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Quase 30 anos de intensas lutas e conquistas

 Nesses quase 30 anos o Sindicato tem mantido como princípio básico a autonomia em relação aos partidos políticos 
e a independência frente ao patronato e aos governos. Além de se manter intransigente sempre que os interesses dos seus 
associados e da classe trabalhadora estão em jogo. 
 E assim deve ser sempre. O Sinai tem encaminhado todos os anos as reivindicações dos setores de sua base e 
levado à frente os procedimentos de negociações.  Mesmo sendo essa uma tarefa duríssima e, por vezes, inglória.  Não é 
fácil negociar com dirigentes de instituições do Estado.  Trata-se de enfrentar, com frequência, incompetências, fragilidades 
de poder e falta de autonomia para decidir qualquer coisa. 

A defesa pelo direito se dá em quaisquer instâncias
 Nesses quase 30 anos, o Sinai deu entrada em inúmeras 

ações judiciais, em todos as instâncias. Desde uma simples ação 
de anulação de advertência funcional, no caso de injustiças, 

assédio e intransigências de agentes governamentais, a ações 
complexas como dissídios individuais e coletivos em varas da 

justiça.  A luta jurídica ocorre na capital e no interior; nas instâncias 
e tribunais superiores, em todos os segmentos da justiça, desde a 
mais longínqua, ao Supremo Tribunal Federal.  Pode-se observar 

histórico de ações judiciais em todo o País. 
 Mas é importante registrar que as ações mais importantes 

não são aquelas que tramitam na Justiça.  Elas são necessárias, 
mas a de maior relevância são as ações de cunho político.  São as 

mobilizações, seja em suas bases especificas, seja em defesa da 
classe trabalhadora como um todo. 

A luta contra a retirada de direitos é diária e em todos os âmbitos

 As terceirizações são um gravíssimo golpe contra os trabalhadores.  
Ciente disso, em 2015, o Sinai levou um ônibus com mais de 40 militantes 
para fazer o enfrentamento a essa perversidade na capital federal.  Apesar 
do insucesso, voltamos a lutar com força e determinação no ambiente do 
Impeachment em 2016.  Mais uma vez, a elite opressora saiu vencedora, e a 
classe trabalhadora paga, hoje, a conta do desemprego.
 O Sindicato também lutou contra a Reforma da Legislação 
Trabalhista e participou ativamente da grande batalha contra a Reforma da 
Previdência, da qual saímos vitoriosos, pelo menos até o momento. 
 No âmbito do RN, o enfrentamento se dá diante dos governos 
estaduais, desde o tempo de Geraldo Melo ao atual.  Todos voltados para 
grupos políticos oligárquicos.  Jamais se intimidou ou se dobrou a caprichos 
governamentais.  Sua força vem da base. 

As decisões são coletivas
 O SINAI realiza, a cada dois anos, seu Congresso, 

sua instância maior de decisão.  Momento em que se discute, 
coletivamente, suas políticas para o período seguinte. 

 Filiou-se à CUT em 1993, permanecendo lá até 2006, 
quando a aquela Central respondia às demandas da classe.  

O Sinai desfiliou-se por discordar da adesão da Central à 
politica de conciliação com o governo e, em 2008, filiou-se à 

Intersindical onde se encontra até agora fazendo a luta. 
 

Autonomia e independência

Veja abaixo uma breve história, dos 29 anos completados neste dia 29 de maio de 2018.



nalisar o desmonte 
do Estado, a partir 
das reformas tra-

balhista, previdenciária e 
suas consequências para 
os  t raba lhadores .  Fo i 
com esse objetivo que o 
SINAI-RN realizou um ato 
político composto de um 
debate. A atividade, rea-
lizada em 23 de maio, no 
Centro Administrativo de 
Natal, durante atividade 
pelo cumprimento das rei-
vindicações da pauta da 
campanha salarial do ano 
da base do SINAI, contou 
com a participação de tra-
balhadores, dirigentes do 
Sindicato, representantes 
de centrais sindicais e re-
presentantes do movimento 
sindical do RN.
 Os temas foram de-
batidos por Nereu Linhares, 
que é advogado especialista 
em direito previdenciário, 
e Felipe Tavares, diretor 
de educação e formação 
s ind ica l  no  S INTEST/
RN. Junior Monteiro, re-
presentante da Central 
INTERSINDICAL, e Dario 
Barbosa, representando a 
CSP Conlutas, também par-
ticiparam da atividade.
 Para o representante 
da central Intersindical, 
Junior Monteiro, a impor-
tância desse tipo de debate 
para os trabalhadores dá-
se principalmente pela for-
mação e unificação das 
lutas das várias categorias 
do funcionalismo público, 
unindo forças contra os 
ataques dos governos nas 
três esferas, federal, es-
tadual e municipal, que 

também estão unificados a 
partir da prática de políticas 
neoliberais nocivas a todos 
os trabalhadores.
 Para o advogado 
Nereu Linhares, no RN, o 
órgão que mais sofre com 
o desmonte do Estado e os 
desacertos do governo é o 
IPERN. Segundo ele, após 
a unificação dos fundos pre-
videnciários, aprovado, em 
dezembro de 2014, apenas 
em 10 meses o governo 
conseguiu gastar 1 bilhão 
desses fundos, acumulados 
entre 2003 e 2010. “O órgão 
não sabe a quem, nem 
quanto paga. Não controla, 
e, consequentemente, 
n ã o  a u d i t a .  O 
d e s m o n t e  é 
geral”, afirma, 
Nereu.
 Para 
F e l i p e 
Ta v a -
res, a 
r e -

forma trabalhista institu-
cionalizou a terceirização 
p lena.  Um dos pontos 
principais é “enxugar o 
número de trabalhadores”, 
a partir das novas relações 
estabelecidas. De acordo 
com dados divulgados pelo 
IBGE, além de atualmente 
27,7% da população no Brasil 
encontrar-se em situação de 
desemprego, com o advento 
dessa reforma cada dia os 
laços empregatícios são 
ainda mais precários. Além 
de o trabalhador agora 
passar a ter o caráter de 
“intermitente”, a flexibiliza-
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Debate promovido pelo SINAI avalia desmonte do RN

CONJUNTURA

Atividade aconteceu durante ato em prol do cumprimento das reivindicações da
campanha salarial da base do SINAI

ção no horário de trabalho faz 
com que sua carga seja muito 
maior em número de horas.
 Dario Barbosa, repre-
sentante da CSP Conlutas, 
falou da origem e importância 
dos serviços públicos no Brasil 
e no mundo, desde sua origem 
até os dias atuais. A análise 
levou em conta aspectos 
fundamentais para o desen-
volvimento histórico de um país, 
que a partir dos serviços pú-
blicos executam ações que 
movimentam e impulsionam os 
serviços básicos e essenciais 
de que necessitam os cidadãos 
em suas relações sociais com o 
Estado.



lassif icada como 
uma das atividades 
mais importantes 

realizadas pelo SINAI agora 
em 2018, trabalhadores, 
direção, representantes de 
centrais sindicais e demais 
sindicatos participaram de 
ato político composto de 
um debate que analisou 
o desmonte do Estado a 
partir das reformas traba-
lhista, previdenciária e suas 
consequências para os 

Atividade resultou em audiência  com o Gabinete Civil estadual 

trabalhadores. Além dos 
trabalhadores da capital, 
as regionais do SINAI no 
Seridó, Alto e Médio Oeste 
também estiveram repre-
sentadas.
 O ato realizado no 
dia 23 de maio também 
teve o cunho de avaliar 
as propostas do Governo 
Robinson às demandas 
de suas categorias, apre-
sentadas em forma de 
reivindicações na Cam-

CAMPANHA SALARIAL

Em ato político, trabalhadores analisam desmonte do 
Estado, e SINAI cobra do governo reivindicações

de suas categorias

panha Salarial deste ano. 
 Do ato, restou o 
compromisso da chefe 
do Gabinete Civil, Tatiana 
Mendes,  em encami -
nhar o projeto do auxí-
lio alimentação para as 
várias categorias do SI-
NAI. Atualmente, apenas 
CEASA, DETRAN E DER 
recebem essa verba. GAC 
e IDEMA, o Governo en-
caminhou mensagem re-
centemente à Assembleia 

Legislativa. 
 No quesito reajuste 
salarial, concurso público e 
demais reivindicações da 
pauta do ano, a secretária 
se dispõe a discutir com 
o Sindicato. Entretanto, 
alega impossibilidade, da-
do o limite prudencial do 
Estado. A espera agora é 
pela divulgação de alguns 
dados, para que se tenha 
uma posição mais concreta 
do Governo. 

C



m  i n d i c a t i v o  d e 
greve poderá ser 
ponto de pauta nas 

próximas assembleias 
dos trabalhadores do 
DETRAN, caso o go-
verno não atenda as 
reivindicações da cate-
goria. É o que foi definido 
pelos servidores em 
assembleia realizada em 
23 de maio.
 O f im dos at ra-
sos de salários dos apo-
sentados e pensionistas 
do DETRAN, a reposição 
das perdas de 2016 a 
2018, a realização de 
concurso público e o fim 
da terceirização são os 
principais eixos de luta 
da Campanha Salarial 
2018 da categoria.

Decisão foi tomada em assembleia da categoria 

LUTA

Trabalhadores do DETRAN
deliberam por pautar

indicativo de greve, caso o
governo não atenda a pauta

U

Mensagens agora deverão ser votadas pelos deputados estaduais

Governo encaminha mensagens criando
auxílio-alimentação para os servidores do GAC e IDEMA

Governo enca-
minhou recente-
mente à Assem-

bleia Legislativa do RN 
duas mensagens criando 
o auxílio-alimentação para 
os servidores da ativa do 
Gabinete Civil e do IDE-
MA. As mensagens de 
números 203 e 204/2018, 
respectivamente, aguar-
dam agora a votação. 

O Após isso, os projetos serão 
encaminhados ao órgão 
respectivo, para que o diretor 
geral fixe o valor do auxílio.
 Na avaliação do coor-
denador geral do SINAI, San-
tino Arruda, a implementação 
desse auxílio é não só uma 
coisa boa e necessária aos 
trabalhadores, e que, por-
tanto, deve ser extensiva 
às demais categorias. Essa 

verba é uma das reivin-
dicações da pauta da cam-
panha salarial deste ano, 
complementa Sant ino.  
“Entretanto, nós, do SINAI, 
precisamos dizer ao governo 
que não serão essas mi-
galhas vindas através de 
complementos que vão re-
compor os salários de um 
funcionalismo já há mais 

de 8 anos sem reajuste. 
Tudo isso fruto da falta 
de reposição, sequer de 
suas perdas salariais, já 
acumuladas em quase 
60%”, afirma o coordena-
dor.
 Das categorias do 
SINAI, atualmente apenas 
o DETRAN, CEASA e DER 
recebem esse incentivo.



direção do SINAI-
RN participou, no 
dia 30 de abril, 

do ato alusivo ao Dia 
do Trabalhador. A ati-
vidade aconteceu na 
Praça Gentil Ferreira, 
em Natal, no Alecrim. 
Além do SINAI, outros 
sindicatos participaram 
da atividade, bem como a 
INTERSINDICAL, outras 
centrais, as frentes Povo 
Sem Medo e Brasil Po-
pular e movimentos so-
ciais. 
 Os ataques aos di-
reitos dos trabalhadores, 
agora no governo Temer, 
foram o principal ponto 
da pauta da atividade. O 
assassinato da vereadora 
Marielle Franco (PSOL-
RJ) e seu motorista, em 
uma emboscada no Rio 
de Janeiro, bem como a 
prisão do ex-presidente 
Lu la  também fo ram 
itens debatidos pelos 
trabalhadores.

DIA DO TRABALHADOR

SINAI-RN participa de ato alusivo ao Dia do Trabalhador

A
Ataques aos direitos dos trabalhadores, o assassinato da vereadora Marielle e a prisão

do ex-presidente Lula foram os itens debatidos pelos trabalhadores.

urante a realização 
de mais de uma 
assembleia para 

discutir o retorno do Go-
verno às reivindicações 
dos trabalhadores do 
IDIARN e da JUCERN, 
os servidores passam 
a trabalhar com a pos-

Em assembleia, servidores do 
IDIARN e JUCERN analisam

indicativo de greve

D sibilidade de tirar indicativo 
de greve nas duas cate-
gorias.
 O indicativo de 
greve a ser apreciado 
tem como motivação o 
não encaminhamento do 
PCCR dos trabalhadores 
à Assembleia Legislativa.

Indicativos têm como motivação o não 
encaminhamento à AL dos PCCR de ambas

as categorias  Comissão de Cons-
t i tu ição e Just iça 
(CCJ) da Assembleia 

Legislativa disse não ao veto 
que propõe transformar os 
salários dos servidores da 
FUNDASE (Ex-Fundac) em 
subsídios. Foram 6 votos a 
favor da manutenção dos 
salários sob a forma atual.  

CCJ vota contra veto que propõe
transformar os salários dos servidores 

da FUNDASE em subsídios

A A votação aconteceu no dia 
22 de maio, e a direção do 
SINAI-RN acompanhou os 
trabalhos. 
 Agora, o veto deverá 
ir ao plenário da Casa, 
para ser apreciado pelos 
deputados estaduais. Ainda 
não foi definida a data em 
que o texto será analisado.

Veto deverá ser apreciado pelos deputados 



coordenação da mulher trabalha-
dora do SINAI-RN preparou uma 
programação especial em come-

moração ao Dia das Mães. As atividades 
foram realizadas em Natal, Mossoró 
e Caicó, voltadas para as mulheres 
da ativa e aposentadas filiadas ao 
Sindicato.
 Em Natal, a programação acon-
teceu no dia 11 de maio, no Parque 
das Dunas. Na ocasião, foi servido 
um café da manhã e foram entregues 
lembrancinhas temáticas. A atividade 
contou com poesia, dança e boa 
música. 
 Também no dia 11 de maio, a 
Regional de Mossoró reuniu as mães 

no Parque Municipal da cidade. 
A atividade contou 

DIA DAS MÃES

Dia das mães do SINAI foi comemorado
durante programação especial

A
Atividades aconteceram em Natal, Mossoró e Caicó

com o “Sarau das Mães”, com leitura de 
textos, poesias sobre as mães e dinâmica 
de grupo.
 Já no Se-
ridó, em Caicó, a 
programação in-
titulada “Mães em 
Movimento” foi 
realizada na Ilha 
de Santana, em 
17 de maio. Teve 
caminhada com 
exercícios ae-
róbicos, roda 
de conversas sobre a 
mulher e seus direitos e 
homenagens às mães. 
Ao final, um lanche foi 
servido aos participantes.



--

Justiça responsabiliza Estado do RN por
débitos trabalhistas e tributários da DATANORTE

pós decisão do 
Juiz da Central 
d e  A p o i o  à 

Execução – CAEX, 
Dr. Décio Teixeira 
de Carvalho Junior, 
m a n d o u  e x p e d i r 
mandado de citação 
responsabilizando o 
Estado do RN pelos 
débitos trabalhistas e 
tributários oriundos da 
DATANORTE, objetos 
das ações individuais 
ou coletivas.
 Na decisão, 
o Juiz alega que no 
processo de execução 

A coletiva da DATANORTE, 
iniciada na Central desde 
abril/2011, em todo esse tem-
po não se conseguiu chegar 
a um termo. Ao contrário, 
tal execução acumulou um 
valor estratosférico que gira 
em torno de 200 milhões 
de reais, a qual não há 
a menor condição de ser 
satisfeita com o patrimônio 
da Companhia. Diversas 
tentativas de alienar patri-
mônio da empresa foram 
feitas, chegando-se a um 
resultado ínfimo, já que o 
total das alienações chegou 
a pouco mais de 1% do valor 

global da dívida. Sem contar 
que caso os bens fossem 
alienados imediatamente, 
não seriam suficientes para 
pagamento de uma dívida 
de valor tão elevado. Além 
do que, alguns deles não 
servem à execução já que 
estão localizados em área 
de preservação ambiental 
ou terreno de Marinha 
(concessão de uso do bem 
público).
 Sendo assim, o Juiz 
pediu a desconsideração 
da personalidade jurídica 
da DATANORTE, a fim de 
que a execução se pro-

Assembleia da EMATER aprova contratação de perito 
para averiguar cálculos em dissídio

s trabalhadores 
d a  E M AT E R 
aprovaram a 

contratação de peri-
ta para conferir e 
contestar, caso seja 
detectada alguma 
inconsistência, o cál-
culo apresentado pela 
perícia judicial no 
dissídio 1991/1992.
 O valor  to-
tal dos cálculos está 
orçado em 10 mil 
reais, tendo o Sin-
dicato já adiantado o 
equivalente a 50% do 
montante total. Para 

O tanto, todos os beneficiários 
terão que depositar na conta 
do Sindicato a importância 
de R$ 20,00. O valor deve 
ser depositado em favor do 
SINAI-RN: Banco do Brasil 
– AG: 3525-4 – CC: 13.335-
3. Mais informações, (84) 
3206-1851
 A deliberação acon-
teceu em assembleia da 
categoria realizada no dia 
25 de abril.
 A perícia já come-
çou e está prevista a 
conclusão para o final. O 
sindicato encaminhará os 
cálculos para o Juiz da 9ª 

cesse contra o seu 
controlador, no caso 
o Estado do RN, haja 
vista que no curso 
da execução coletiva 
e em outras ações 
individuais o Estado 
do RN já admitiu sua 
responsabi l idade, 
chegando, inclusive, 
a efetuar pagamentos 
em nome próprio, com 
a finalidade de quitar 
processos ajuizados 
contra a empresa. 
Para a justiça, a si-
tuação é de absoluta 
insolvência.

vara. Após a entrega, o 
Estado será notificado e 
terá 30 dias para conferir 
e impugnar ou não. De 
mais de 500 benefícios, 

apenas pouco mais 
de 80 efetuaram o pa-
gamento dos cálculos 
até o fechamento des-
ta edição. 

Justiça libera pagamento de precatórios
para CEASA e DATANORTE

Justiça liberou o 
pagamento da 
primeira etapa 

de precatór ios,  já 
de responsabilidade 

A do Estado do RN para 16 
t rabalhadores da base 
do SINAI. Destes, 6 são 
da DATANORTE e 10 da 
CEASA.

 O montante total libe-
rado é de R$ 747 mil reais 
e refere-se a precatórios 
inscritos nos anos de 2015, 
2017 e 2018. 

 A l iberação 
inicial dos valores é 
para os portadores 
de doença graves e 
maior de 60 anos.



-
CAEX libera créditos para

trabalhadores da DATANORTE
Juiz da Central 
de Apoio à Exe-
cução -  CAEX 

liberou créditos para 
76 trabalhadores da 
DATANORTE, ainda do 
Termo Aditivo Judicial 
feito em 2017.   Os pro-
cessos são individuais, 
e todos foram ajuizados 
pelo SINAI.
 O montante li-
berado para cada be-

O neficiár io é fruto de 
acordo judicial entre as 
partes. Para cada tra-
balhador, o valor indivi-
dualizado foi de até 5 mil 
reais.
 Os termos de 
acordo foram viabilizados 
pelo SINAI e entregues 
à Justiça. Todos os cré-
ditos foram feitos em 
conta corrente dos bene-
ficiários da ação.

Justiça bloqueia valores
em conta da EMPARN

para pagamento de dívidas
trabalhistas

a ação de dissídio 
2015/2016 dos tra-
balhadores da EM-

PARN, a Justiça conse-
guiu bloquear na conta 
da Empresa o montante 
de R$ 491 mil reais para 
pagamento de dívidas 
trabalhistas aos seus tra-
balhadores. 
 O valor, referente 
ao pagamento da ação 
de dissídio 2015/2016 
ajuizada pelo SINAI, co-
bra multas e correção 
monetária em favor dos 

N trabalhadores. 
 Ao todo, 117 pes-
soas serão beneficia-
das. Após ser notificado, 
o SINAI  encaminhou 
uma lista com dados de 
números de documentos 
e conta corrente para que 
a Justiça efetue o crédito 
diretamente na conta dos 
beneficiários. O despacho 
do Juiz determina que o 
Banco do Brasil efetue os 
créditos em conta corrente 
em favor dos beneficiários 
até o dia 30 de maio. 

FORMAÇÃO

coordenação de formação política 
do SINAI-RN realizou mais um 
curso de concepção e prática 

sindical. A atividade aconteceu em 18 de 
maio, na sede estadual do SINAI. Dessa 
vez, o evento, elaborado pelo ILAESE, 
atendeu especialmente ao Conselho 
de Representantes e Fiscal do SINAI, 
membros de organização por locais de 
trabalho (OLTs) e demais trabalhadores 
da base.
 O objetivo do evento foi con-
textualizar a necessidade do mo-
vimento sindical, apresentando 
princípios para auxiliar os ativistas 
a refletirem sobre sua prática com 
um embasamento teórico básico 
na construção do sindicalismo 
classista e combater a bu-
rocratização.

A

SINAI realiza curso de formação política para
conselho de representantes e fiscal

Evento foi elaborado pelo ILAESE

SINAI ajuíza dissídio
dos trabalhadores da CEASA

coordenação ju-
rídica do SINAI 
ajuizou Ação de 

Cumprimento, cobrando 
as  perdas sa lar ia is 

dos trabalhadores da 
CEASA, no período de 
maio/2016 a abril/2017. 
O percentual cobrado é 
de 3,98%. 

A


