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comemoram Dia do Servidor Público 
com festa

Categorias vão às urnas para eleger
coordenadores das regionais e

representantes sindicais
Agora é a vez de as categorias elegerem a coordenação das três regionais do Sindicato: 

Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros. O conselho de representantes sindicais também. Ambos 
serão eleitos no dia 10 de novembro e integrarão a luta do Sindicato pelos próximos três anos.  
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Trabalhadores da administra-
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Prestação de contas
Ação 

SINAI promove ação social 
em prol da Casa de Idoso 

Jesus Misericordioso 

ob a coordenação da 
pasta da mulher tra-
balhadora, O SINAI, 

promoveu uma ação social 
em prol da Casa de Idoso 
Jesus Misericordioso, que 
fica no Loteamento Boa 
Esperança, Zona Norte de 
Natal. 
 A ação consistiu em 
arrecadar fraldas geriátricas 

S e material de higiene pessoal 
para a Casa.
 A campanha durou 
pouco mais de uma semana 
e arrecadou donativos, que 
foram entregues à instituição 
de caridade no dia 28 de 
setembro. 
 Na ocasião, o Sin-
dicato ofereceu lanche e fez 
uma confraternização com 
apresentação teatral. 

Campanha realizada pelo Sindicato arrecadou 
fraldas geriátricas e material de higiene
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eleição para coor-
denação  das  r e -
gionais do Médio 

Oeste, Seridó e Alto Oeste 
será disputada em chapa 
única.
 A eleição será no 
dia 10 de novembro, das 8h 
às 16h. Para votar, o filiado 
deverá apresentar documento 
com foto e contracheque.
 No interior, os sin-

Coordenação das três 
regionais será disputada em 

chapa única

Eleições

dicalizados votarão para 
coordenação de sua re-
gional e para o conselho de 
representantes sindicais. A 
eleição acontece na sede das 
regionais. 
 Em Natal, a eleição 
será apenas para o conselho de 
representantes por órgãos, nos 
seguintes locais: JUCERN, 
FJA, IDEMA, EMPARN, 
DETRAN, DATANORTE e 
FUNDAC.

A 
Em Natal, a eleição será para o conselho de

representantes por órgãos
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governo do Estado 
r e d u z i u  a r b i t r a -
riamente os salários 

n o  m ê s  d e  s e t e m b r o 
d o s  t r a b a l h a d o r e s  d a 

O
Governo aplica índice em dissídio apenas sobre salário-base e provoca 

redução salarial aos servidores da DATANORTE

Jurídico

DATANORTE. É o que 
a f i rma  o  coordenador 
financeiro e tesoureiro 
substituto do SINAI-RN, 
José Nilson. 

 O  s i n d i c a l i s t a , 
que pertence ao quadro 
d e  e m p r e g a d o s  d a 
DATANORTE, explica que 
o governo aplicou o índice 

de 5,80%, que é relativo ao 
dissídio 2013/2014, apenas 
sobre o salário-base. 
 Segundo ele,  ao 
apl icar  o  índice dessa 
forma, o governo reduziu 
bruscamente os salários de 
cerca de 200 trabalhadores 
da categoria. “Alguns tive-
ram uma redução salarial 
de cerca de 2 mil reais. 
Isso porque o governo 
desconsiderou aplicar o 
índice sobr as vantagens 
dos trabalhadores”, afirma o 
diretor.
 A direção do SINAI, 
tentando resolver a questão 
por meio da via admi-
nistrativa, conseguiu uma 
audiência com o secretário 
de administração, Cristiano 
Feitosa, que reconheceu que 
a implantação do dissídio foi 
feita de forma inadequada. O 
secretário se comprometeu 
em providenciar a correção 
do erro em folha suplementar 
ou até mesmo na folha 
de pagamento do mês de 
outubro.

juíza da 9ª Vara 
do  Tr ibuna l 
R e g i o n a l 

do Trabalho - TRT 
d e t e r m i n o u  q u e  a 
EMATER envie os 
contracheques de todos 
os servidores para uma 

A

Justiça determina que EMATER envie contracheques de 
servidores para perícia judiciária em cálculos de dissídio

Os cálculos são relativos ao passivo do dissídio 1991/1992 

perícia judiciária, que efetuará 
os cálculos do passivo do 
dissídio relativo ao período 
de março de 1991 a fevereiro 
de 1992. 
 A direção do SINAI 
afirma que dos 757 empregados 
da Empresa, 604 receberam o 

passivo de março de 1992 
a dezembro de 1994. Esses 
tiveram o índice incorporado 
em abril de 2000. Entretanto, o 
restante dos 153 trabalhadores 
ainda não receberam crédito 
algum relativo ao passivo.
 A perícia vai iden-

tificar se ainda existe 
alguma diferença a ser 
paga desse passivo aos 
trabalhadores.
 Após os cálculos, 
a Justiça notificará as 
partes para tomarem 
conhecimento.  
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ara marcar o Dia 
do  Serv idor  Pú-
b l ico  des te  ano , 

a coordenação da mulher 
trabalhadora do SINAI 
realizará uma caminhada 
marcando o mês da campanha 
pela prevenção ao câncer de 
mama e um passeio de barco 
com os aposentados de sua 
base. 
 A caminhada do 
Outubro Rosa das mulheres 
do SINAI será no dia 25 
de outubro, às 15 horas, 
n o  P a r q u e  d a  C i d a d e 
Dom Nivaldo Monte, no 
pro longamento  da  Av. 
Prudente de Morais, no bairro 
de Pitimbu.  A concentração 
será no próprio Parque, com 
saída às 15h. A caminhada 
deverá ter, em média, uma 
hora de duração.

Aposentados 
 Para os aposentados, 

P

Caminhada pelo Outubro Rosa e passeio de barco com aposentados 
abrem festejos pelo Dia do Servidor Público do SINAI  

s servidores da admi-
nistração indireta do 
Estado comemorarão 

o Dia do Servidor Público 
durante festa promovida pelo 
SINAI.
 A festa acontece no 
dia 29 de outubro, a partir 
do meio-dia, na sede da 
ASSEMA, na cidade de 
Macaíba. 
 Na ocasião, haverá 
c h u r r a s c o  c o m  m ú s i c a 

O

Trabalhadores da base do SINAI comemoram
Dia do Servidor Público com festa

Comemoração

O evento será realizado no dia 29 de outubro, na ASSEMA, em Macaíba

ao vivo. As senhas estão 
sendo distribuídas na Sede 
estadual do SINAI-RN, bem 
como serão entregues no 
dia, no local da festa. Cada 
filiado pode levar até três 
acompanhantes. 
 Três ônibus farão 
o transporte dos filiados e 
acompanhantes até o local 
do evento. Confira abaixo o 
horário, locais de saída e os 
itinerários.

Praça do Conj. Santa Catarina, em frente à antiga Opção.
Área de lazer do Conj. Panatis.
Lateral do DER, na Av. Salgado Filho, em frente ao
restaurante Dom Gourmet.

Ônibus saindo a partir das 11h:

o Sindicato promoverá um 
passeio pelo Rio Potengi, 
no barco Catamarã, no dia 
27 de outubro. A saída será 
do Iate Clube de Natal, no 
bairro de Santos Reis. A hora 
prevista de saída do barco é 
às 16h30. A orientação é que 
todos estejam no local cerca 

de uma hora antes, às 15h30, 
para se organizarem. 
 O passeio deverá 
ter em média cerca de 1h20 
de duração, e será realizado 
em águas tranquilas. A 
informação é de que o barco 
não balança. E a navegação 
será em direção ao Forte dos 

Reis Magos, Ponte Newton 
Navarro, chegando à Base 
Naval Ari Parreiras, Rampa, 
Parque dos Manguezais e 
Porto de Natal.

Inscrição  
 Para participar de 
cada uma dessas atividades, 
os filiados deverão fazer 
uma pré-inscrição na sede do 
Sindicato em Natal, através 
dos telefones, (84) 3206-
1851/1861, fornecendo nome 
completo, número do RG e 
CPF. As inscrições também 
poderão ser feitas diretamente 
com as  coordenadoras , 
Maria Sineide, Zilta Nunes e 
Euzamar Mesquita.
 Na realização das 
duas atividades, o Sindicato 
providenciará camisetas 
alusivas aos eventos e terá 
estrutura de água e lanche no 
decorrer de cada uma delas.

Os eventos acontecem nos dias 25 e 27 de outubro, com direito a lanche e camisetas
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s servidores estaduais vão 
paralisar as atividades no 
dia 21 de outubro, para 

discutir a realização de uma greve 
geral contra os atrasos de salários 
e a retirada de direitos. 
 A iminente greve será 
discutida em assembleia unificada 
convocada pelo Fórum Estadual 
dos Servidores, juntamente com o 
Fórum dos Servidores de Natal, o 
Fórum dos Servidores Federais e 
as centrais sindicais Intersindical, 
CUT, CTB e Csp-Conlutas. A 
atividade terá início às 9h, na 
Praça Cívica de Natal.
  Após a assembleia os 
servidores sairão em passeata pela 
ruas da cidade, indo pela Avenida 

O

Servidores estaduais realizam 
assembleia unificada para discutir 

greve geral

Mobilização

s  t r a b a l h a d o r e s 
da administração 
i n d i r e t a  d o  R i o 

Grande do Norte se reúnem 
no 13° CONSINAI. O Con-
gresso, que é a instância 
máxima da categoria, está 
sendo organizado para ser 
realizado nos dias 8, 9 e 10 
de dezembro, no Mardunas 
Hotel e Eventos, em Nísia 
Floresta. 
 A s  t e s e s  p a r a 
o Congresso deverão ser 
apresentadas à comissão 

O

Trabalhadores da administração 
indireta reúnem-se no 13º CONSINAI

Deodoro, passando pela rua 
Apodi, Sesap, Av. Rio Branco, 
rua Ulisses Caldas, terminando 
na Praça dos Três Poderes, em 
frente à Assembleia Legislativa 
do RN. 
 Essa at ividade de 
paralisação foi tirada durante 
a última assembleia convocada 
pelo Fórum Estadual dos 
Servidores no dia 29 de se-
tembro.
 Até o dia 20 de ou-
tubro, o SINAI está realizando 
assembleias com sua base 
com o objetivo de consultar 
os trabalhadores acerca da 
participação na assembleia 
unificada.

Consinai

O evento acontece nos dias 8, 9 e 10 de dezembro,
no Mardunas Hotel e Eventos

até o dia 10 de novembro. 
Os delegados eleitos para 
o evento serão escolhidos 
em assembleias, que serão 
realizadas em Natal e no 
interior entre os dias 16 e 30 
de novembro, nos órgãos, 
fundações e autarquias que 
compõem a base do Sindicato.
 O local das assem-
bleias será disponibilizado 
oportunamente nas mídias do 
SINAI.
 Acompanhe o ca-
lendário. 

A assembleia acontece no dia 21 de outubro, às 9h, 
na Praça Cívica, em Natal 


