Dia do Servidor Público será comemorado com
festa para os trabalhadores da base do SINAI-RN
O evento acontece no dia 28 de outubro

P

ara comemorar o
Dia do Servidor
Público, o SINAI vai
promover uma festa para
os seus filiados. O evento
acontece no dia 28 de
outubro, a partir do meio
dia, na sede da ASSEMA,
na cidade de Macaíba.
A festa, que já é
tradição no calendário do
Sindicato, será regada
a churrasco e feijoada,
com música ao vivo ao
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CARREIRA

Governo quer implementar PCCR
da FUNDAC, modificando salários da categoria de vencimentos
para subsídios
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OUTUBRO ROSA

Durante evento alusivo ao Outubro Rosa, SINAI promove palestra
sobre a incidência e os riscos do
câncer de mama
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som de Messias Paraguai e
Silverinha. As senhas serão
distribuídas na sede estadual
do Sindicato e no local da
festa. Cada filiado poderá
levar até três dependentes.
As senhas são pessoais e
intransferíveis.
Três ônibus vão fazer o transporte dos filiados
e acompanhantes até o local
do evento. Confira abaixo o
horário, locais de saída e os
itinerários.

PROTESTO

Servidores protestam em frente à
Governadoria contra os atrasos
de salários e pacote econômico

CARREIRA

Governo quer implementar PCCR da FUNDAC, modificando
salários da categoria de vencimentos para subsídios

E

A mudança deverá atingir a FUNDAC e outras categorias do funcionalismo

mbora a direção do
SINAI tenha reiteradas
vezes deixado claro que
os servidores da FUNDAC não
querem ter seus vencimentos
modificados para subsídios, o governo insiste em
manter a proposta no texto
do Plano de Cargos, Carreira
e Remuneração - PCCR da
categoria.
A mudança deverá
atingir não só a FUNDAC,
pois em um pacote fiscal
e econômico enviado à
Assembleia Legislativa o
governo quer implementar

tal modificação em outras
categorias do funcionalismo.
O Sindicato tem alertado o Executivo de que os
trabalhadores da Fundação
entendem que os subsídios
vão “matar” a carreira. Apesar
disso, na última rodada de
negociação, o governo deixou
claro que não vai abrir mão
dessa proposta. Diante da
resistência, o SINAI solicitou
que um dispositivo do PCCR
seja modificado, para garantir
que a VPNI (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável) seja incorporada aos

salários dos servidores.
O anteprojeto deverá
voltar para a FUNDAC, que
deverá incluir a mudança soEm tempo:
A pressão exercida pelo conjunto dos
servidores no dia anterior
à realização de ato
unificado dos servidores
promovido pelo Forum
Estadual, fez o governo
recuar. (Ver matéria nas
págs. 6 e 7 desta edição).

licitada pelo SINAI. Até o fechamento desta edição, uma
nova rodada de negociação
ainda não havia ocorrido.

Na ocasião o governo
anunciou a devolução
dos projetos 148 (que
criaria um teto salarial
para todos os servidores)
e 151 (que transformaria
os salários dos servidores
de vencimentos para
subsídios).

COMPROMISSO

Em audiência, governo se compromete em enviar à AL projeto que
garantirá a reposição das perdas salariais dos servidores do DETRAN
Auxílio-alimentação e promoções também são reivindicações da categoria assumidas pelo governo

O

governo se comprometeu em enviar à
Assembleia Legislativa
o projeto que vai garantir a
reposição das perdas salarias
dos servidores do DETRAN RN,
acumuladas nos últimos anos. A
promessa foi feita em audiência
com a direção do SINAI-RN no
último dia 16 de outubro.

A implementação da
reposição salarial é fruto de
um acordo firmado entre os
trabalhadores do Departamento
e a direção do órgão, ainda
em 2016, que vinha sendo
descumprido pelo Executivo.
Tal acordo foi referendado pelo
Tribunal de Justiça do RN (TJ/
RN) no dia 11 de outubro.

Auxílio-alimentação
O SINAI está na
expectativa, ainda, de que o
governo finalize e encaminhe
à Assembleia Legislativa
um projeto de lei que vai
garantir o pagamento do
auxílio-alimentação. A minuta
do PL já está pronta, e o
Sindicato espera que até o
final de outubro, o Executivo
encaminhe à AL para que os
servidores recebam o auxílio
já em novembro. Informações
extraoficiais dão conta de
que já estão no orçamento do
DETRAN os valores para se
fazer tal pagamento.
A concessão do
auxílío-alimentação para a
categoria, aprovada e referendada em assembleias,
objetiva amenizar a defasagem

salarial dos trabalhadores.
Promoções
O governo também
se comprometeu em encaminhar para a Secretaria de
Administração o processo que
vai implementar as promoções
dos servidores. Diferente do
auxílio-alimentação, as promoções não necessitam de
um projeto para garantir a
implementação, uma vez que
já estão previstas em lei.
Uma nova assembleia
da categoria está agendada
para 07 de novembro, às 10h,
na sede estadual do DETRAN.
Na ocasião, será pautado se
o governo deu os devidos
encaminhamentos ao acordo
judicial, ao auxílio-alimentação
e às promoções da categoria.

OUTUBRO ROSA

Durante evento alusivo ao Outubro Rosa, SINAI promove
palestra sobre a incidência e os riscos do câncer de mama
A palestra foi ministrada pelo grupo “Despertar”, que faz parte da Liga Norte-Riograndense contra o câncer

P

ara alertar sobre a incidência e os riscos, o
SINAI promoveu para as mulheres da sua
base uma palestra sobre o câncer de mama.
O evento aconteceu no dia 17 de outubro, na sede
estadual do Sindicato.
A palestra foi ministrada pelo grupo “Despertar”, que faz parte da Liga Norte-Riograndense
Contra o Câncer. As palestrantes falaram sobre as
experiências com o câncer de mama e ensinaram como
fazer o autoexame. Um vídeo sobre o diagnóstico,
tratamento e a mastectomia, que é o procedimento
que retira a mama da mulher, foi exibido. As mulheres,
também os poucos homens que participaram, relataram
suas experiências com câncer, não
só de mama, como também de pele e
próstata.
A dançoterapia do grupo “Despertar” encerrou a atividade. Em seguida
um lanche foi servido aos presentes.
A palestra faz parte da programação do Outubro Rosa, período
destinado mundialmente à prevenção do
câncer de mama. Ao longo de todo este mês
de outubro, o Sindicato promoverá atividades
alusivas à campanha contra o câncer de
mama. Veja a programação acessando o link
http://bit.ly/2yMnX3D

MÉDIO OESTE

Regionais do SINAI integram
atividades no Outubro Rosa

A

Regional de Mossoró
também promoveu uma
palestra sobre o Câncer
de Mama. A atividade foi
realizada em Assu, município
que faz parte da Regional
do Médio Oeste, no dia 10
de outubro. O evento reuniu
mulheres da FUNDAC e

EMATER.
A palestra, que foi
ministrada pela enfermeira
Keilla Isabelly, da Associação
de Apoio aos Pacientes com
Câncer de Mossoró - AAPCM,
faz parte da programação da
regional, alusiva ao Outubro
Rosa.

PREVENÇÃO

Diagnóstico precoce de câncer de mama
aumenta chance de cura

D

ados do Ministério
da Saúde mostram
que cerca de 60
mil mulheres morrem
anualmente por algum
tipo de câncer. Entre
eles, o câncer de mama
ainda é o mais comum.
De acordo com a médica
patologista Cristiane
Nimir, especialista em
mama e integrada ao
núcleo de mastologia do
hospital SírioLibanês,
esse alto número poderia
ser diminuído com exames periódicos.
“Caso seja diagnosticado precocemente,
a chance de cura é superior a 90%”, destaca. A

especialista explica que a
melhor maneira de fazer
o diagnóstico precoce
do câncer de mama é o
autocuidado. A realização
do autoexame da mama
deve ser feita mensalmente
e, na presença de alguma
anormalidade, um médico
deve ser procurado. “O
autoexame é fundamental
para a mulher se conhecer,
e, a partir disso, qualquer
alteração ela conseguirá
perceber. Mas vale lembrar
que ele não substitui a mamografia”, alerta.
DIAGNÓSTICO
O sintoma mais
comum de câncer de mama

é o aparecimento de um
caroço ou um endurecimento
da mama. Outros sinais
incluem irritação da pele
ou aparecimento de irregularidades, dor no mamilo,
vermelhidão ou descamação
e saída de secreção. Após
o diagnóstico completo
com biópsia para descobrir
se o tumor é benigno ou
maligno, o médico pode
fazer a indicação de cirurgia,
quimioterapia e radioterapia
ou das práticas combinadas,
de acordo com cada caso.
“A ordem do tratamento
depende das condições
em que o tumor foi diagnosticado”, afirma Cristiane.
Alguns fatores de risco são

Fonte: Jornal do Brasil

comprometedores para
aumentar a chance da
mulher em desenvolver o
câncer de mama: primeira
menstruação precoce
(antes dos 12 anos)
associada a menopausa
tardia, obesidade, sedentarismo, tabagismo e
alimentação não saudável,
além do uso contínuo
de anticoncepcionais,
de terapias com reposição hormonal e de
antecedentes familiares
de câncer de mama. “Ter
conhecimento desses fatores é fundamental para
melhorar os hábitos de
vida”, ressalta.

PROTESTO

Servidores protestam em frente à Governadoria
contra os atrasos de salários e pacote econômico
O ato aconteceu no dia 24 de outubro, reunindo trabalhadores da administração indireta e de outras áreas

E

m ato unificado no dia
24 de outubro, contra as medidas do
governo Robinson, o funcionalismo público estadual,
representado pelo Fórum
dos Servidores Estaduais,
protestou contra o atraso
de salários, o desmonte dos
serviços públicos e contra
o pacote de medidas encaminhadas à Assembleia
Legislativa.
A atividade aconteceu em frente à Governadoria
e reuniu servidores da administração indireta além de
demais categorias do funcionalismo do RN.
Cerca de 3 mil pessoas lotaram o Centro Administrativo de Natal.
Trabalhadores da

administração indireta, educação, saúde, segurança,
policiais civis e militares,
entre outras categorias,
gritaram palavras de ordem
contra a gestão Robinson
Faria. Um boneco gigante
representando o governador
foi usado durante o ato.
Procurado pelo
Fórum dos Servidores o
governador não estava
presente na Governadoria,
mais uma vez. O Gabinete
Civil estava cercado por
grades na rampa que dá
acesso ao prédio. Policiais
civis fixaram cruzes pretas
no gramado do Centro
Administrativo para protestar
contra os mais de 2 mil
assassinatos no Rio Grande
do Norte que já ocorreram

em 2017.
Desrespeito
Há quase dois anos,
o Governador Robinson
Faria não vem pagando
em dia os salários dos
servidores, usando todo
tipo de argumentos para
justificar não só o atraso
como também a péssima
administração com os serviços públicos e seus servidores.
A Constituição Estadual prevê que o salário deve
ser pago até o último dia útil
do mês, mas o governador
Robinson vem pagando
os trabalhadores ativos e
aposentados com quase
dois meses de atraso.
Os servidores do RN

têm amargado a conta de
uma administração caótica,
sob a desculpa de uma crise
que os próprios números da
receita anunciada pelo Governo divergem.
O atraso de salários
configura-se num gesto
extremo de falta de respeito
e insensibilidade de um
governo deprezível por tamanha irresponsabilidade
com a vida dos servidores e
de seus familiares.
Agora, além do atraso
de salários, o governo enviou
à Assembleia Legislativa
um pacote que prejudicará
ainda mais os trabalhadores
do funcionalismo. Entre as
medidas, estão o aumento
em 3% da alíquota da contribuição previdenciária e

a transformação de vencimentos para subsídios dos
salários das categorias.
Governo recua
A pressão exercida
pelo conjunto dos servidores
fez o governo recuar. No
dia anterior ao ato unificado
dos servidores o governo
anunciou que iria solicitar
à Assembleia Legislativa a
devolução dos projetos 148
(que criaria um teto salarial
para todos os servidores) e
151 (que transformaria os
salários dos servidores de
vencimentos para subsídios).
A luta dos trabalhadores e de seus representantes continuará, pois
o pacote econômico traz
outras medidas prejudiciais.
Uma delas é o PL que
propõe aumentar em 3% a
contribuição previdenciária
dos servidores para o
IPERN. “Além de atrasar
o pagamento, de não se
reajustar salários e sequer
repor perdas, o governo

ainda quer aumentar o
imposto previdenciário? Isso
é um absurdo. Não vamos
aceitar e lutaremos contra
isso”, afirmou o coordenador
geral do SINAI-RN, Santino
Arruda.
Greve geral
A pressão do Fórum
dos Servidores rendeu uma

audiência com a chefe do
Gabinete Civil, Tatiana
Mendes, e o secretario de
planejamento, Gustavo
Nogueira. A audiência não
trouxe qualquer novidade.
O governo voltou a alegar a
crise financeira e disse que
não tem mais o que fazer.
Nem mesmo uma audiência
solicitada pelo Fórum com

o governador, o Gabinete
Agendou.
Uma reunião dos
sindicatos do Fórum dos
Servidores foi marcada para
26 de outubro, às 14h, na
Sede estadual do SINAI-RN.
O objetivo é organizar uma
agenda de mobilizações e a
greve geral nacional, marcada
para 10 de novembro.

FORMAÇÃO

SINAI promove mais um curso de formação voltado
para direções sindicais e ativistas da base

A
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coordenação de formação do SINAI promoveu mais um curso
voltado para direções sindicais
e ativistas da base. Desta vez o
tema foi “Dívida Pública”.
O curso aconteceu
no dia 29 de setembro, no
auditório do SINDPREVS/
RN, e foi ministrado pelo economista Adhemar Mineiro, do
Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE.
Além do SINAI, o
S I N D P R E V S , S I N T E S T,
SINASEFE e o Sindicato dos
Bancários do RN participaram
do evento.

CONGRESSO

O

Núcleo da CSP Conlutas,
da direção do SINAI,
representado pelos
diretores Alexandre Guedes
(Formação Política) e Francisco
Canindé (Cultura, Esporte e
Lazer), participou do 3° Congresso Nacional da central
sindical. O evento aconteceu
entre os dias 12 e 15 de outubro,
em Sumaré, São Paulo.
No congresso, a política nacional e internacional foi
o centro do debate. Os participantes também discutiram
sobre as iniciativas da central e
as ações para o período atual,
os 100 anos da Revolução
Russa e as suas lições para o
sindicalismo.

Fotos cedidas

Núcleo da CSP Conlutas da direção do SINAI
participa de congresso da Central

