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PALESTRA
Mulheres da base do SINAI partici-
pam de palestra sobre a história de 
luta do segmento

Governo recorre de decisão
que determina a implementação

do PCCR da FUNDAC

A novela do encaminhamento do 
anteprojeto do Plano de Cargos, Carreira 

e Remuneração dos servidores da 
FUNDAC à Assembleia Legislativa, 

está longe de terminar. Desde abril 
os trabalhadores da Fundação 

estão aguardando o envio do 
processo. 
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PCCS
Trabalhadores da EMATER pagam 
honorários pela conquista do PCCS 
agora em julho

Pág.6

PLP
Câmara dos Deputados vota 
PLP 257/16 agora em agosto
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Mulher

s  m u l h e r e s  d a  b a s e  d o 
SINAI atenderam ao convite 
da coordenação da Mulher 

Traba lhado ra  do  s ind i ca to  e 
participaram, no dia 20 de julho, de 
uma palestra sobre a história de luta 
das mulheres.
 O evento, que aconteceu na 
sede estadual do SINAI, contou 
com a participação de mais de 30 

mulheres oriundas das cidades de 
Natal, Macau, Currais Novos, Caicó 

e Mossoró. A palestra foi ministrada 
pela socióloga, escritora e feminista 
Rizolete Fernandes.

Mulheres da base do SINAI participam de 
palestra sobre a história de luta do segmento

A
Encontro foi ministrado pela socióloga e escritora Rizolete Fernandes

u r a n t e  a u d i ê n c i a 
realizada no dia 21 de 
julho, entre a direção 

do SINAI as secretarias de 
planejamento, administração 
e a Sethas,  mediada pela 
chefe do Gabinete Civi l , 
Tatiana Menezes, o governo 
comunicou que recorreu da 
decisão judicial que determina 
a imediata implementação do 
Plano de Carreira dos servidores 
da FUNDAC.
 O Tribunal de Justiça do 
RN (TJ/RN) já acatou o pedido 
do governo, mas solicitou que 
ele explique por que fez tal 

PCCR da FUNDAC poderá 
ser enviado à AL somente 

em 2017

D

 Na ocasião, a história e o momento 
atual do movimento feminista foram 
abordados. Também foram debatidas as 
históricas conquistas das mulheres nos 
campos da política e do trabalho e os 
atuais retrocessos.
 A coordenadora da mulher 
trabalhadora do SINAI-RN, Maria 
Sineide, falou sobre a importância da 
palestra. Ela conta que esse 1° encontro foi 
o pontapé inicial na montagem do grupo 
de mulheres feministas do Sindicato.
 E o 1° encontro já está marcado 
para o dia 18 de agosto. A ideia é planejar as 

ações de luta das mulheres feministas 
do SINAI. 

 As mulheres da base 
do Sindicato interessadas 

em participar do encontro 
já podem se inscrever 

através do telefone 
(84) 3026-1851.

FUNDAC

solicitação.
 Na reunião, Tatiana 
Mendes, propôs que o Plano seja 
encaminhado somente em 2017, 
para não gerar mais impacto na 
folha deste ano. Neste caso, o 
SINAI solicitou que a proposta 
apresentada pelo governo seja 
oficializada através de um 
acordo judicial. Em resposta, a 
chefe do Gabinete Civil disse 
que vai se reunir com o 
governador para tratar do 
assunto, e que dará um 
retorno ao Sindicato 
até o dia 10 de 
agosto.
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que o atual cenário 
da conjuntura política 
nacional indica para 

sanar a crise política, é a 
realização de novas eleições 
presidenciais.
 O deputado Eduardo 
Cunha está sob risco de 
ser cassado. A Câmara dos 
Deputados agora é comandada 
por um político do DEM. A 
presidente da República segue 
afastada e o julgamento final 
do impeachment se aproxima. 
Para muitos é um fato injusto, 
pois pedalada não é crime. Para 
outros, a presidente afastada 
é criminosa e responsável 
pelo aumento da inflação, 
resultante das pedaladas, o 
desemprego e a corrupção.
 O governo petista, 
por incompetência, perdeu 
o controle e não terá como 
voltar ao comando do país, 
pois não haveria sustentação 
política, e governar o pais 
é uma questão de senso de 
responsabilidade e de política 
com equilíbrio. Por sua vez, o 
PMDB, partido do presidente 
em exercício Michel Temer, 
é um antro de fisiologismo. 
Devemos lembrar que os 
peemedebistas colaboraram 
do início ao fim com o governo 
petista, até pular fora do barco 

O

com um discurso de oposição. 
Mas, o PMDB vai para onde 
há mais ofertas de cargos, e 
não interessa quem esteja no 
poder.
 O PMDB abando-
nou o PT quando deu o golpe 
político, a rasteira, a ponte 
“para o futuro”. Mas ninguém 
poderia ignorar esse quadro, 
menos ainda o PT, que agora 
nada pode reclamar, pois é da 
natureza do PMDB.
 O petismo sucum-
biu, diante da ausência de um 
projeto para o país. Novas 

Novas eleições presidenciais podem 
sanar a crise política

Crise

Por Santino Arruda

eleições presidenciais podem 
sanar a crise política, uma 
vez que tudo girava em torno 
do poder. Sucumbiu graças 
ao mensalão, o petrolão, as 
prisões de suas lideranças, a 
roubalheira, o desmonte das 
estatais do país sem qualquer 
escrúpulo. E, recuperar a 
credibilidade agora, não será 
possível, e a esquerda terá 
muitas dificuldades para fazer 
essa reconquista.
 Voltando ao governo 
Temer, que é uma teme-
ridade, caso se confirme, 

j á  a n u n c i a  q u e  q u e r 
implementar vários projetos 
contrários aos interesses 
dos trabalhadores. Vem aí 
a reforma da Previdência, 
as mudanças na legislação 
trabalhista, onde prevalecerá 
o combinado entre patrão 
e empregado. Os cortes de 
gastos já começaram desde 
o governo Dilma, nas áreas 
sociais passando até pelo 
seguro desemprego. Tudo 
isto posto, não tem jeito. A 
mensagem agora é: novas 
eleições presidenciais. 

Coordenador Geral do SINAI-RN/Servidor da DATANORTE

SINAI conclui processo de 
seleção para contratação 

de motorista
 Após o recebi-
mento de currículos e 
processo de entrevista, 
a partir dos requisitos 
mínimos exigidos para o 
cargo de motorista, dos 
cinco candidatos inscritos 
para a vaga,  o SINAI 
concluiu a avaliação.
 O  n o v o  c o l a -

borador na prestação dos 
serviços ao Sindicato é 
o sr. Ricardo de Cassio 
Inácio Batista, que obteve 
a maior pontuação entre 
os demais candidatos ao 
cargo.
 A con t r a t ação 
aconteceu no dia 1º de 
agosto. 
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 Após o SINAI 
denunciar à Justiça que 
a DATARNORTE havia 
descumprido a sentença 
judicial proferida pelo juiz 
da 4ª Vara do Trabalho, 
no dissídio 2013/2014, 
q u e  d e t e r m i n a v a  a 
i m p l e m e n t a ç ã o  d o 
percentual de 5,80% até o 
final de maio, a Empresa 
se manifestou.

 De  acordo  com 
as informações recebidas 
pela direção do Sindicato, 
O diretor financeiro da 
DATANORTE oficiou o 
Secretário de Administração, 
Cristiano Feitosa, pedindo o 
cumprimento da sentença.
 A partir de agora é 
aguardar que as providências 
sejam tomadas e a empresa 
incorpore o índice.

Após denúncia do SINAI, 
DATANORTE se manifesta acerca de 

sentença sobre dissídio coletivo

Justiça determina que CEASA 
incorpore índice do dissídio 

2013/2014
 A Ceasa foi con-
denada a incorporar o 
índice do dissídio coletivo 
2013/2014 dos trabalhadores 
da Companhia. 
 De acordo com a 

decisão da 2ª Vara do Trabalho 
de Natal, a empresa terá que 
implementar o percentual 
de 5,82%, retroativos de 
maio/2014 a julho/2016, até o 
mês de agosto.

EMPARN I
 Na Ação de Cum-
primento do dissídio 
2012/2013 dos servidores 
da EMPARN, a empresa 
cumpriu parcialmente a 
sentença incorporando o 

índice de 7,16%.
 Dian te  d i s so ,  o 
SINAI apresentou os cálculos 
da multa à Justiça, que já 
foram homologados pelo juiz 
da 6ª Vara do Trabalho. 

EMPARN II

 N a  A ç ã o  d e 
Cumprimeto do dissídio 
2014/2015 dos trabalha-
dores da EMPARN, que 
cobra as perdas salariais 
do período de maio de 
2015 a fevereiro de 2016, 
no percentual de 7,21%, 
a Empresa incorporou 

o índice agora em maio. 
Entretanto, não aplicou sobre 
as verbas de caráter salariais.
 O SINAI apresentou 
os cálculos de liquidação 
referente ao período, já que 
houve incorporação do índice 
acima retroativo a março de 
2016.

Processo das horas extras dos 
trabalhadores da EMATER fica de fora 

dos precatórios de 2017

 O Processo que trata 
do pagamento das horas extras 
dos trabalhadores novatos da 
EMATER, infelizmente não 
entrou para precatório em 
2017. Tudo culpa do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do 
Norte, por não ter agilizado a 
sua expedição até o dia 30 de 
junho.
 Por diversas vezes 
o diretor do departamento 
jurídico do Sinai, juntamente 
com o advogado, esteve na 
Justiça cobrando este ato, 
inclusive com o próprio 
presidente do Tribunal , 
Desembargador Claudio 

Santos,  que prometeu 
que daria para entrar no 
orçamento de 2017. Pura 
enganação, pois isto não 
aconteceu.
 A d i r e ç ã o  d o 
sindicato juntamente com 
o advogado está agendando 
uma nova audiência com o 
presidente do TJRN para 
tratar desta pendência. 
Segundo informações 
do setor de expedição de 
precatórios, a alegação é 
de que não tem servidores 
suficientes para dar vasão 
as demandas. 

CEASA
 Na Ação de Cum-
primento do dissídio 
2013/2014 dos trabalha-
dores da CEASA, o Juiz 
da 2ª Vara do Trabalho de 

Natal, condenou a empresa 
a incorporar o percentual 
de 5,82%. A Empresa tem 
até agosto para incorporar o 
índice.  

 Os trabalhadores 
ativos, inativos e pensionistas 
da EMATER pagarão os 
honorários advocatícios 
provenientes da conquista do 
Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração, agora em julho. 
 O  percen tua l  de 
desconto será de 10% para 
os filiados ao SINAI e de 
20% para os não filiados, em 
parcela única para os que têm 

Pagamento à assessoria jurídica em Brasília 
acontece na sequência

margem de consignação, e 
em duas ou três para os que 
não detém essa margem.
 Quanto ao pa-
gamento à  assessor ia 
jurídica contratada pelo 
Sindicato em Brasília, o 
desconto deverá ocorrer na 
sequência, em 10 parcelas 
de 6%, equivalentes a 
diferença pela implantação 
do Plano. 

Trabalhadores da EMATER pagam 
honorários pela conquista do PCCS 

agora em julho

 Por determinação do 
Desembargador do Tribunal de 
Justiça do RN, Cornélio Alves, 
os mandados de segurança 
coletivos dos servidores 
da Fundação José Augusto 
devem ser individualizados. 
 Portanto, aqueles 

servidores que não entraram 
individualmente devem 
procurar  o Sindicato, 
munidos da cópia do RG, 
CPF,  comprovante de 
residência, e das fichas 
financeiras de 2012 a 
2014.

Mandados de segurança coletivos 
dos servidores da FJA serão 

individualizados

TJRN alega insuficiência de servidores para atender 
as demandas
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 O SINAI  es tá 
cobrando do  ju iz  da 
C A E X  ( C e n t r a l  d e 
Apoio à Execução), Dr. 
Cássio Manoel, que o 
agendamento do leilão de 
bens da DATANORTE seja 
marcado. 
 Apesar da Dire-
ção da DATANORTE 
ter informado ao Juiz 
que disponibilizará em 
novembro 1 milhão de 

reais para pagamento das 
dívidas trabalhistas de seus 
trabalhadores, o SINAI lembra 
que este valor não cobre nem 
mesmo os juros de cada 
processo. Daí a cobrança pela 
celeridade no processo de 
realização do leilão.
 O Sindicato também 
está aguardando a liberação 
dos valores correspondentes 
ao Fundo de Compensação de 
Variações Salariais - FCVS.

SINAI cobra agendamento de leilão de 
bens da DATANORTE para pagamento 

de dívidas trabalhistas

Câmara dos Deputados deve votar o PLP 257/16 
na primeira semana de agosto

s  p r io r idades 
de votação na 
C â m a r a  d o s 

Deputados, a partir da 
próxima semana, serão o 
projeto de renegociação 
d a s  d í v i d a s  d o s 
Estados (Projeto de Lei 
Complementar (PLP) 
257/16) e a proposta de 
emenda constitucional 
que estabelece um teto 
para os gastos públicos 
(PEC 241/16).
 E m  s e g u i d a , 
segundo o presidente 
da Câmara, Rodrigo 
M a i a  ( D E M - R J ) , 
o  p l a n o  é  v o t a r  o 
projeto que retira da 
Petrobras (PL 4567/16) 
a obrigatoriedade de 
operar o pré-sal, abrindo 
espaço para a exploração 
de outras companhias 
petrolíferas.
 O PLP 257/16 
tramita em regime de 
urgência e está pronto 
para análise do Plenário. 
Maia vai discutir com 
os líderes a votação 

A

da proposta já na próxima 
semana. Ele marcou reunião 
do Colégio de Líderes para a 
segunda-feira (1º de agosto) 
para tratar do assunto.
 A intenção é que 
haja sessões na segunda, 
terça e quarta de manhã, 
logo após o retorno do 
recesso parlamentar.
 O projeto é o maior 
ataque ao serviço público 
dos últimos tempos. Impõe a 
suspensão de contratação de 
pessoal, de reajustes salariais 
e até,  em último caso, 
demissão de concursados 
e  j o g a  p a r a  f r e n t e  a 

renegociação das dívidas de 
estados e municípios – sem 
resolver de fato a questão 
do endividamento dos entes 
federativos.
 Entre as normas 
propostas pela União, por 
meio do PLP 257/2016, há 
um prazo de seis meses de 
carência e mais 18 meses de 
aportes graduais de recursos.
 São exatamente os 
dois anos em que os atuais 
chefes do governo ilegítimo 
de Michel Temer terão para 
cumprir o resto do mandato. 
A responsabilidade vai 

passar para os novos 
eleitos.
 O mais  grave 
é o engessamento no 
orçamento de gover-
nadores e prefeitos. E 
quem vai pagar a conta 
da crise é o povo, em 
especial, a população 
de baixa renda. Com 
o  o r ç a m e n t o  t o d o 
cont ingenciado,  por 
exemplo, não será possível 
contratar um médico, 
ou outro profissional de 
emergência. Nem mesmo 
contratar um temporário.
 Outro absurdo 
da proposta está nos 
juros abusivos dessa 
negociação. A União 
cobra taxas de mercado 
aos estados, mas quando 
empresta a empresas 
privadas, por meio do 
B a n c o  N a c i o n a l  d e 
Desenvolvimento Social 
(BNDES), oferece juros 
bem menores.
Fonte: www.intersindicalcentral.com.br

SINAI aguarda contestação de 
cálculos no processo do PCCS 

da EMATER
 O Sinai encaminhou 
os cálculos do passivo 
do Plano de Carreira dos 
trabalhadores da EMATER 
desde o novembro do ano 
passado.  
 Os cálculos do processo 
de nº 2012.004321-0 referem-se 
ao período de julho de 2010 
a abril de 2015. Entretanto, 

até a presente data, a 
Justiça não notificou a 
Autarquia para contestar 
os cálculos apresentados 
pelo Sindicato. Só após 
isso é que os mesmos 
poderão ser homologados 
para que seja expedido o 
precatório.


