
Veja nesta edição:

Pág.3

TRAIÇÃO
Governador descumpre promessa de campanha e 
constrói equipe sem conhecimento técnico

Fevereiro -  2015

Órgão 
Informativo 
do Sindicato 

dos Servidores 
Públicos da 

Administração 
Indireta do RN

Filiado à
INTERSINDICAL

Pág.4

IRRESPONSABILIDADE
Governo coloca em risco segurança das futuras aposenta-
dorias dos servidores



Coordenador Geral:
José Nilson Bezerra
Zilta Nunes de Oliveira

Coordenador Secretário:
Santino Arruda Silva
Francisco das Chagas S. de Melo

Coord. Financeiro e Tesouraria:
Francisco das Chagas de Paula

Formação Política:
José Albano da Silveira               
Romildo Pompeu de Queiros

Imprensa e Comunicação:
João Alves de Moura
Adriano Cosme Ferreira de Souza

Cultural, Esporte e Lazer:
Gilmar Oliveira Araújo

Adm.  Patrimônio e Informática:
Euzamar Mesquita de Figueiredo
Manoel Marques Dantas

Políticas Sociais:
José Nélio de Melo
Ana Maria da Silva Sampaio

Assuntos Jurídicos:
Áurea Gomes de Miranda
Eliel Elias Bezerra

Mulher Trabalhadora:
Maria Assis da Silva
Lindalva Gonçalo de Melo    

Fone/fax: (84) 3212-2388
E-mail: elequatro@uol.com.br

Propaganda - Jornalismo - 
Consultoria

Órgão Informativo do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta do RN

Administração Indireta: CEASA, DATANORTE, DER, DETRAN, EMATER, EMPARN, 
FUNDAC, FJA, IDEMA, IPERN, JUCERN, IDIARN, EMPROTUR E CEHAB.
Administração Direta (SAPE, SEARH, SIN, SEPLAN, SETHAS, SEJUC, SEARA, GAC, 
SEMARH, SEDEC, SETUR)

Coordenação Regional do Médio Oeste
Rua Luiz Ludugero, 0026 – Abolição II – Telefax: (0**84) 3321.1271
CEP: 59.612-150 - Mossoró/RN. E-mail: sinaimossoro@gmail.com

Coordenação Regional do Seridó - Caicó/RN
Rua Augusto Monteiro, 1256 A - Centro - CEP: 59380-000 - Caicó/RN - Fone: (0**84) 
3421-2999 E-mail: sinaiserido@hotmail.com

Coordenação Regional do Alto Oeste
Rua da Independência, sala 19, Hertz Center Hotel - Fone: (0**84) 9609-9568
CEP: 59.900-000 E-mail:sinaialtooeste@hotmail.com

Jornalista responsável:
Leilton Lima - DRT/RN 579
Gisélia Galvão - DRT/RN 672

Estagiário:
Denor Ramos

Diagramação:
Marknilson Barbosa

Filiado à INTERSINDICAL

Rua Leonardo Drumond, 1661, Lagoa Nova - Cep: 59075-210
Natal/RN - Fone: (84) 3206-1851 E-mail: sinairn@hotmail.com

Site: www.sinairn.com.br

2   Natal/RN,  fevereiro - 2015

Prestação de contas Prestação de contas



SINAI-RN inicia a Campanha Salarial 2015
Entrega da pauta ao governo será no dia 10 de março

F oi dada a largada para 
a Campanha Salarial 
2015. Ao longo deste 

mês de fevereiro a direção 
do SINAI-RN vai consultar 
toda a sua base para saber as 
dificuldades, necessidades e 
demandas de cada uma das suas 
13 categorias.
 As assembleias, em 
Natal e no interior, iniciaram no 
dia 5 de fevereiro e se encerram 
no dia 5 de março.  No dia 10 
será realizado um ato político no 
Centro Administrativo de Natal, 
onde será entregue a pauta geral, 
juntamente com as demais 
reivindicações específicas das 
categorias.
 Para essa campanha, 
o Sindicato reeditou algumas 
r e i v i n d i c a ç õ e s ,  c o m o  a 
realização de concurso público, 
reposição das perdas salarias 
e o cumprimento integral dos 
Planos de Carreira aprovados 
em 2010.
  O Coordenador Geral 
do SINAI-RN, José Nilson, 
espera  que  des ta  vez  as 
negociações tragam conquistas 

para os trabalhadores. “Acredito 
que desta vez as negociações 
tenham fluência e que haja o 
debate acerca da data base e do 
reajuste salarial, acabando com 
as intermináveis, infrutíferas e 
cansativas reuniões”, afirma o 

sindicalista. Nilson também 
acredita que o governo do estado 
vai indicar um negociador que 
fará a ponte entre o executivo 
e os representantes sindicais. 
 O  func iona l i smo 
se encontra com o salário 

absolutamente  defasado, 
e s p e c i a l m e n t e  o s  d a s 
Fundações e  Autarquias , 
a l é m  d o  p e s s o a l  d a 
Administração Direta do  
Estado.
  Confira abaixo o 
calendário das assembleias:
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Campanha Salarial

Robinson Faria descumpre promessa de campanha e 
constrói equipe sem conhecimento técnico

o longo da campanha, 
R o b i n s o n  F a r i a 
anunciou que o seu 

governo seria técnico. Isto é, 
sua equipe seria composta por 
pessoas com conhecimento 
técnico acerca das pastas, sem 
qualquer indicação política. 
       Dentre outras promessas, 
foi dito que todos os gestores 
do governo anterior seriam 
substituídos. Foi prometido 
também que sua gestão iria 
ouvir o funcionalismo público, 
chamaria as entidades para 
os debates, e isso tudo sem 

Gestão Robinson Faria inicia sob olhares atentos e desconfiados

intermediários.
 No entanto, as primeiras 
medidas do governo contrariam o 
discurso de campanha.
Denúncia
 Apesar dos inúmeros 
alertas e denúncias feitas pela 
direção do SINAI-RN, o novo 
governador manteve à frente 
do Instituto de Previdência do 
Estado - IPERN, o presidente 
José Marlúcio, um gestor de perfil 
autoritário, avesso ao diálogo com 
os funcionários e acostumado 
a punir com transferências os 
servidores engajados na luta 

A sindical.
 Após a recondução 
do Presidente do IPERN, 12 
servidores já foram transferidos 
a revelia, obrigando-os a 
trabalharem em outros setores.
 Além do seu perfil 
antidemocrático, o gestor do 
Instituto tem sido considerado 
um dos responsáveis pela 
destruição da previdência 
estadual.
  O Presidente do 
Instituto propôs por três vezes 
o seu desmonte, isso amparado 
pela gestão Rosalba.  

 De acordo com as 
informações divulgadas, já foram 
retirados mais de R$ 300 milhões 
da previdência estadual entre o dia 
19 de dezembro de 2014 e 30 de 
janeiro deste ano. Para a direção 
do SINAI-RN, isso significa 
dizer que as reservas dos fundos 
previdenciário e financeiro vão 
desaparecer em um tempo menor 
do que o estimado.
  O  c e n á r i o  a t u a l 
demonstra que a gestão Robinson 
Faria inicia sob olhares atentos 
e desconfiados dos que fazem o 
serviço público. 
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SINAI-RN recebe prêmio Direitos Humanos LGBT 
Potiguar 2014 por serviços prestados

SINAI-RN recebeu 
o  prêmio  Di re i tos 
LGBT Potiguar 2014. 

O título é um reconhecimento 
aos serviços prestados pelo 
Sindicato, como participação 
e um pequeno patrocínio nos 
eventos do Fórum LGBT/
pot iguar,  a lém do amplo 
apoio a causa LGBT.
  O evento aconteceu 
no dia 12 de dezembro, no 

Auditório do IFRN da Av. Rio 
Branco, em Natal.
 O Secretário Geral do 
SINAI-RN, Santino Arruda, 
agradeceu: Nós do SINAI 
estamos muito agradecidos 
pelo prêmio. É algo de grande 
valor, sobretudo porque há um 
debate na sociedade acerca 
do tema e infelizmente ainda 
existe a discriminação e o 
preconceito, afirma.

O

Prêmio

No apagar das luzes, governo Rosalba consegue aprovar 
lei que unifica os fundos da previdência estadual

Governo coloca em risco a segurança das futuras aposentadorias dos servidores

o final do mandato, 
p a r a  e n c o b r i r 
o s  d e s m a n d o s 

e se eximir de qualquer 
responsabilidade, o governo 
Rosa lba  p ress ionou  o 
legislativo estadual para 
que  fosse  aprovada  a 
Lei Complementar que 
visava unificar os fundos 
Previdenciário e Financeiro. 
A matéria foi aprovada em 
caráter emergencial e os 
fundos foram unificados 
para tapar o rombo do 
governo estadual. Em plena 
democracia, os servidores 
bem como os sindicatos 
que os representam, sequer 
foram consultados.  
 E quem vai pagar a 
essa conta? Os trabalhadores, 
o s  a p o s e n t a d o s  e  o s 
pens ionis tas ,  c la ro .  E 
a conta é altíssima. Isto 
porque mexeu no fundo 
previdenciário, que hoje 
está acumulado em cerca 

de menos de 1 bilhão de reais, 
colocando em risco a segurança 
das futuras aposentadorias dos 
servidores. 
 D e  a c o r d o  c o m 
informações recebidas pela 
direção do SINAI-RN, no final 
de dezembro, em apenas três 
dias foram sacados 235 milhões 
de reais e agora em janeiro 
sacaram mais 80 milhões do 
fundo previdenciário. Calcula-
se que em cerca de 10 meses a 
reserva acumulada ao longo de 
10 anos vai acabar. 
 P a r a  p r o m o v e r 
as alterações e causar esse 
desmonte na previdência 
estadual, o governo alegava 
déficit financeiro e dificuldades 
para  cumprir  a  folha de 
pagamento do funcionalismo 
estadual. Entretanto, um estudo 
do Departamento Intersindical 
de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), 
feito em novembro passado, 
com base nos relatórios do 

governo do estado, contraria 
essa versão e mostra que os 
gastos com a folha de pessoal 
estavam dentro da normalidade. 
O estudo mostrou os gastos com 
uma média de cerca de 49% ao 
longo dos últimos 12 anos. Ou 
seja, restaria ainda 51% para as 
demais despesas. 
 Um outro levantamento 
feito pelo DIEESE comprova 
que a arrecadação estadual de 
impostos vem aumentando. A 
prova é que nos 4 primeiros 
meses de 2014 cerca de 1 bilhão 
de reais foram recolhidos do 
contribuinte potiguar.
 A verdade é que o 
fundo previdenciário vem sendo 
saqueado há tempos e sem 
o devido conhecimento dos 
trabalhadores e não se sabe o 
real destino destes recursos.

Irregularidades
 Em meio a todo esse 
caos nas contas da previdência 
com a fusão dos fundos, o Fórum 

Estadual dos Servidores do 
RN, representado pelo SINAI 
e demais sindicatos, entrou 
com uma representação 
junto ao Ministério Público 
do Estado e ao Ministério 
Público de Contas no TCE 
do RN contra o presidente 
do Instituto, José Marlúcio 
Diógenes Paiva, para apurar 
possíveis irregularidades em 
sua gestão.
 José Marlúcio foi 
denunciado por ser sócio 
titular em três empresas, 
podendo ser configurado 
como impedimento para quem 
exerce cargo público, além 
ainda da relação comercial de 
algumas dessas três empresas 
com o Banco do Brasil. E 
tem também o fato de José 
Marlucio manter mais de 
80% das reservas do IPERN 
aplicados exatamente no 
Banco do Brasil, quando 
a  norma previdenciár ia 
recomenda a diversificação 
desses recursos em bancos 
públicos.

N

Irresponsabilidade  


