APOSENTADOS

SINAI-RN realiza excursão com
aposentados

VITÓRIA

PL da reposição salarial dos servidores do DETRAN é aprovado
na AL por unanimidade

CONQUISTA

Por unanimidade, PCCR da
FUNDAC é aprovado durante
sessão na AL

O passeio teve como destino o município de
São Miguel do Gostoso, interior do RN
SINAI-RN realizou, no dia 25 de
novembro, uma excursão com
os aposentados de sua base. O
passeio teve como destino o município
de São Miguel do Gostoso, interior do
Rio Grande do Norte.
A programação contou com

brincadeiras e interação, sorteio de
brindes, piscina, espaço com redário,
música ao vivo, almoço e lanches.
Além da direção estadual,
representantes das regionais de
Mossoró e Caicó participaram do
evento.

Greve da categoria também rendeu a aprovação do auxílio alimentação
projeto que irá repor os
salários dos servidores
do DETRAN RN foi
votado e aprovado, por unanimidade, durante sessão na
Assembleia Legislativa no
dia 14 de dezembro. Os 22
parlamentares presentes no
plenário disseram sim ao
projeto, que foi a principal
reivindicação da categoria,
em greve desde novembro.
A aprovação é fruto da
luta intensa dos trabalhadores
do Departamento encampada

pelo SINAI-RN e Comando de
Greve do DETRAN. Além de
piquetes, a categoria chegou
inclusive a acampar em frente
à Governadoria, durante
vigília para pressionar o
governo. A paralisação da
categoria, que já durava
mais de 20 dias, rendeu a
assinatura do anteprojeto, por
parte do governo, e seu envio
à Assembleia Legislativa.
A luta agora é para
que o governador sancione o
projeto e que seja publicado

no Diário Oficial do Estado
para que os efeitos financeiros
tenham implementação imediata.
Os servidores também conseguiram a aprovação do projeto que prevê
a implementação do auxílio
alimentação.
Para o coordenador
geral do SINAI, Santino
Arruda, a categoria está
de parabéns. “Diante de
momentos muitos difíceis
para os trabalhadores, e

ainda por cima ter que conviver com a incompetência
governamental, o que se
conseguiu é uma grande
vitória.
O diretor de formação política do SINAI-RN,
Alexandre Guedes, comemorou a conquista dos
trabalhadores: “Esta é uma
das mais belas vitórias da
categoria. Não recuamos.
E essa determinação foi o
elemento fundamental dessa
greve”.

Plano de Carreira dos
servidores da FUNDAC
foi votado e aprovado
por 19 parlamentares durante
sessão na Assembleia
Legislativa de Natal. A votação aconteceu no dia 12 de
dezembro, quase que no
apagar das luzes do recesso
parlamentar.
Após luta intensa
travada desde 2013, período
em que a Fundação está
sob intervenção desde então, a direção do SINAI já
enumerava o PCCR dos trabalhadores como prioridade na
pauta da campanha salarial
da categoria do ano.

O projeto foi encaminhado de acordo com a
proposta do governo. De
posse do Projeto de Lei já
encaminhado à Assembleia
Legislativa, a Direção do
Sindicato, já prevendo alguns
prejuízos aos servidores,
contactou alguns parlamentares, buscando apoio à causa
para, juntos, proporem uma
emenda ao projeto.
A emenda foi proposta e encaminhada para
votação juntamente com o
anteprojeto do Plano, que
mantém os salários da categoria sob a forma de vencimento, e não como subsídio.

Outra emenda também aprovada, desta vez a
pedido da FUNDAC, garante
a manutenção dos cargos
comissionados na Fundação
até que o governo faça um

novo concurso, para evitar um
colapso no quadro funcional.
A eficácia dos valores da lei
entra em vigor a partir de
fevereiro/2018, em 60%, e
40% em junho do mesmo ano.

O dia pautou a luta contra as reformas do governo Temer;
pauta estadual também foi discutida
SINAI-RN participou
de um ato unificado
encampado por centrais sindicais e o Fórum
Estadual dos Servidores. A
atividade aconteceu no dia 10
de novembro e fez parte do

Dia Nacional de Paralisação e Luta.
Em pauta a luta nacional
contra as reformas do governo
Temer e a luta estadual contra os
atrasos de salários do funcionalismo
e o pacote fiscal econômico do
governo Robinson.

A

O ato fez parte do Dia Nacional de Mobilização
Rua Apodi, que fica no bairro
Tirol, em Natal, foi fechada
por trabalhadores e entidades
de vários segmentos durante
protesto contra a Reforma da
Previdência nacional, no dia 05
de dezembro. O ato fez parte do
Dia Nacional de Mobilização e
aconteceu em frente à unidade do
INSS, mais conhecida como “Casa
da Dinda”.
Trabalhadores da Administração Indireta, educação,
saúde, bancários e das mais distintas áreas do funcionalismo
aderiram à parada. Na avaliação do coordenador geral,
Santino Arruda, os trabalhadores
estão compreendendo os
efeitos maléficos da Reforma da
Previdência e, portanto, não vão

se retirar das ruas: “Precisamos derrotar
essa Reforma maldosa e derrubar este
governo nefasto e mentiroso”, criticou o
coordenador.
Além do SINAI-RN, vários
sindicatos e centrais sindicais, entre
elas a INTERSINDICAL, participaram
da atividade. Os manifestantes não marcharam, mas dialogaram com a sociedade
por meio de discursos e palavras de
ordem. O protesto foi encerrado no final
da tarde, mas a jornada de luta continuará,
garantiram os presentes.

Diretor da FENAFISCO e Presidente da ANFIP
questionaram a necessidade da Reforma da
Previdência
diretor parlamentar da
Federação Nacional do
Fisco Estadual e Distrital
(Fenafisco), Pedro Lopes, e o
presidente da ANFIP (Associação
Nacional dos Auditores Fiscais
da Receita Federal do Brasil),
Floriano de Sá Neto, afirmaram
que a Previdência nacional é superavitária. Ou seja, anualmente
sobra dinheiro, cerca de 11 bilhões
de reais, pois as receitas são
maiores que as despesas, segundo
dados da ANFIP. As afirmações
foram feitas em Audiência Pública,
no dia 4 de dezembro.
Os dois especialistas
apresentaram o relatório da

CPI da Previdência para os
representantes de sindicatos,
entre eles o SINAI-RN e
demais centrais sindicais. A
Audiência Pública, que teve
como tema “Relatório final da CPI
da Previdência
e a Emenda
Aglutinativa do
PL da Reforma
da Previdência”,
foi convocada
pelo deputado estadual Fernando
Mineiro e aconteceu
no Plenarinho da
Assembleia Legislativa do RN.

m Natal, a já tradicional
festa para comemorar
o Dia do Servidor Público
aconteceu na Associação dos Servidores da
Emater - ASSEMA, em

Macaíba. O evento reuniu
cerca de 600 pessoas, entre
servidores filiados da base
e seus convidados. Cada
servidor pôde levar até 3
pessoas. A festa foi regada

a música ao vivo, com os
cantores Messias Paraguai
e Silveirinha. Claro que não
faltou feijoada, churrasco e
muita animação. Além da
direção do SINAI-RN estiveram

presentes representantes
da INTERSINDICAL, CSP
Conlutas, DIEESE, do Sindicato dos Bancários do RN
e das associações Astran e
ASSEMA.

A Regional do Alto Oeste, em
Pau dos Ferros, promoveu, no dia 11 de
novembro, a sua confraternização alusiva
ao Dia do Servidor Público, comemorado
em 28 de outubro. A festa foi animada pelo
grupo Os Jotas, com a participação de
diretores e filiados.

E no dia 21 de outubro, a regional do
Médio Oeste, na cidade de Mossoró, também
comemorou o Dia do Servidor Público com festa. A
comemoração contou também com a participação
de membros da direção estadual.
A programação foi regada a música ao vivo,
durante almoço, com apresentação cultural.

No dia 04 de novembro, a
Regional do Seridó, em Caicó, promoveu
a sua 9ª Festa em comemoração ao Dia
do Servidor Público. A festa foi animada
pelo Trio Vênus. Os filiados desfrutaram
de almoço, churrasco e banho de piscina.

direção do SINAIRN, através de edital,
convocou seus filiados
para realização de Assembleia
Geral, que apreciou o orçamento
do exercício financeiro para

2018 e as propostas de ações
para suas coordenações.
A assembleia aconteceu
no dia 8 de dezembro, às 10h, na
sede estadual do Sindicato, em
Natal.

O dissídio coletivo 2015/2016, que cobra
perdas salariais dos trabalhadores da CEASA, de
maio/2015 a abril/2016, será incorporado na folha
de pagamento do mês de novembro.
Será implantado o percentual de 9,70%
retroativo de maio/2016 a outubro/2017.
Após a implantação O Sindicato fará o
desconto dos honorários sindicais em contracheque,
no percentual de 10%.

A perícia instaurada para análise dos
cálculos do passivo do dissídio 1992/1993 dos
servidores da EMATER tem novo prazo para
conclusão.
A perita responsável pelo processo pediu
mais 45 dias para a referida conclusão, a contar
do dia 31 de outubro.

O juiz da CAEX (Central de Apoio à
Execução) iniciou no dia 27/11 a liberação
de recursos para pagamento de dívidas
trabalhistas da DATANORTE.
O juiz limitou o pagamento em até
R$ 2.360,00 por pessoa. Dessa vez, a lista
contempla 74 reclamantes. Para receber o
pagamento, o beneficiário deverá se dirigir
à Central munido de RG e CPF.
Antes de comparecer à CAEX, o
reclamante deve manter contato com o
Sindicato, através dos telefones: 32061851 / 3206-1861, que fará o agendamento
de sua ida.

O SINAI RN Comunica a todos os
empregados da DATANORTE, beneficiários do
Dissídio Coletivo 2013/2014 que tiveram seus
salários reajustados no mês de setembro de 2016
no percentual de 5,80%, que foi lançado para
desconto no contracheque do mês de novembro
de 2017, o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)

referente à contratação do calculista que elaborou
os cálculos desse Dissídio. O Sindicato lembra
ainda que o referido desconto foi aprovado, em
parcela única, em assembleia da categoria.
O juiz já homologou os cálculos
apresentados pelo sindicato, retroativo de
maio/2014 a agosto/2016.

O SINAI está ajuizando as ações
individuais referentes ao cumprimento dos Planos
de Carreira dos trabalhadores da EMATER E FJA.
As ações também contemplarão as promoções e
demais itens que advêm dos PCCRs.
No ato do ajuizamento, a coordenação

jurídica pede justiça gratuita. Caso seja
negada, os beneficiários serão notificados
sobre a decisão para pagamento das custas
processuais, além de honorários advocatícios
em caso de indeferimento do processo na
Justiça.

