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postas à pauta da Campanha 
Salarial 2017 

 As principais centrais sindicais do país, 
entre elas a Intersindical, estão convocando 
uma greve geral para o dia 28 de abril. O 
objetivo é dar continuidade à jornada de lutas 
que visa barrar as reformas previdenciária, 
trabalhista e a terceirização. Os dias 8, 15 
e 31 de março, momentos em que a classe 
trabalhadora foi às ruas protestar, foram uma 
espécie de prévia para o dia 28 de abril.
 Aqui, no RN, o SINAI-RN está 
convocando sua base para aderir à 
greve nacional e cruzar os braços para 
pressionar o governo federal. Em breve 
a programação do dia de protesto será 
divulgada nas mídias eletrônicas do 
Sindicato. Confira na página 3 os 
detalhes das reformas propostas por 
Temer. 
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Prestação de contas

Em ato, Fórum dos  Servidores 
exige exoneração do presidente 

do IPERN
 “Fora, Marlúcio!”. 
Foi esse o grito que ecoou 
rei teradas vezes no ato 
promovido pelo SINAI-
RN e várias entidades que 
compõem o Fórum Estadual 
dos Servidores, para exigir 
a exoneração do presidente 
do IPERN, José Marlúcio 
Diógenes. 
 A atividade aconteceu 
no dia 12 de abril, em frente 
à sede do Inst i tuto.  Na 
ocasião, denúncias de assédio 
moral por parte do gestor 
do IPERN contra servidores 
voltaram a ser feitas. O último 
caso de assédio registrado 
e denunciado ao Sindicato 
também foi relatado. O caso 
aconteceu em março, quando 
o Presidente do IPERN 
determinou a substituição da 
chefe da perícia médica por 

essa não ter impedido que 
os servidores do Instituto 
participassem de um ato em 
solidariedade a servidora 
Linaura Maria. A médica 
foi, em pleno período de 
férias, devolvida a Secretaria 
Estadual de Saúde.
 Além de pedir  a 
saída do gestor do IPERN, os 
manifestantes denunciaram 
o desmonte que ocorre na 
previdência estadual antes e 
depois da fusão dos fundos 
financeiro e previdenciário e a 
criação do Funfir. Aproveitando 
o gancho, o servidor do 
IPERN e especialista em 
direito previdenciário, Nereu 
Linhares, rechaçou o pacote 
da Reforma da Previdência do 
RN apresentado pelo governo 
que, entre outras coisas, prevê 
o aumento de 11% para 14% 
do desconto previdenciário.

IPERN 
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Reformas 

A Reforma da Previdência, a Reforma Trabalhista 
e a Terceirização vão afetar a sua vida

Veja os detalhes das reformas propostas por Temer

Não existe déficit na 
previdência social

uito se fala sobre o 
hipotético déficit na 
Previdência Social. 

Tal déficit é o que sustenta o 
discurso de que é necessário 
fazer uma Reforma para 
acaba r  com pos s íve i s 
distorções e garantir  o 
futuro do Brasil. O partido 
do presidente golpista Michel 
Temer, o PMDB, fez uma 
campanha publicitária em 
que ameaça o povo brasileiro 
ao afirmar que a Reforma 
da Previdência é necessária 
para garantir o Bolsa Família, 

M FIES, entre outras coisas. 
 Eles tentam passar a 
mensagem de que o país vai 
quebrar caso a Reforma não 
seja feita. É puro terrorismo 
falacioso. O governo e a mídia 
empresarial  omitem haver 
diversas fontes que garantem a 
receita da previdência. Dados 
da ANFIF demonstram que a 
receita do INSS é superavitária. 
Ou seja, não existe rombo algum, 
tem dinheiro sobrando. Veja ao 
lado as receitas e despesas da 
previdência social.

Previdência 
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SINAI-RN participa de ato unificado contra a 
Reforma da Previdência que reuniu cerca de 

10 mil pessoas 
SINAI-RN participou de mais 
um grande ato unificado contra 
a Reforma da Previdência. A 

atividade aconteceu no dia 31 de março, 
fatídico dia em que ocorreu o golpe 
militar de 1964. O ato reuniu milhares 
de trabalhadores da administração 
indireta do RN, bem como de outras 

áreas e estudantes. 
 

O

Seminário sobre a Reforma da 
Previdência discute a importância 
de unificar a luta contra a retirada 

de direitos

SINAI-RN participou 
de  um Seminár io 
Sobre  a  Reforma 

da Previdência. O evento 
acon teceu  no  IFRN da 
Avenida Salgado Filho e 
reuniu a Intersindical, outras 
centrais sindicais, sindicatos 
e a população em geral.
 Na ocasião, estiveram 
presentes a senadora potiguar 
Fátima Bezerra e o senador 

O
O evento reuniu diversas entidades; o SINAI-RN esteve presente 

Paulo Paim. Ambos falaram acerca 
da importância de se engajar 
e convocar toda a população 
para se integrar à luta contra as 
reformas do governo. O evento 
serviu para marcar a posição 
e discutir a unificação das 
entidades na luta para derrotar 
a Reforma da Previdência 
e as demais reformas 
que vão prejudicar os 
trabalhadores. 

A Intersindical e outras centrais sindicais, 
sindicatos e movimentos sociais também 
participaram. O ato começou em frente 
ao shopping Midway, em Tirol. Os 
manifestantes caminharam até a FIERN, 
onde fizeram uma parada. Depois o grupo 
caminhou até a praça de Mirassol. 
“Aposentadoria fica. Temer e terceirização 
saem” foram os eixos de luta levantados 
pelos trabalhadores. 

Reforma da Previdência



Governo ainda não deu respostas à pauta da 
Campanha Salarial 2017

governo Robinson 
Far ia  a inda  não 
respondeu a pauta 

de  re iv ind icações  dos 
trabalhadores da base do 
SINAI-RN. O documento foi 
entregue ao Gabinete Civil no 
dia 15 de março. Na ocasião, 
o governo pediu 30 dias 
para analisar os pleitos das 
categorias. Até o fechamento 
desta edição, o governo ainda 
não havia dado uma resposta 
acerca da pauta. 
 Porém, antes mesmo 
de obter a posição do governo, 
o SINAI-RN compreende 
que  as  r e iv ind icações 
poderão não ser, mais uma 
vez, atendidas. De acordo 
com o coordenador geral do 
SINAI-RN, Santino Arruda, 
o Sindicato reuniu-se com os 
representantes do IDIARN, 
para debater a pauta da 
Autarquia. “Lá, predominou 
o argumento da LRF (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). 
Um enfadonho discurso que 
não cabe mais, pois a LRF 
não proíbe reajustar salários, 

O

Campanha Salarial

Documento com reivindicações dos trabalhadores da base do SINAI foi 
entregue no dia 15 de março

pelo menos naquilo que se 
perdeu. A audiência terminou, 
e o Sindicato não saiu 
satisfeito. Tudo permanece 
igual”, lamentou Santino. 

 O sindicalista conta 
que, após a audiência, o 
SINAI tentou agendar uma 
audiência com o governador. 
No entanto não obteve êxito: 

“Vamos voltar a tentar essa 
audiência para tratar da 
pauta da Campanha, pois o 
governador tem a obrigação 
de responder”, concluiu. 

5 Natal/RN,  abril - 2017

SINAI-RN entrega pauta da DATANORTE à 
presidência da Companhia

pauta  de  re i -
vindicações dos 
t rabalhadores 

da DATANORTE foi 
encaminhada ao pre-
sidente da Companhia, 
RildoTarquíni, no dia 

A
O Sindicato está aguardando que as negociações sejam abertas

10 de março.  Até o fe-
chamento desta edição, não 
havia ocorrido discussão 
alguma com o presidente da 
Empresa.
 A direção do SINAI 
pedirá intermediação da 

pauta apresentada à Su-
perintendência Regional 
do Trabalho e Emprego, 
an t iga  DRT.  En t r e  o s 
pontos principais, a pauta 
é composta das seguintes 
reivindicações: Perdas sala-

riais do período de 
maio/2016 a abril/2017, 
enquadramento na Lei 
432/2010 e licença- 
prêmio para quem tem 
mais de 10 anos de 
empresa. 

Momento da entrega da pauta do SINAI-RN no dia 15 de março.
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Fórum Estadual dos Servidores pede a exoneração 
do presidente do IPERN

Fórum Estadual dos 
Servidores pediu que 
o governo do Estado 

exonerasse o presidente 
do IPERN, José Marlúcio 
Diógenes. O pedido foi feito 
através de ofício endereçado 
ao governador Robinson 
Faria. 
 As entidades apon-
tam o assédio moral que 
vem ocorrendo há cerca de 

O
Em ofício enviado ao governador, os sindicatos que compõem o Fórum solicitam a saída de José Marlúcio 

Diógenes, que há anos persegue os servidores do Instituto

seis anos, no IPERN, onde 
servidores são perseguidos, 
transferidos de setor e pres-
sionados para não partici-
parem de atividades sin-
dicais. 
 No ofício, o Fórum 
denuncia, mais uma vez, o 
caso da servidora Linaura 
Maria, que foi afastada 
das suas funções em feve-
reiro após denunciar que o 

Presidente do IPERN permitiu 
que uma empresa privada 
utilizasse as dependências 
do órgão e o expediente para 
fins comerciais.  
 O Fórum espera que 
o governador responda ao 
ofício o quanto antes. 

Último caso
 O último caso de 
assédio denunciado ao 

SINAI aconteceu em março. 
O Presidente do IPERN de-
terminou a substituição da 
chefe da perícia médica por 
ela não ter impedido que 
os servidores do Instituto 
participassem de um ato em 
solidariedade à servidora 
Linaura Maria. A médica foi, 
em pleno período de férias, 
devolvida à Secretaria Esta-
dual de Saúde. 

Assédio Moral
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Reivindicações dos servidores do RN vêm se acumulando 
ao longo do governo Robinson  

s servidores do 
funcional ismo 
do Rio Grande 

do Norte seguem acu-
mulando perdas. Depois 
de mais de dois anos à 
frente do Estado, tudo 
reivindicado ao governo 
Robinson Faria vem sendo 
prontamente negado. E 
as desculpas são sem-
pre as mesmas: crise 
econômica e limite pru-
dencial a partir da Lei de 
Responsabilidade Fiscal 
(LRF), embora o governo 
vise aumentar os salários 
dos cargos comissionados. 
As benesses e a farra na 
Assembleia Legislativa 
continuam acontecendo 
sem qualquer controle, en-
quanto os trabalhadores se 
veem com o pires na mão.
 Aumento salarial, 
reposição de perdas e 
melhorias das condições 
de trabalho viraram utopia 
nos últimos dois anos. 
Receber os salários em 
dia, que é algo básico, 

O

hoje é mero sonho. Desde os 
primeiros meses de 2016, o 
pagamento só tem sido feito 
fora do mês de referência 
e muitas vezes de forma 
fracionada. Aposentados e 
pensionistas quase sempre 
recebem por último.
 Os trabalhadores da 
base do SINAI-RN também 
são vítimas dos maus tratos do 

governo. As pautas específicas 
que versam sobre concurso 
público e realinhamento de 
tabela salarial, por exemplo, 
não são atendidas. O que vem 
ocorrendo desde janeiro de 
2015 são séries de audiências 
intermináveis entre o governo 
e as entidades sindicais. 
Acordos são feitos, mas não 
são cumpridos. A burocracia e 

a falta de vontade política 
emperram os interesses 
dos trabalhadores, e nada 
melhora.
 Por consequência, 
os servidores das di-
versas áreas estão tra-
balhando cada vez mais 
desestimulados. Atuam sob 
pressão por não deterem 
mínimas condições de tra-
balhar a contento. Faltam 
materiais ,  gente para 
trabalhar, e a infraestrutura 
de vários prédios públicos 
está comprometida. Nada 
d i s so  é  nov idade .  E 
nessa cadeia de fatos a 
população é fortemente 
atingida, uma vez que os 
serviços públicos vêm se 
deteriorando.
 Mas a luta não 
pode parar. Tem que ser 
intensificada nas ruas e no 
engajamento de cada cate-
goria. Só mesmo a união e 
resistência arrancarão do 
Estado o que é de direito 
da classe trabalhadora.

Artigo 

Governo se fecha para o diálogo produtivo e impede 
acesso de manifestantes à Governadoria. 

Santino Arruda
Coordenador Geral do SINAI/RN
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SINAI garante na Justiça 
direito a jornada diária

de 6 horas para os 
trabalhadores do IDIARN

pós quase dois 
anos de luta, o 
SINAI consegue 

na justiça a conquista 
pelo direito a jornada 
diária de 6 horas para 
os trabalhadores do 
IDIARN.
           A sentença do Juiz da 4ª 
Vara da Fazenda Pública 
de Natal determina a 
imediata implantação, 
p e l o  I D I A R N ,  d o 
horário ininterrupto. A 
sentença, na verdade, 
só confirma o pedido 
de que a equiparação da 
jornada de trabalho de 6 

A horas para os servidores 
do Ins t i tu to  deverá 
ser igual aos demais 
servidores públicos do 
RN, de suas fundações e 
autarquias. Desde 2008, 
que os servidores vinham 
cumprindo uma jornada 
de 8 horas diárias.
     O SINAI aguarda 
agora o cumprimento 
da sentença através 
d a  i n t i m a ç ã o  d o 
Órgão, que, em caso 
de descumprimento, 
prevê multa diária de 
R$ 2 mil em favor dos 
trabalhadores.

Conquista

DATANORTE recorre de 
sentença judicial relativa a 

dissídio coletivo da categoria
 N a  a ç ã o  d e 
dissídio 2015/2016 da 
DATANORTE, o Tribunal 
Regional do Trabalho 
( T RT )  c o n d e n o u  a 
empresa e determinou 
que a mesma incorpore 
o  índ ice  de  9 ,80%. 

Porém a DATANORTE 
recorreu da sentença. 
Por isso,  o processo 
(número 221-17.2016.21) 
foi encaminhado para 
o Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), onde 
deverá ser relatado. 

Justiça determina perícia 
contábil em dissídio dos 

trabalhadores da EMPARN
 Na ação de dis-
sídio coletivo dos tra-
balhadores da EMPARN, 
que cobra o percentual 
de 7,21%, relativo ao 
período de maio/2014 a 
abril/2015, o Juiz da 2ª 
Vara do Trabalho de Natal 
determinou que seja feita 
uma perícia contábil. 
A empresa alega ter 

feito a aplicação sobre 
todas as verbas salariais, 
mas o SINAI contesta. 
Para que seja feita a 
conferência da aplicação 
do referido índice, a 
Justiça determinou que 
a EMPARN efetue um 
depósito no valor de R$ 
6.338,00 para custear as 
despesas com o perito.

Trabalhadores da CEASA 
recebem créditos de atrasados 

do PCCS
 Fruto de ação 
impetrada na justiça pelo 
SINAI, os trabalhadores 
da CEASA vêm rece-
bendo o atrasado do 
Plano de Carreira da 
categoria. Da relação 
dos 49 empregados da 
Central, 15 já receberam 
seus créditos, através 
de sequestro na conta 

da empresa, autorizado 
pelo Juiz da 10ª Vara do 
Trabalho de Natal.
 A coordenação 
jurídica do SINAI con-
tinua monitorando o 
processo, restando ainda 
a confirmação do pa-
gamento da verba a 34 
trabalhadores.

EMPARN e CEASA 
aguardam julgamento de 

dissídio 2015/2016
 A E M PA R N 
e CEASA estão aguar-
dando o julgamento 
do dissídio 2015/2016, 
no índice de 9,80%, 

dos trabalhadores das 
categorias. A expectativa é 
de que o julgamento ocorra 
ainda no primeiro semestre 
deste ano de 2017. 


