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Luta do Fórum Estadual rende
orçamento para 2017 mais
equilibrado para os três poderes

Prestação de contas

A

luta do Fórum
Estadual dos Servidores, entidade formada por sindicatos
do funcionalismo público
estadual, rendeu a aprovação
do orçamento do RN para
2017 um pouco mais
próximo da realidade.
A assembleia Legislativa se preparava
para votar, no último dia
15, o orçamento, do jeito
que sempre foi votado:
superestimadas, as receitas
e as despesas. Desprezando
os argumentos oficiais,
de que sem a garantia de
receitas compatíveis com
os que se propunham a
fazer, os poderes, inclusive
o Legislativo, o Estado
continuaria no caos.
Até 2015 o orçamento era feito a partir da
estimativa do que seria
gasto ao longo do ano
posterior. O resultado era a
frustração de receitas. Agora
para 2017, o orçamento foi
modificado e feito com base
na arrecadação conseguida
no mês de junho deste ano,
mais a inflação calculada
em 7%.
O Fórum dos Servidores, compreendendo
essa realidade já prevista
e anunciada foi à luta, em
defesa da aprovação de um
orçamento que tivesse a
marca do equilíbrio e, num
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fato inédito, somando-se
inclusive aos militares do
estado, haja visto todos
estarem prejudicados.
A votação da Lei
Orçamentária aconteceu no
dia 21 de dezembro. Isso
porque a sessão que votaria
o orçamento aconteceria
no dia 15 de dezembro, foi
adiada após a pressão dos
Sindicatos, que conseguiram
uma reunião de urgência
com a presidência da
Assembleia Legislativa.
Na Assembleia
Legislativa, os Sindicatos
obtiveram o recuo, não
somente daquela Casa,
mas também dos demais
poderes, que acabaram
votando o orçamento no
formato encaminhado pelo
Executivo, com o aval do
Fórum dos Servidores, que
buscava o equilíbrio nos
serviços e a atualização
quanto ao pagamento
dos salários. “Claro que
nem tudo está resolvido
quanto a essa questão,
mas entendemos que ao
menos no que diz respeito
ao desequilíbrio entre os
três poderes no quesito
atualização de pagamento de
salários, há grandes chances
de acontecer em tempos
mais próximos”, declarou
o coordenador geral do
SINAI, Santino Arruda.
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Consinai

Trabalhadores da administração indireta definem estratégias para
enfrentar conjuntura atual durante o 13º CONSINAI

O

s trabalhadores
da administração
indireta se reuniram
de 8 e 10 de dezembro no 13º
CONSINAI, na cidade de Nísia
Floresta/RN. O Congresso,
que é a instância máxima da
categoria, teve como tema
central “A Terceirização e
a Reforma Previdenciária
e seus Impactos na vida do
trabalhador”. A conjuntura
atual e os principais desafios
do movimento sindical
diante do governo Temer e
de suas medidas contrárias a
classe trabalhadora, foram as
abordagens principais durante
todo o evento.

Alterações estatutárias também foram deliberadas para serem imple-

mentadas nos próximos dois
anos. Após o registro da
ata com os devidos trâmi-

tes legais, o Sindicato
publicará o novo estatuto
com as alterações sugeridas
e aprovadas pelos delegados
eleitos para o Congresso.
Além da direção
estadual do SINAI e
delegados eleitos pela categoria, O 13º CONSINAI
contou com a participação
de representantes das
Centrais: Edson Carneiro
(Intersindical), Joaninha
Oliveira (CSP Conlutas),
Marcelo Manduca (CUT),
Socorro Rodrigues (CTB)
e demais representantes do
movimento sindical, Felipe
Tavares (SINTEST).

Governo Temer anuncia ajuda de R$ 100 bilhões as empresas de
telecomunicações, ao mesmo tempo em que propõe Reforma da Previdência

O

ano de 2016 está
chegando ao fim
e a crise política
que se arrasta desde 2014
não tem qualquer previsão
para acabar. E uma das
últimas notícias veiculadas
na imprensa é a de que
o governo Temer, apesar
da crise econômica, vai
socorrer com R$ 100
bilhões as empresas de
Telecomunicações que
estão em apuros. Ou seja,
o contribuinte é quem vai
pagar esta conta.
E não satisfeito

com todas as medidas
impopulares e contrárias
aos trabalhadores que vem
aplicando em poucos meses
de governo, o impostor Michel
Temer enviou ao Congresso
Nacional a famigerada Reforma
da Previdência. Se a reforma
proposta pelo governo for
aprovada, o cidadão brasileiro
terá que ter no mínimo 65 anos,
sem distinção entre homens
e mulheres, e trabalhar 49
anos para se aposentar com
o salário integral. Em outras
palavras, enquanto sacrifica
os trabalhadores o governo

Temer não poupa ajuda aos
mais abastados. Temer já
deixou claro quais são suas
prioridades e para quem está
governando.
Enfim, vive-se hoje
uma situação de vexame
nacional, de permanente
constrangimento ao Brasil
e aos brasileiros, que não
se cansam de ver e ouvir
diariamente as más notícias.
Esse é o clima que alcançamos
neste fim de ano. Que 2017
seja um marco no resgate do
povo brasileiro desse mar de
lama que assola o país.

No RN o clima não
é diferente, mesmo que em
escala menor, até por ter
menor dimensão, por aqui
também se assalta o erário.
Do IDEMA em sua última
gestão, foram surrupiados
aproximadamente 20
milhões de reais nos cofres
da autarquia. A investigação
está em curso, com um
preso, que agora está solto
mediante decisão fundada
em dados médicos. Ou seja,
pra roubar não faltou saúde,
já para pagar pelo roubo
alega problemas de saúde.

