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30 de junho é dia de
Greve Geral
Trabalhadores vão marchar pelas ruas de Natal

C

entrais Sindicais
e Frentes do país,
convocam uma nova
grande Greve Geral. 30 de
junho foi a data escolhida
para os trabalhadores paralisarem as atividades em
protesto contra as reformas
previdenciária e trabalhista,
em prol da revogação da lei
da terceirização, da saída
de Michel Temer e pela
realização de eleições diretas.
Na ocasião, os trabalhadores, juntamente com
representantes de todos os
movimentos sociais, caminharão em protesto pelas
ruas de Natal.
A concentração está
prevista para às 15h do dia
30/06 (sexta-feira), em frente
ao shopping Midway Mall, em
Lagoa Nova.

O SINAI-RN está mobilizando toda a sua base para se
somar aos milhares de trabalhadores

insatisfeitos com os ataques do
governo Temer e aderir à Greve
Geral.
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Prestação de contas

Arraiá

Direção do SINAI promove Arraiá
do Esquenta 30

28 de junho foi a data escolhida para o evento que vai marcar o São João e a Greve Geral

P

ara festejar o mês
junino e divulgar a
Greve Geral do dia
30 de junho, a coordenação
da mulher trabalhadora do
SINAI-RN está organizando
o Arraiá do Esquenta 30. O
evento acontecerá no dia 28
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de junho, a partir das 14h, na
sede estadual do Sindicato.
Comidas típicas e
um trio de forró irão embalar
a festa. Os interessados
devem confirmar presença
por meio através dos telefones
(84) 3206-1851 / 3206-1861.
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Liderança

Em Natal, líder do MTST, Guilherme Boulos, fala sobre
os desafios da esquerda brasileira

O

Para Boulos, a esquerda tem o papel de barrar as reformas de Temer e propor uma nova política

líder do MTST
(Movimento dos
Trabalhadores
Sem Teto) e integrante da
coordenação nacional da
FPSM, Guilherme Boulos,
esteve em Natal para falar
sobre os rumos que a esquerda
brasileira deve tomar para se
organizar em tempos de Temer
e reformas previdenciária e
trabalhista.
A palestra aconteceu
no dia 07 de junho, sob o

“A Reforma da Previdência, na prática, é
acabar com a aposentadoria do trabalhador
brasileiro. Temer não tem nada a perder!”

comando da Frente Povo Sem
Medo-RN, juntamente com o
SINAI-RN, INTERSINDICAL
e outros sindicatos locais. O
evento aconteceu no auditório
do Sindicato dos Bancários,
que ficou lotado. A palestra
foi transmitida ao vivo no
Facebook pela Esquerda
Online.
Guilherme
Boulos integrou
a mesa do
evento juntamente
com ativistas

sociais, que se dividiram nos
apartes. O líder do MTST
iniciou sua fala afirmando
que o momento é grave e
exige dos trabalhadores
ir às ruas lutar: “Esse é o
governo mais perigoso dos
últimos 30 anos, porque tem
um programa de destruição
nacional”.
Ele citou o quão
grave é a PEC que congela
os gastos sociais por duas
décadas, aprovada no final do
ano passado, apesar da intensa
mobilização social: “Essa
não foi uma medida qualquer.
Congelar o investimento
social por 20 anos é algo
inédito na história mundial.
Não há um único país que
botou na sua constituição
que ia congelar gastos por
20 anos. Isso é grave, porque
destrói o que tinha de mais
avançado na Constituição de
1988: serviços públicos de
educação, saúde, políticas
sociais”.
O ativista social disse
que a esquerda brasileira tem
o papel de barrar as reformas
que o governo Temer quer
impor aos trabalhadores. “A
Reforma da Previdência,
na prática, é acabar com
a aposentadoria do
trabalhador brasileiro”,
afirmou, comparando a reforma
que foi feita
no Chile e
massacrou

a população do país.
Ele afirmou que o
governo Temer, em menos
de um ano de golpe, está
destruindo os três pactos
sociais implantados no último
século de história do Brasil,
que são as melhorias sociais
implantadas na última década,
o desmonte da Constituição
de 1988 e a extinção da CLT,
implementada na era Getúlio
Vargas. “Uma agenda como
essa só poderia chegar ao
poder por meio de um golpe,
porque jamais passaria pelo
crivo das ruas, mesmo em
uma eleição. Esse programa
não cabe em uma democracia,
por isso só chegou através
de um golpe. Temer não tem
nada a perder”, afirmou.
Boulos apontou os
caminhos para democratizar o Brasil
Guilherme Boulos
criticou a manutenção do
sistema ocorrida ao longo dos
13 anos de governos petistas,
citando a taxação de grandes
fortunas e regulação da mídia
como pontos importantes para
de fato democratizar o Brasil.
Ele afirmou que a
esquerda tem que propor
também uma nova política
“sem medo de enfrentar os
oligopólios de comunicação,
sem medo de enfrentar os
bancos”, criando um novo
sistema político, pois avalia
que o modelo político da
Nova República se esgotou.
Ele ainda conclamou a classe
trabalhadora a ir às ruas lutar
pela manutenção de direitos,
derrubar o ilegítimo governo
Temer e votar para presidente
em eleições diretas.
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Ocupa Brasília

SINAI participa do Ocupa Brasília

A

Marcha reuniu cerca de 200 mil pessoas na capital federal

tendendo ao chamado da
INTERSINDICAL e demais
centrais sindicais, o SINAIRN participou do Ocupa Brasília. O
Sindicato levou um ônibus repleto
de integrantes que representaram
os órgãos que compõem a base. A
marcha, que também foi encampada
pelas Frentes Povo Sem Medo e
Brasil Popular, aconteceu no dia 24
de maio, reunindo cerca de 200 mil
trabalhadores na capital federal.
Em pauta, a luta contra as
reformas previdenciária e trabalhista.
Os manifestantes também exigiram a

Audiência Pública

Audiência Pública debate
os problemas existentes no
IDIARN

U

ma audiência pública
na Assembleia Legislativa debateu
os principais problemas
da atualidade existentes
no IDIARN. A audiência
proposta pela deputada
Larissa Rosado aconteceu
no último dia 05 de junho,
reunindo servidores da base
do órgão e membros da

direção do SINAI-RN.
Na ocasião, além
de expor as dificuldades
enfrentadas pela categoria
devido à falta de recursos
humanos e condições de
trabalho, foi pautada a
importância do serviço
prestado pelo IDIARN para
o Rio Grande do Norte.

saída de Michel Temer da presidência
e a realização de eleições diretas para
escolha do novo líder do Executivo
Federal.
Marcha foi marcada pela repressão policial
Acatando as ordens dadas por
Michel Temer, os manifestantes foram
fortemente reprimidos pela polícia de
Brasília. Bombas de gás lacrimogêneo
e balas de borracha foram usadas para
dispersar a população. Até munição
letal foi utilizada durante a ação.
Alguns manifestantes ficaram feridos.
Nenhum integrante da delegação
do RN foi ferido.
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Funcionalismo

Fórum dos Servidores leva pauta ao governador e cobra soluções

M

Questões de ordem financeira do funcionalismo pautaram a audiência

ais uma vez, o
Fórum Estadual
dos Servidores
reuniu-se com o governador
Robinson Faria para tratar
de questões de ordem
financeira do funcionalismo
e cobrar soluções imediatas.
A audiência aconteceu no dia
25 de maio, na Governadoria,
onde foram pautados os atrasos

de salários, o calendário de
pagamento, a revisão geral
salarial e os casos de assédio
moral, tomando como exemplo
a situação de perseguições que
acontecem no IPERN.
De acordo com o
coordenador geral do SINAIRN, Santino Arruda, o governo
voltou a alegar dificuldades
para fechar as contas, mas

ambas as partes verificaram
alternativas para regularizar o
pagamento: “Existe um fundo
em depósito em conta no TJ/
RN, que segundo o Secretário
de Administração daria para
pagar uma folha e meia,
líquidas, do funcionalismo do
RN. Há também 7 bilhões em
dívidas ativa do Estado, dentre
outras. Quanto ao fundo em
depósito, há uma perspectiva
de se acessar esses valores nos
próximos meses, o que é justo,
tendo em vista que se trata
de recursos repassados pelo
Tesouro”.
O sindicalista conta
que sobre o calendário de pagamento e a revisão salarial
não há novidade: “Para o
Governo não há solução à
vista. Não existem recursos

suficientes, alegam”.
Sobre os casos
de assédio moral no
funcionalismo, o SINAI voltou
a externar as perseguições que
existem no IPERN: “Foi feito
um relato ao governador.
Falamos das transferências
abruptas, desnecessárias e sem
explicações, além dos que por
pressão se aposentaram e os
que buscaram transferências
para outros órgãos”.
Santino conta ter
lembrado ao governador
que ele (Robinson) já tem
conhecimento da situação
do IPERN desde 2014:
“Em resposta, o governador
determinou que sua equipe
ouça a versão do presidente
José Marlúcio Diógenes a
respeito das denúncias”.

Luta

Servidores da administração indireta participam de Dia Estadual de Lutas

O

Manifestantes protestaram em frente à Governadoria; pressão rendeu audiência com Gabinete Civil

s servidores da administração
indireta do RN participaram do
Dia Estadual de Lutas, realizado
no dia 14 de junho pelo Fórum Estadual
dos Servidores. Um ato foi promovido em
frente à Governadoria, reunindo servidores
de diversas categorias do funcionalismo
e dirigentes do SINAI-RN e de outros
sindicatos. Tendas foram montadas para
abrigar os manifestantes, que se revezaram
nos apartes que trataram de questões do
funcionalismo local.
O Dia Estadual de Luta teve como
pauta a luta contra os atrasos de salários
de aposentados, pensionistas e ativos, a
retirada do projeto que aumenta em 3% a
contribuição previdenciária e melhorias nas
condições de trabalho.
Fórum pressiona e consegue audiência com Gabinete Civil
Os representantes do Fórum

pressionaram e conseguiram uma
audiência relâmpago com a chefe do
gabinete Civil Tatiana Mendes. Porém a
reunião não trouxe grandes resultados.
Segundo Tatiana Mendes, não há
qualquer previsão para regularizar o
pagamento do funcionalismo. Quanto
ao aumento em 3% da contribuição
previdenciária e melhorias nas
condições do trabalho, a chefe do
Gabinete se comprometeu em
conversar com o governador e
discutir essas questões.
Na ocasião, os sindicatos
perguntaram quando seria
efetuado o pagamento da 1ª
parcela do décimo terceiro.
Em resposta, Tatiana Mendes
disse que até o momento não
há qualquer previsão.
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PCCR

SINAI-RN agenda audiência com governador para tratar
de contraproposta do PCCR da FUNDAC

A

O encontro inicialmente marcado para 14 de junho foi adiado para dia 27 do mesmo mês

direção do
SINAI-RN conseguiu agendar
uma audiência com o
governador Robinson
Faria, para tratar da contraproposta do PCCR
(Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração)
da FUNDAC.
A audiência es-

tava inicialmente marcada
para o dia 14 de junho, mas
foi adiada para dia 27 do
mesmo mês. O encontro será
às 11h, na Governadoria. A
proposta alternativa de PCCR
foi entregue formalmente
ao governo no dia 05 de
junho, no Gabinete Civil.
Lá, a direção do Sindicato
solicitou o agendamento da

Justiça homologa cálculos na
ação do PCCR do GAC

A

justiça homologou
os cálculos do
mandado de segurança impetrado pelo
SINAI para o pagamento
da diferença do Plano de
Carreira dos servidores
do Gabinete Civil. A
ação cobra o retroativo de outubro/2012 a
abril/2015.
O próximo
passo será a expedição
do requisitório de precatório, provavelmente
para pagamento até
31/12/2019. Após a
expedição do precatório,
o Sindicato enviará à
justiça os pedidos de

N

prioridades determinados
por Lei, para os maiores
de 60 anos e portadores de
doenças graves, para os que
têm valores a receber de até
60 salários mínimos.
Em relação ao
período de 2010/2012 (Ação
ordinária), o pedido foi
procedente para pagamento
das diferenças, porém o
governo do estado recorreu
da decisão, e o processo
encontra-se tramitando no TJ
RN, aguardando confirmação
da sentença de primeiro grau.
No momento oportuno, o
Sindicato apresentará os
cálculos.

audiência.
Contraproposta visa
manter direitos dos
servidores
A contraproposta
foi produzida pelo SINAI
em parceria com o DIEESE
e aprovada pelos servidores
da Fundação em assembleia.
Ela é semelhante à apre-

sentada pelo governo no que tange
aos valores, mas se
contrapõe quanto à
remuneração do servidor sob forma de
subsídio. O Sindicato
também mantém quinquênios, critérios para
promoções, dentre
outros.

SINAI apresenta cálculos
em ação do PCCR dos
trabalhadores do IDEMA

O

s cálculos da
ação ordinária
que cobra a
diferença do Plano de
Carreira dos servidores
do IDEMA foram
concluídos. A ação, que
tramita na 5ª Vara da
Fazenda Pública, cobra
o retroativo referente ao
período de julho/2010 a
março/2012.
Conforme deliberado em assembleia
da categoria no mês
de abril, o sindicato
contratou o calculista

para elaboração dos
mesmos cálculos. Na
sequência, o Idema
será notificado para
falar sobre o montante
apresentado. Caso não
haja impugnação por
parte do IDEMA, o
Juiz homologará e consequentemente será
expedido o precatório.
O próximo passo
será a expedição do requisitório de precatório,
provavelmente para pagamento até 31/12/2019.

Justiça condena EMPARN a repor perdas salariais
relativas a dissídio 2015/2016
a ação de dissídio
dos trabalhadores
da EMPARN, que

cobra o percentual de 9,83%,
o Tribunal Pleno condenou
a Empresa a repor perdas

salariais relativas ao período
de maio/2015 a abril/2016.
A direção da EMPARN

requereu ao Governo do
Estado o cumprimento da
sentença.

