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Trabalhadores da administração
indireta reúnem-se no 13º CONSINAI
A terceirização e a reforma previdenciária e seus impactos na vida do trabalhador será o tema abordado

Os trabalhadores da administração indireta do RN se reúnem no 13° CONSINAI. O Congresso, que
é a instância máxima da categoria, acontece nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, no Mardunas Hotel e
Eventos, em Nísia Floresta (estrada da Lagoa do Bonfim), e terá como tema “A terceirização e a reforma
previdenciária e seus impactos na vida do trabalhador”.
Leia mais na pág. 03
Veja nesta edição:
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Prestação de contas

Crise

Governo TEMER
produz fim de ano de
agitação no País

O

Por Santino Arruda
Coordenador Geral do SINAI
e Servidor da DATANORTE

Governo Temer
vem adotando
medidas de
regressão do país ao
neoliberalismo pleno.
Foca na redução, ainda
maior, do Estado e em
políticas de austeridade
que penalizam apenas a
classe trabalhadora, as
quais produzirão efeitos
nefastos ao povo brasileiro
pelo seu empobrecimento.
Uma compreensão
absolutamente distorcida
do mundo contemporâneo.
Isso não é
modernidade! Saúde
pública e educação
sendo redimensionadas
para pior, com recursos
limitados a inflação do ano
anterior, por 20 anos. Esse
desmonte é sinal de um
País em recessão. Claro,
a inflação pode ser zero,
se ninguém compra, como
pode a economia girar e
fazer crescer?
Daí, os investimentos igualmente
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serão zero, num país de
6ª economia do mundo,
com crescimento zero,
custos limitados a zero
nos serviços essenciais,
como saúde, educação
e habitação. Que País é
esse? É o país do Temer.
É inaceitável
ainda mais empobrecimento, portanto
devemos reagir enquanto
é tempo: nenhum direito
e menos, avançar nas
conquistas e rechaçar as
privatizações em curso. A
Petrobras é dos brasileiros
e como tal, deve ser
rechaçada as iniciativas
para sua dilapidação,
seja pela corrupção que
por lá foi desenfreada,
seja pela transferência
do seu patrimônio ao
capital especulativo
internacional. A riqueza
do País deve ser
endereçada a quem a
produz. Fora Temer e suas
políticas de retrocesso!
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Consinai

Categorias elegem
delegados para o 13º
CONSINAI

O

s delegados eleitos para o
13º CONSINAI estão sendo
escolhidos durante assembleias
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. Acompanhe o
calendário:

Greve Geral

Centrais Sindicais realizam dia de paralisações e protestos em 25 de novembro

A

Jornada de lutas visa construir Greve Geral para impedir retirada de direitos

s Centrais Sindicais preparam
o “Dia Unificado de Protestos
e Paralisações” para o dia 25 de
novembro. Os quatro eixos unitários
são: Em defesa da saúde e educação:
Contra a PEC 55 (antiga 241) e a
Reforma do Ensino Médio; Em defesa
dos direitos dos trabalhadores: Contra
a Reforma Trabalhista; Em defesa da
aposentadoria: Contra a Reforma da
Previdência; Em defesa do emprego:
Redução da jornada de trabalho sem
redução salarial.
O dia 25 de novembro será o
ponto alto da Jornada de Lutas, com
a participação e convocação de todas
as Centrais Sindicais e entidades de
base. O acúmulo de forças e unidade
é fundamental neste momento, e a
única forma de barrar os ataques
promovidos pelo governo Temer
é com a realização de uma grande
Greve Geral. É hora de intensificar
as mobilizações rumo à construção
da Greve Geral.
Manifestações, ocupações e
greves contra a PEC 55 e os demais
ataques aos direitos sociais vêm
ocorrendo em todo o país. No último

dia 11 de novembro, milhares de brasileiros
saíram às ruas para participar da Jornada
de Lutas em protesto contra a Proposta
de Emenda à Constituição (PEC)
55/2016 (antes chamada de PEC
241), que corta os investimentos
em educação, saúde, segurança
e outras áreas por vinte anos,
e também contra a Reforma
da Previdência e a Reforma
Trabalhista.
As Centrais Sindicais
estão construindo a Jornada
de Lutas, visando aumentar
a mobilização para a
construção de uma Greve
Geral que impeça a violenta
retirada de direitos que o
governo brasileiro tenta
impor aos trabalhadores.
A Jornada foi considerada
um importante ponto de
partida para fortalecer
o “Dia Nacional de
Luta com mobilização, protestos e paralisações”, em 25 de
novembro, e reforçar
o chamado por
Greve Geral.
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PCCR

O

Envio do anteprojeto do PCCR da FUNDAC
à AL segue travado
Governo alega que a crise financeira o impede de encaminhar o Plano

envio do anteprojeto
do PCCR da FUNDAC
à Assembleia
Legislativa segue travado.
Isso porque em mais uma
audiência, outra vez, o
governo alegou que a crise
econômica o impossibilita
de encaminhar o plano à AL.
Diante do impasse, ficou
acertado que o secretário
de administração, Cristiano
Feitosa, faria uma análise
sobre o anteprojeto para
ver a possibilidade do seu
encaminhamento.
Ficou acordado que
as discussões seguem com
a FUNDAC e a Secretaria
de Administração e, em
seguida, serão retomadas
com o Gabinete Civil.

Acampamento
Enquanto o Sindicato segue nas tratativas
com o governo, no dia 03 de
novembro os trabalhadores
da FUNDAC acamparam

mais uma vez em frente à
Governadoria, no Centro
Administrativo de Natal, para
cobrar o envio do anteprojeto
à Assembleia Legislativa.
A atividade foi convocada

e organizada pela direção
do SINAI-RN. Na ocasião,
o Sindicato tentou por duas
vezes falar com o governo.
Contudo, os diretores não
foram recebidos.

Salários

Fórum Estadual dos Servidores cobra salários em
dia e apresentação de calendário de pagamento
Desde o início de 2016, as entidades vêm utilizando todos os instrumentos possíveis para coibir os atrasos

O

Fórum Estadual
dos Servidores
continua cobrando do governo
o pagamento em dia
do funcionalismo e
a apresentação do
calendário de pagamento. As cobranças
têm sido feitas em
manifestações convocadas pelo SINAIRN e outros sindicatos,
bem como através
de inúmeras rodadas
de negociações com
o governo Robinson

Faria. Os sindicatos também
acionaram a Justiça, a fim
de coibir os atrasos que se
iniciaram ainda no primeiro
semestre de 2016.
Porém, apesar de os
trabalhares utilizarem todos
os instrumentos possíveis, o
executivo estadual continua
desrespeitando a Constituição
Estadual e pagando os
salários fora do mês. Alega
que a crise financeira o
impede de cumprir com seus
compromissos.
Nos últimos dois
meses, os atrasos se inten-

sificaram. Além de seguir
pagando de forma fracionada,
os servidores das faixas
salariais mais altas estão
recebendo seus proventos
nas proximidades do final
do mês. Por exemplo, o
pagamento dos salários de
setembro só foi concluído
no final de outubro. E
para os meses seguintes,
de acordo com o próprio
governo, a expectativa é
a mesma. Não se sabe ao
certo como serão feitos os
pagamentos dos meses de
novembro, dezembro e o

décimo terceiro.
Segundo o governo, a expectativa
é que o projeto de
lei que altera o Refis
garanta recursos para o
caixa estadual. Outras
saídas par amenizar a
crise, de acordo com o
Executivo, poderão ser a
repatriação de recursos
provenientes de impostos
e contas bancárias e a
transferência de recursos
dos órgãos independentes
que detêm contas com
superávit.
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INFORME JURÍDICO

SINAI cobrará passivos de dissídio
2013/2014 dos trabalhadores da
CEASA

O

governo já aplicou
o percentual de
5,82% relativo ao
dissídio 2013/2014 dos
trabalhadores da CEASA.
Agora o SINAIRN vai cobrar o passi-

O

vo que compreende o período entre maio/2014 a
julho/2016.
O contador contratado pelo Sindicato já está
providenciando a elaboração
dos cálculos.

Ação que cobra o FGTS dos
servidores do IPERN aguarda
julgamento de recurso no STJ

A

ação que cobra a
diferença do FGTS
(Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço)
dos servidores do IPERN,
encontra-se aguardando
julgamento do recurso

extraordinário interposto
pelo Instituto no Supremo
Tribunal Federal (STF).
O processo corre
na 1ª Vara do Trabalho de
Natal.

Assembleia dos trabalhadores da DATANORTE autoriza
contratação de contador para elaborar cálculos de dissídio

s trabalhadores
da DATANORTE
autorizaram, em
assembleia da categoria, a

contratação de um contador
para elaboração dos cálculos
do passivo do dissídio
2013/2014 da categoria.

O índice de 5,80% já foi
aplicado pelo governo.
A partir de agora, o
SINAI vai cobrar o passivo,

que é referente ao período
compreendido entre
maio/2014 a agosto de
2016.

Eleições Sinai

Categorias elegem representantes
sindicais e coordenadores para as
regionais do SINAI

O

s servidores da
administração indireta
do RN elegeram, no
dia 10 de novembro, os novos

representantes sindicais e
coordenadores das regionais
do SINAI. Confira abaixo o
resultado do pleito:

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO ESTADO DO RN
RUA: LEONARDO DRUMOND, Nº. 1661, LAGOA NOVA,
NATAL/RN, CEP. 59.075-210 – FONE/FAX: 3206-1851, 3206-1861
e 3206-1899 - CNPJ: 24.371.163/0001-49 - www.sinairn.com.br
REGISTRO MTE Nº 24390:00854/90
FILIADO A INTERSINDICAL

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Coordenador Geral do SINAI no uso de suas
atribuições estatutárias, de acordo com o artigo 22º, parágrafo
primeiro, convoca todos os filiados para uma Assembleia
Geral Ordinária a se realizar no dia 10 de dezembro de 2016
(sábado) às 10 horas, em primeira convocação com 50% mais
(um) dos sócios existentes na base, ou em segunda convocação às 10h30min, com pelo menos dez sócios presentes, no
auditório do MarDunas Hotel e Eventos, em Nísia Floresta
(estrada da lagoa do Bonfim), com a finalidade de apreciar
e aprovar o Plano de Trabalho Físico e Financeiro para o
Exercício de 2017.
Natal/RN, 10 de novembro de 2016.
Santino Arruda Silva
Coordenador Geral
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Dia do Servidor

O

SINAI realiza caminhada
das mulheres

SINAI, sob
coordenação da
pasta da mulher
trabalhadora, promoveu a
Caminhada das Mulheres.
A atividade,
realizada no Parque da
Cidade Dom Nivaldo
Monte, no dia 25 de
outubro, foi alusiva ao
Outubro Rosa e voltada

para as mulheres e à prevenção
da saúde feminina. Contudo,
era aberta aos homens, que se
fizeram presentes.
Todas e todos caminharam e fizeram exercícios.
A atividade abriu os
festejos do Dia do Servidor,
comemorado no dia 29 de
outubro com uma grande festa.

Aposentados da base do SINAI participam de passeio
em comemoração ao Dia do Servidor Público

N

o dia 27 de outubro,
foi a vez de os aposentados da base
do SINAI comemorarem,
participando de mais uma das
atividades por ocasião do Dia
do Servidor Público.
Sob a coordenação da pasta da mulher
trabalhadora, os aposentados
fizeram um passeio pelo
R i o P o t en g i , n o b arco

Catamarã. Os participantes
receberam camiseta e se
confraternizaram fazendo
um lanche também fornecido
pelo Sindicato.
A atividade foi a
segunda da agenda do mês,
que comemorou e antecedeu
a festa que o SINAI
realizou para os filiados, em
comemoração ao dia 28 de
outubro.

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

O

s servidores da
base do SINAIRN comemoraram
o Dia do Servidor
Público com grande festa
promovida pela direção
do Sindicato. O evento
foi realizado na sede da
ASSEMA, em Macaíba,
no dia 29 de outubro.
Os trabalhadores
se confraternizaram em
um grande almoço, com
música ao vivo e muita
alegria.

