará 

responsável pelos pacotes atrativos para os enafitianos. 

Também já definimos o local da abertura, que será o Olimpo Recepções, muito 

conceituado e considerado uma das melhores casas de recepção da cidade de Natal. A Comissão 

Organizadora espera colocar o site do Encontro em funcionamento ainda este mês, já com a abertura 

das inscrições e todas as informações necessárias para a programação da viagem, reservas de hotel 

e contratação de serviços extras. 

 

 

 



 

 

 

Além da preocupação com a estrutura do evento, a Comissão iniciou a discussão 

prévia sobre a programação técnica. Vários assuntos e temas foram levantados, tudo em 

conformidade com o momento vivenciado pelos Auditores-Fiscais do Trabalho e pela Auditoria-

Fiscal do Trabalho. Experiências locais, tendências contemporâneas, temas universais com 

releituras deverão fazer parte da grade técnica, para atrair a atenção da categoria, expandir o debate 

e construir estratégias de atuação do Sindicato e da categoria para o fortalecimento e protagonismo 

da Auditoria-Fiscal do Trabalho.  

As opções para a programação cultural também estão sendo levantadas. São muitos 

artistas e manifestações locais, que serão escolhidos levando em conta o que há de mais típico no 

Estado potiguar.  

E é nesse contexto que conclamamos a todos os colegas a apresentarem 

propostas e oferecem sugestões, tanto para a programação técnica, quanto para as atividades 

culturais e de lazer, até o dia 14 de março, através do e-mail: assist.secretaria@sinait.org.br, 

a fim de que o 35° Enafit atinja efetivamente o fim colimado. 

 

 Fraternalmente, 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Fernando da Silva Filho 

 

 

 

 

Virna Soraya Damasceno 

Presidente do SINAIT Presidente do 35º ENAFIT 


