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SINAI-RN entrega ao governo pauta
geral da Campanha Salarial 2019
A direção do SINAI-RN entregou ao governo a pauta geral da
Campanha Salarial 2019. A entrega
aconteceu no dia 12 de março. Os
eixos de luta foram definidos em
discussões entre o Sindicato e sua
base ao longo da série de assembleias realizadas em fevereiro
e início de março em Natal e
nas 3 regionais pelo interior
do Estado. A exemplo de anos
anteriores, os trabalhadores
querem, entre outras coisas, a
realização de novos concursos
públicos para suprir a demanda
existente no funcionalismo, a
fixação de uma data-base para a
correção salarial e o cumprimento
dos Planos de Cargo, Carreira e
Remuneração. Confira ao lado
os 8 itens que agora norteiam a
Campanha Salarial 2019.
No ofício endereçado ao
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FÓRUM

Salários em dia e pagamento de
folhas em atraso norteiam a luta
do Fórum Estadual dos Servidores

governo, o Sindicato solicita uma
audiência com a governadora
Fátima Bezerra, para tratar das demandas dos trabalhadores. Agora,
a expectativa do SINAI é que em
até 30 dias o Executivo estadual dê
retorno ao documento entregue.
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DIA DA MULHER

Mulheres da base do SINAI-RN
participam de Marcha Unificada
em Natal

A direção do SINAI-RN afirma que
vai, entre os 8 pontos, focar na luta
em prol da implementação de um
piso remuneratório para o funcionalismo do Estado, para que os salários dos servidores passem a ser
justos para todos, sem privilégios.
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PLENÁRIA

SINAI-RN realiza Plenária Unificada para tratar de Campanha
Salarial 2019 e Reforma da Previdência

FÓRUM

Salários em dia e pagamento de folhas em atraso
norteiam a luta do Fórum Estadual dos Servidores
Desde os primeiros dias de 2019, os sindicatos têm dialogado com o novo
governo; negociações já trazem leves avanços

A

luta para os salários
serem pagos dentro
do mês corrente e
o pagamento das 4 folhas
em atraso deixadas pelo
governo Robinson Faria
têm sido o norte do Fórum

Estadual dos Servidores
desde os primeiros dias
de 2019. Ao longo de
janeiro, fevereiro e março,
representantes de vários
sindicatos, entre eles o
SINAI-RN, reuniram-se

com a governadora Fátima
Bezerra, o Gabinete Civil e
a área econômica do novo
governo, deixando claro
que salário é uma questão
fundamental para todo o
funcionalismo.
Até o momento,
a ação conjunta rendeu
o diálogo permanente
com o Executivo e o pagamento dos salários
de ativos e aposentados
dentro do mês trabalhado,
conforme aconteceu em
janeiro, fevereiro e março,
muito embora de maneira
fracionada – formato que o
Fórum entende não ser o
ideal.
Quanto às folhas
de novembro e dezembro
de 2018, assim como
os décimos terceiros de
2017 e 2018, os sindicatos

1º ato do Fórum em
2019 pautou salários

N

ão é só nos diálogos durante
as audiências
que o Fórum Estadual
dos Servidores tem
atuado. No dia 05 de
fevereiro, os sindicatos
promoveram o primeiro
ato unificado do ano.
A questão central que
pautou o ato foi o pagamento dos salários

em dia.

A atividade reuniu
servidores da administração
direta e de diversas áreas e
aconteceu ao
mesmo tempo
em que foi
realizada uma
audiência entre
os sindicatos
e o Gabinete
Civil.

seguem cobrando o
pagamento imediato.
Contudo, têm ouvido do
governo a alegação de
que há a expectativa da
entrada de recursos extras
no caixa do Estado. A
expectativa do governo é
que ocorra o adiantamento
nos repasses dos recursos
dos royalties do petróleo e
gás do RN de 2019 a 2022,
para quitar essas folhas
acumuladas.
O projeto enviado
pelo Executivo à Assembleia
Legislativa solicitando
esse adiantamento
já foi aprovado. Agora,
segundo informado aos
sindicatos, espera-se
que haja celeridade no
processo, possibilitando
que os recursos cheguem
efetivamente.

DIA DA MULHER

Mulheres da base do SINAI-RN participam
de Marcha Unificada em Natal

A

s mulheres da base do SINAI-RN
participaram ativamente da Marcha
Unificada das Mulheres, promovida
por várias entidades em Natal, durante o 8 de
março, Dia Internacional da Mulher. A atividade
reuniu trabalhadoras de diversos segmentos da
sociedade em uma caminhada pelas ruas do
Centro da capital do RN. Além do SINAI-RN e
da INTERSINDICAL, participaram sindicatos,
centrais sindicais, movimentos sociais e
estudantis, coletivos feministas, frentes e
mandatos políticos de esquerda.
Ao longo da caminhada, as mulheres
denunciaram à sociedade os males da Reforma
da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro
para as trabalhadoras brasileiras, bem como
exigiram igualdade, respeito e o fim do machismo
e do feminicídio. O ato foi encerrado na Praça dos
Três Poderes.

SINAI-RN realiza seminários para alertar sobre
os impactos que a Reforma da Previdência trará
para a vida das mulheres
Atividades aconteceram no SINAI Natal e nas 3 regionais do Sindicato

E

m celebração
ao Dia Internacional da
Mulher (08 de março), o SINAI-RN
realizou seminários
sobre a Reforma

O

da Previdência e os
seus impactos na vida
da trabalhadora. Os
seminários, organizados
pela coordenação da
mulher trabalhadora do
SINAI, aconteceram nas

regionais do Sindicato em
Pau dos Ferros, Mossoró,
Caicó e na sede estadual,
em Natal. Na capital,
a l é m d o S e mi n ári o , o
Sindicato promoveu um
almoço e uma sessão

de cinema para as
participantes. Em seguida as mulheres
participaram da Marcha Unificada das
Mulheres, convocada
por diversas entidades.

SINAI-RN participa da Marcha
das Margaridas 2019

SINAI-RN, por meio
de sua regional
no Seridó, esteve
presente na Marcha das
Margaridas do Seridó
2019. A Marcha aconteceu
na manhã do dia 08 de
março, no município de
Parelhas/RN, e a atividade
integrou as comemorações
pela passagem do Dia
Internacional da Mulher.
Após a Marcha, as
mulheres se reuniram no
ginásio poliesportivo Ovídio

Dantas, onde aconteceu
um café partilhado e
apresentações culturais.
A Marcha das
Margaridas é uma ação
estratégica das mulheres
do campo e da floresta
que integra a agenda
permanente do Movimento
Sindical de Trabalhadores
e Trabalhadoras Rurais
(MSTTR) e de movimentos
feministas e de mulheres.
Trata-se de um momento
de animação, capacitação

e mobilização das mulheres trabalhadoras rurais em
todos os estados brasileiros,

que proporciona uma reflexão sobre as condições
de vida dessas mulheres.

PLENÁRIA

Plenária de entidades debate os
males da Reforma da Previdência do
governo Bolsonaro

T

Atividade reuniu trabalhadores de diversas áreas; SINAI-RN
e INTERSINDICAL marcaram presença

rabalhadores de
diversas áreas
se reuniram em
uma plenária encampada
por centrais sindicais e
sindicatos, para discutir
os impactos da Reforma
da Previdência proposta
pelo governo de Jair
Bolsonaro. A atividade
aconteceu no dia 20 de
fevereiro, na Federação
dos Trabalhadores na

O

Agricultura do Estado
do Rio Grande do Norte
(FETARN). Dirigentes do
SINAI-RN e representantes
da INTERSINDICAL estavam presentes.
Nas discussões,
chegou-se, mais uma
vez, ao consenso de
que a Reforma proposta
pelo governo Bolsonaro
é prejudicial para os
brasileiros, uma vez que

torna mais tardia
a aposentadoria
e, entre diversos
aspectos, precariza
esse processo. A ideia
geral dos trabalhadores
é de que a luta deve ser
unificada e realizada
de forma mais intensa,
ocupando ruas e praças
do Brasil, esclarecendo a
população em geral sobre
a Reforma.

SINAI-RN realiza Plenária Unificada para tratar de
Campanha Salarial 2019 e Reforma da Previdência

SINAI-RN realizou
uma Plenária
Unificada em Natal,
no dia 12 de março, no
auditório da sede estadual
do Sindicato, para tratar da

Reforma da Previdência e
a Campanha salarial 2019.
O debate foi conduzido por
representantes da CSP
Conlutas (Dário Barbosa),
do DIEESE (Elder) e do

SINDFERN (Arnaldo Fiuza).
De acordo com o
diretor de formação política
do SINAI-RN, Alexandre
Guedes, as categorias
deliberaram por um in-

dicativo de paralisação,
marcado para o dia 22 de
março. O Dia Nacional de
Luta Contra a Reforma da
Previdência está sendo
convocado por centrais
sindicais de todo o país:
“Claro que o SINAI-RN vai
dialogar com sua base em
assembleias, que fará até 21
de março. Aí sim o indicativo
será, ou não, aprovado
pelos trabalhadores”.
A programação local
do Dia 22 de março será a
seguinte: cada categoria
deve mobilizar sua base
ao longo da manhã e, no
período da tarde, acontecerá
um ato unificado, a partir
das 14h, com concentração
em frente ao INSS da Rua
Apodi, no Centro de Natal.
Em seguida, será realizada
uma caminhada até a Praça
dos Três Poderes, em frente
à Assembleia Legislativa.

Eleições para escolha de nova direção do
SINAI-RN acontecem em maio

O

Inscrições para o registro de chapas seguem até 29 de março

SINAI-RN realiza eleições
em maio para
coordenação colegiada,
conselho fiscal, conselho
de representantes sindicais e coordenações
regionais. Os eleitos
assumem o mandato no

dia 1º de junho e atuarão no
triênio 2019-2022. A eleição
acontece no dia 09 de maio.
As inscrições de
chapa tiveram início no dia
28 de fevereiro, conforme
Edital do SINAI, e seguem
até 29 de março.
Em Natal, os inte-

ressados em concorrer
podem efetuar o registro
da chapa na Secretaria
do Sindicato, de segunda
a quinta-feira, das 8h às
17h; e sextas-feiras, das
8h às 14h.
Já o registro das
chapas para as Coor-

Delegação do SINAI-RN
participa de 2º Congresso
Nacional da INTERSINDICAL
em São Paulo

U

ma comissão do
SINAI-RN formada por nove
delegados/as mais dirigentes participou do 2º
Congresso Nacional
da INTERSINDICAL. O
evento, sediado em São
Paulo, ocorreu entre os
dias 15 e 17 de março.
A defesa dos direitos
sociais e trabalhistas, as
liberdades democráticas,
o papel social do Estado
e a soberania nacional
foram alguns dos temas
discutidos.
Antecedendo o
Congresso, ocorreu um Seminário Internacional nos
dias 13 e 14 de março. Na
oportunidade, participaram
delegados/as de diversos
países latino americanos e
caribenhos. Também no dia
14 aconteceu uma reunião
das mulheres da Central. O

objetivo foi traçar uma
agenda de lutas contra
a Reforma da Previdência,
o feminicídio, a violência, o
machismo e a discriminação no
mercado de trabalho e
na sociedade.
Comissão
do SINAI-RN no 2º
Congresso Nacional
da INTERSINDICAL:
Eliel Elias (DATANORTE), Elzamar
Mesquisa (FJA),
Felipe Assunção
(DETRAN), Geraldo Lamartine
(FUNDASE), José Nilson (DATANORTE), Manoel
(Regional Caicó),
Maria Sineide
(FUNDASE), Salvina
Maria (Regional
Mossoró) e Zilta
Nunes (FUNDASE).

denações Regionais
será feito nas sedes do
Médio Oeste (Mossoró),
Alto Oeste (Pau dos
Ferros) e Seridó (Caicó),
de segunda a quintafeira, das 8h às 17h; e
sextas-feiras, das 8h às
14h.

Centrais sindicais no RN
definem programação para o
Dia Nacional de Luta Contra a
Reforma da Previdência

A

s centrais sindicais
do RN definiram
qual será a programação em Natal para o
Dia Nacional de Luta Contra
a Reforma da Previdência,
em 22 de março. O dia
está sendo encampado
pelas principais centrais
nacionais, entre elas a
INTERSINDICAL.
A programação
local foi deliberada em
reunião das entidades. Na
ocasião, ficou acertado
que cada categoria deve
mobilizar sua base ao longo
da manhã do dia 22/03.
À tarde acontecerá um
ato unificado, a partir das
14h, com concentração
em frente ao INSS da Rua
Apodi, no Centro da capital
do RN. Em seguida será
realizada uma caminhada
até a Praça dos Três
Poderes, em frente à
Assembleia Legislativa.
O SINAI-RN estará

presente na atividade e em
Assembleia Unificada no
dia 12 de março discutiu
com sua base a participação
de cada categoria no dia de
luta.
D e a c o r d o c om
o diretor de formação
política do SINAI-RN, Alexandre Guedes, o dia de
luta objetiva mostrar a
sociedade os males da
Reforma da Previdência
proposta pelo governo
Bolsonaro: “Queremos
mostrar para a sociedade
a campanha mentirosa
que o governo vem fazendo ao dizer que há
rombo na previdência,
pois estudos de entidades
sérias mostram que a
previdência é superavitária.
Além disso, empresas e
bancos devem mais de 400
bilhões a previdência e o
governo esconde isso da
população”.

