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LUTA

Dever cumprido
o findar o ano, a direção do 
SINAI-RN tem a alegria de 
poder se dirigir a sua base com 

o sentimento de dever cumprido. É 
importante lembrar que iniciamos este 
ano de 2018 com uma luta muito difícil: 
derrubar o pacote de maldades que o 
governo Robinson Faria editou com a 
desculpa de conter a crise financeira 
que ele mesmo ajudou a agravar. 
Dentre representantes sindicais 
das mais diversas categorias, das 
Centrais, de movimentos estudantis 
e populares, Fórum dos Servidores e 
trabalhadores, passou-se mais de três 
semanas sob sol e chuva, às vezes 
acampados dia e noite, em frente à 
Assembleia Legislativa enfrentando 
um forte esquema policial montado 
pelo Governo. Mas a luta valeu a 
pena. Conseguimos, entre outras 
coisas, impedir o aumento da alíquota 
da previdência, de 11% para 14%, e 
mantivemos a paridade e integralidade 
entre ativos e aposentados. Isso deve 
ser comemorado.
 O ano correu e os problemas 
continuaram. Os atrasos de salá-
rios, iniciados ainda em 2016, per-
maneceram iguais, e até pioraram. O 

A décimo terceiro de 2017 não foi 
pago até agora e o de 2018 está 
em aberto, sem perspectiva de 
quando sairá. Esse é o quadro 
do final deste governo e de fim 
de ano. 
 Mas o SINAI não 
descansou em nenhum 
momento. Combateu os 
absurdos, denunciou as arbitra-
riedades, cobrou melhorias para o 
funcionalismo, atuou junto as 13 
categorias que o compõem.
 Atuamos ainda no período 
eleitoral indicando candidaturas 
operárias. Combatemos aqueles 
políticos que votaram contra os di-
reitos da classe trabalhadora. Assim, 
conseguimos não reeleger figuras 
como Rogério Marinho, Garibaldi 
Alves e José Agripino. 
 Não obstante a posição 
de o SINAI ser historicamente 
de independência, o que vai ina-
pelavelmente ser mantida, o desejo 
da direção deste Sindicato é de que o 
futuro Governo possa estar fazendo a 
opção de Governar com lisura, espírito 
republicano e fundamentado na ética, 
na transparência e no respeito ao 

contribuinte e a população em geral. 
É no Estado e nos municípios que 
o povo vive e mora. Portanto, o 
Governo do Estado se obriga a ouvi-
lo e a ele prestar contas. O SINAI 
continuará cumprindo com seu 
papel, de defesa dos trabalhadores 
e dos serviços públicos.



s servidores estaduais 
atenderam ao chamado 
do Fórum dos Servidores 

e foram, mais uma vez, até à 
Governadoria protestar para 
exigir do Governo Robinson Faria 
o fim dos atrasos de salários e 
o pagamento dos 13° de 2017 
e 2018. O protesto aconteceu 
no último dia 27 de novembro, 
reunindo diversas entidades.
 A pressão exercida pela 
atividade rendeu uma rápida 
audiência com a chefe do 
Gabinete Civil, Tatiana Mendes. 
Na ocasião, a gestora disse que, 
no momento, o Governo não tinha 
como garantir o pagamento do 
restante dos salários de outubro e 
as folhas de novembro, dezembro 
e décimos de 2017 para quem 
ainda não recebeu, além do 13° 
de 2018.
 Segundo ela, o Executivo 
estava vendo a possibilidade 
de consegui r  desb loquear 
judicialmente um montante que 
está preso porque o governo 
está acima do limite prudencial.  
Para isso, o Poder Judiciário local 
tem que autorizar a transação. 
Contudo, o valor que está 
bloqueado seria suficiente apenas 
para garantir o pagamento do 
13° de 2017 de quem ainda não 
recebeu.
 Ficou acertado que o go-
verno Robinson, o Fórum Estadual 
dos Servidores e a governadora 
eleita Fátima Bezerra iriam se unir 
e buscar articular uma audiência 
com o Presidente do Tribunal de 
Justiça do RN (TJ/RN) para tratar 
da questão.

SALÁRIOS E 13º 

Em ato, servidores pressionam e Governo diz 
não ter dinheiro suficiente para quitar salários e 

décimos atrasados

O Medidas
 No dia seguinte ao ato o Fórum 
dos Servidores enviou ofício ao governo 
sugerindo medidas que possam garantir 
o pagamento dos salários e décimos 
atrasados.
 No documento, as entidades 
sugeriram que o governo Robinson Faria:
 

 Os  s ind ica tos  também 
pediram que o Gabinete Civil articule 
uma audiência conjunta que reúna o 
governo Robinson Faria, o governo 
eleito de Fátima Bezerra e os 
presidentes do Tribunal de Justiça 
do RN, da Assembleia Legislativa, 
do Tribunal de Constas do Estado, 
do Ministério Público Estadual e o 
Procurador Geral de Justiça.
 Além de acionar os poderes 
Executivo e Judiciário, a ideia das 
entidades também é sensibilizar, ao 
longo do processo, os deputados 
estaduais e atraí-los para que eles 
participem do debate em torno de 
uma solução para conter a crise.



Fórum dos Servidores Estaduais 
teve a sua primeira audiência 
com a governadora eleita do Rio 

Grande do Norte, Fátima Bezerra.  
 O encontro aconteceu no dia 09 
de novembro, reunindo representantes 
sindicais das mais diversas categorias.

O

FUNCIONALISMO

Fórum dos Servidores Estaduais tem primeira 
audiência com a Governadora eleita

 O primeiro contato oficial entre 
as entidades e a Governadora foi para 
discutir a atual situação de crise pela 
qual passa o funcionalismo estadual, 
reivindicar soluções e apontar saídas. 
Para isso, o Fórum entregou um ofício 
contendo 14 pontos. A Governadora 

eleita recebeu o ofício, ouviu as 
demandas apresentadas e se 
prontificou a analisar a pauta 
apresentada.
 Confira abaixo os 14 pontos 
presentes no ofício entregue pelo 
Fórum a nova Governadora:

 O ofício entregue ao novo governo foi assinado pelas seguintes entidades: SINAI-RN, SINTE/RN, SINDIFERN, 
SINPOL, SINSP-RN, SINDASP-RN, SINDSAÚDE, SINTERN, SINMED, ADUERN, ADEPOL, ASSOFME, ASSPMBM-RN, 
ACSPRN, SOERN e ABMRN.

Salários em dia e 13º foram pontos de pauta 



ob o tema “O Estado 
e as reformas, para 
que e para quem?”, 

o 14º CONSINAI reuniu a 
base do SINAI-RN nos dias 
22, 23 e 24 de novembro, 
em Mossoró, para discutir 
as principais demandas dos 
próximos dois anos da classe 
trabalhadora brasileira. Para 
isso, o Congresso contou 
com uma programação 
repleta de debates.
 In ic ia lmente,  fo i 
promovido um Debate de 
Conjuntura Com as Centrais 
Sindicais. Dele participaram 
a INTERSINDICAL, repre-
sentada por Edson Carneiro 
(Índio) e a CSP Conlutas, 
representada por Cyro 
Garcia. A CUT e a CTB 
também participaram da dis-
cussão. 
 Como não podia 
deixar de ser, os males 
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14º CONSINAI reúne base do SINAI-RN para discutir 
demandas dos próximos dois anos

da Reforma Trabalhista e 
Terceirização irrestrita para 
os trabalhadores foram 
amplamente discut idos 
sob o comando dos de-
batedores Dr.  Antôn io 
Gleydson  Gade lha  de 
Moura, Edson Carneiro – 
Índio (INTERSINDICAL) e 
o professor Dário Barbosa 
(CSP Conlutas). 
 A iminente Reforma 
da Previdência também foi 
ponto de discussão, reunindo 
Francismar Maia da Fonseca 
e Silva, da Frente Potiguar 
em Defesa da Previdência, 
o advogado previdenciário 
Nereu  L inhares ,  Cyro 
Garcia, da CSP Conlutas e 
Edson Carneiro (Índio), da 
INTERSINDICAL.
 Os grupos de tra-
balho analisaram o es-
tatuto do SINAI-RN e, na 
plenária final, apresentaram 

teses que foram votadas 
pelas categorias. Do Con-
gresso, é consenso que 
a classe trabalhadora vai 
precisar intensificar a luta 
em 2019, uma vez que o 
novo governo federal tem 
uma agenda ultraliberal que 
prevê retrocessos e retirada 
de direitos. 

 Por fim, foram apro-
vadas pelos delegados do 
14º CONSINAI moções de 
repúdio e três alterações 
estatutárias. Em uma delas 
um artigo do estatuto foi 
modificado. Oportunamente, 
a íntegra do estatuto será 
publicada com as alterações 
propostas. 



BASE

Por unanimidade, assembleia da FUNDASE 
decide pedir o fim da intervenção na Fundação

s servidores da FUNDASE 
querem que seja solicitado 
o  f im da in tervenção O na Fundação. A del iberação, 

por unanimidade, aconteceu em 
assembleia da categoria realizada no 

 O Tribunal Re-
gional do Trabalho 
(TRT) e o Governo do 
Estado assinaram novo 
Termo de Compromisso 
Judicial, que vai ga-
rantir o pagamento de 
RPVs (Requisitório 
de Pequeno Valor) 
aos trabalhadores.  
 De acordo com 
o Termo, 400 mil reais 
serão garantidos até 

TRT e Governo assinam 
novo Termo garantindo 

pagamento de RPVs aos 
trabalhadores

dezembro deste ano e 
830 mil entre janeiro e 
dezembro de 2019.
 Serão contem-
plados os trabalhadores 
com mais de 60 anos que 
tem entre 20 e 60 salários 
mínimos a receber. Esse 
Termo abrange todos os 
RPVs do Estado que estão 
tramitando no Tribunal 
Regional do Trabalho 
(TRT).

TRT e Governo assinam 
Termo garantindo pagamento 
em processos da  DATANORTE

 A coordenadoria 
de Precatório do Tribunal 
Regional do Trabalho 
(TRT) e o Estado do RN 
assinaram o Termo de 
Compromisso Judicial 
de número 020/2018. 
O mesmo garan te 
883 mil reais mensais 
para o pagamento de 
processos judiciais 
a  s e r v i d o r e s  d a 
D ATA N O R T E .  O s 
pagamentos devem 
acontecer em 2019. 

Do montante, 50% 
será dest inado ao 
pagamento de pro-
cessos com valores 
a receber de até 20 
sa lár ios  mín imos, 
enquanto  a  ou t ra 
metade será destinada 
ao pagamento de pro-
cessos com valores 
de até 60 salários. Os 
pagamentos vão ser 
efetuados por ordem 
cronológica pelo TRT.

dia 05 de dezembro. Assim, ficou 
acertado que a direção do SINAI-
RN vai comunicar a decisão 
dos trabalhadores ao Ministério 
Público e a governadora eleita, 
Fátima Bezerra. 
 Além do pedido do fim da 
intervenção, a assembleia tam-
bém pautou o não pagamento da 
4ª parcela do passivo do Plano de 
Cargos, Carreira e Remuneração 
(PCCR) da FUNDASE, retroativo 
ao mês de abril. Esta parcela 
deveria ter sido implementada 
na folha de novembro. Porém, o 
governo não pagou. De acordo 
com informações do Secretário 
de Administração à direção 
do sindicato, o pagamento da 
parcela está previsto para sair 
juntamente com o salário de 
dezembro.



DIA DO SERVIDOR

Em Natal, Dia do Servidor
é comemorado com festa

pelo SINAI 
oi num clima de festa e descontração, com boa 
música, churrasco e feijoada que os trabalhadores 
da base do SINAI, em Natal, comemoraram o Dia 

do Servidor Público.
 O evento preparado pela direção estadual do 
Sindicato aconteceu no dia 1º de dezembro, na sede da 
ASFARN, em Macaíba.
 O Sindicato cuidou ainda do transfer dos 
sindicalizados até o local da festa.

F

Regional do SINAI-RN em Pau 
dos Ferros comemora Dia do 
Servidor Público com festa

Regional Alto Oeste do SINAI-RN, em Pau 
dos Ferros, celebrou o Dia do Servidor 
Público com festa. O evento voltado 

para os filiados ao Sindicato aconteceu no dia 
17 de novembro, no Clube ASSEC de Pau 
dos Ferros.
 A animação ficou por conta da banda 
Skema sertanejo. Na ocasião, foi servido um 
churrasco aos presentes. 
 O Dia do Servidor Público é celebrado 
tradicionalmente em 28 de outubro.

A



OUTUBRO ROSA 

SINAI-RN realiza dia especial para as mulheres, 
em alusão ao Outubro Rosa 

dia 25 de outubro 
foi especial para 
as mulheres do 

SINAI. Na ocasião, a di-
reção estadual promoveu 
uma programação alusiva 
a  campanha “Outubro 
Rosa”.  P reparado  pe la 
Coordenação Geral  da 
Mulher Trabalhadora, o dia 
começou com um café da 
manhã bem reforçado. Em 
seguida aconteceu uma 
aula funcional, que colocou 
todas as presentes para 
movimentar seus corpos, 
incentivando o hábito sau-
dável de se exercitar e 
afastar o sedentarismo.  
 A manhã foi en-
cerrada com um show da 
cantora, compositora e 
instrumentista, Maíra. 
 No segundo turno 
do evento teve ainda uma 

O palestra sobre saúde da 
mulher, ministrada pela 
enfermeira Raiane França. 
Em seguida aconteceu um 
debate sobre conjuntura, 
ministrado por Risolete 
Fernandes.

Outubro Rosa e o com-
bate ao câncer de ma-
ma e colo de útero
 O Outubro Ro-
sa é uma campanha 
promovida no exterior 
e no Brasil desde o 
final dos anos 1990 e 
início dos anos 2000, 
respec t i vamente . 
Tem o objetivo de 
conscientizar as mulheres 
para a importância da 
prevenção do câncer de 
mama a partir do diagnóstico 
precoce com o autoexame 
da mama e a mamografia.  

   
Recentemente, a campanha 
tem alertado também para 
o diagnóstico do câncer 
do colo de útero. Como o 

nome já diz, a campanha é 
realizada todos os anos no 
mês de outubro e tem a cor 
rosa como símbolo.


