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Ato contra a Reforma da
Previdência marca o Dia do 

Trabalhador em Natal e no interior 



Dia Internacional do Tra-
balhador foi de resistência 
em Natal e no interior do 

Estado contra os ataques a classe 
trabalhadora. Trabalhadores do 
funcionalismo público em geral, 
representantes do movimento 
sindical, centrais sindicais, movi-
mentos sociais, estudantis e 
frentes populares participaram 
de um ato unificado pelas ruas 
da capital. 
 A marcha teve início 
na Praça das Flores, em Tirol, 
e se dirigiu a Praia do Meio, 
encerrando na altura da estátua 

DIA DO TRABALHADOR

O

Ato contra a Reforma da
Previdência marca o Dia do 

Trabalhador em Natal e no interior 
Atividades realizadas estão preparando as bases para a 

Greve Geral de 14 de junho

de Iemanjá. O dia fez parte da 
jornada de luta contra a Reforma 
da Previdência, em defesa da 
aposentadoria e rumo à Greve 
Geral, que está sendo preparada 
por centrais sindicais para o dia 14 
de junho em todo país. 
Luta no interior
 Em Mossoró, as centrais 
sindicais, movimentos sociais e es-
tudantis promoveram o “I Passeio 
Ciclístico contra a Reforma da 
Previdência de Bolsonaro’”. O 
SINAI, por meio da regional do 
Médio Oeste, participou do evento.
 Centenas de pessoas, em 

suas bi-
cicletas, 
motos e 
carros tri-
l ha ram o 
t ra je to  de 
cerca de 8km do Clube Social do 
Sindprevs/RN – no Nova Vida – até a 
sede Regional do SINTE de Mossoró, 
no Abolição II. Um trenzinho foi dis-
ponibilizado para aquelas pessoas 
que não possuíam transporte para 
acompanhar o trajeto.
 Na cidade de Caicó também 
aconteceu uma atividade alusiva ao Dia 
do Trabalhador. 



SINAI-RN esteve presente na atividade local da Greve Nacional 
da Educação contra os cortes de investimentos na educação 
superior e básica e a Reforma da Previdência. As atividades 

foram convocadas pela CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Educação) e aconteceram em 15 de maio. Em todo o Brasil foram 
registradas manifestações numerosas.
 Em Natal, antes da marcha pelas ruas, foi realizada uma aula 
pública ministrada pelo professor e militante Guilherme Boulos reunindo 
milhares de pessoas no auditório do IFRN (Instituto Federal do Rio Grande 

do Norte) Central. Na ocasião, Boulos pautou os cortes na 
educação e a Reforma da Previdência proposta pelo 

governo Bolsonaro. Em seguida, cerca de 70 mil 
pessoas, segundo dados dos organizadores, 
foram às ruas da capital protestar contra as 
medidas do Executivo federal. Estudantes 
e professores da UFRN (Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte), do 
IFRN e trabalhadores de diversas áreas 
participaram do ato que durou três horas. 
Centrais sindicais, sindicatos, movimentos, 
frentes e mandatos progressistas também 
encamparam o dia de luta.

Interior também aderiu a Greve Nacional 
 No interior, também aconteceram atividades em 

diversos municípios. Em Mossoró, Parelhas, Caicó, Nísia 
Floresta, Ceará Mirim e Fernando Pedroza foram registrados atos.
 Uma greve geral já está marcada para 14 de junho. A ideia é 
levar a sociedade a mesma pauta apresentada neste 15 de maio e 
barrar os retrocessos que vem se apresentando. 

O

Greve Nacional da Educação leva 70 mil 
pessoas às ruas de Natal 

Dia de luta encampado por centrais sindicais e frentes da educação pautou a luta 
contra a Reforma da Previdência e os cortes na educação 

LUTA NACIONAL



SINAI-RN participou ativamente 
do dia de luta contra a Reforma 
da Previdência, realizado em 24 

de abril. Pela manhã o Sindicato promoveu 
um café da manhã intitulado “sabor e 
cidadania”, em defesa da aposentadoria. 
A atividade aconteceu na sede estadual 
do SINAI e reuniu a base do Sindicato, 
que assinou um abaixo-assinado contra 
a Reforma da Previdência do governo 
Bolsonaro. Em seguida foi realizado um 
debate acerca da matéria, onde dirigentes 
do SINAI e convidados dialogaram sobre 
os prejuízos que a Reforma vai trazer 
para a classe trabalhadora, caso seja 
aprovada no Congresso Nacional.
 Já no período da tarde o Sindicato 
se somou ao ato unificado contra a 
Reforma da Previdência, encampado 
por centrais sindicais, sindicatos, 
frentes e movimentos. Representantes 

da INTERSINDICAL estiveram presentes 
à atividade que aconteceu nas ruas do 
centro de Natal e reuniu trabalhadores da 
administração indireta do RN de diversas 
áreas. O ato foi encerrado na Rua João 
Pessoa.

O

SINAI-RN realiza café em defesa da 
aposentadoria e participa de ato unificado 

contra a Reforma da Previdência
Café no Sindicato colheu assinaturas para abaixo-assinado 

contra a Reforma da Previdência

REFORMA DA PREVIDÊNCIA



s t rabalhadores 
da Administração 
Ind i re ta  do  RN 

elegeram a nova direção 
do SINAI-RN, que vai 
atuar no triênio 2019/2022. 
A esco lha aconteceu 
durante eleição realizada 
no dia 9 de maio, em 
chapa única. Na ocasião, 
a chapa “Na Luta com 
Independência, Unidade 
e Democracia”, que reúne 
integrantes das centrais 
sindicais INTERSINDICAL 
e CSP Conlutas, bem como 
setores independentes, saiu 
vitoriosa com 799 votos dos 
911 válidos, o que resulta 
em aprox imadamente 
88% do total. Ao todo, 108 
trabalhadores votaram 

ELEIÇÕES 

Trabalhadores elegem nova 
direção para o SINAI-RN 

O branco e 4 anularam o voto. 
 A votação acon-
teceu ao longo do dia, 
nos órgãos, autarquias, 
fundações e empresas 
que compõem a base do 
SINAI, bem como na sede 
estadual e regionais. O 
pleito definiu os novos 
membros  da  d i reção 
colegiada, do conselho 
fiscal, do conselho de 
representantes sindicais 
e das coordenações re-
gionais.
 A chapa vencedora 
afirmou que lutará em 
prol do cumprimento das 
reivindicações elencadas 
na pauta da Campanha 
Salarial 2019 entregue ao 
governo do Estado no mês 

Chapa eleita ficará à frente da direção do Sindicato durante o triênio 2019/2022

de março e assume postura 
contrária à Reforma da 
Previdência proposta pelo 
governo federal.

Posse
 A posse da direção 
eleita será no dia 28 de 

maio.  A at iv idade se-
rá real izada no Hote l 
Maine - Cuxá Recepções 
e Eventos  durante so-
lenidade, a part i r  das 
19h. 
 Veja na página 7 o 
quadro da direção eleita.



Governo do Estado 
informou as datas 
de  pagamento 

do salário de maio e da 
primeira folha  atrasada, 
de quatro deixadas pela 
gestão Robinson Faria. 
O comunicado foi feito 
durante audiência com os 
dirigentes das entidades 
que compõem o Fórum 
Estadual dos Servidores no 
dia 6 de maio. O encontro 
contou com a participação 
da governadora Fátima 
Bezerra e a direção do 
SINAI-RN esteve presente.
 De acordo com o 

O

Governo anuncia pagamento de maio e do 13º de 2017 
durante audiência com Fórum dos Servidores 

Ainda não há previsão para as demais folhas em atraso

FUNCIONALISMO

anunciado pelo Executivo, 
a folha de maio deverá ser 
paga da seguinte forma:

15/05 
- Integral para quem ganha 
até 5 mil reais.
- 30% para quem recebe 
acima de R$ 5 mil.
- Salário integral do pessoal 
da segurança.

31/05
- 70% do salário de quem 
ganha acima de 5 mil reais.
- Pessoal dos órgãos com 
arrecadação própria.
- Servidores da Educação.

 Quanto às folhas 
em atraso, a promessa é 
quitar primeiro o 13º de 

2017, da seguinte forma:

31/05
- Para quem ganha até 
R$12 mil reais líquido.

28/06
- Para quem ganha acima 
de R$ 12 mil reais líquido, 

que corresponde, segundo 
informado pelo governo, a 
1096 servidores.
 As demais folhas 
(décimo e salários de 
novembro e dezembro de 
2018) ainda não se tem 
previsão de quando serão 
pagas.



 D e c i s ã o  d a 
Justiça do Rio Grande 
do Norte condenou 
a  D ATA N O R T E  a 
reajustar os salários 
dos seus trabalhadores 
em 1,69% – percentual 
referente às perdas 
salariais do período 
2017/2018. Contudo, o 

Dissídio da DATANORTE 2017/2018 
será apreciado pelo TST, em Brasília

Governo do Estado, por 
meio da direção do órgão, 
recorreu da sentença 
referente ao d issíd io 
coletivo dos trabalhadores 
e,  com ta l  medida,  o 
caso passa a tramitar 
no  Tr ibuna l  Super io r 
do Trabalho (TST), em 
Brasília.

 D e c i s ã o 
da  Jus t i ça  do  R io 
Grande do Norte re-
fe ren te  a  d i ss íd io 
coletivo da EMPARN, 
sentenciou o órgão a 
reajustar os salários 
dos trabalhadores em 
1,69% – percentual 
referente às perdas 

EMPARN recorre de sentença no 
dissídio coletivo 2017/2018

sa la r i a i s  do  pe r íodo 
2017/2018.
 Todavia, a Em-
presa, por meio de sua 
diretor ia,  recorreu da 
sentença e os autos estão 
sendo encaminhados 
para o Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), em 
Brasília.

 A ação traba-
lhista de nº 867/1996-
0 3 ,  q u e  c o b r a  a 
di ferença do FGTS 
dos  t raba lhado res 
da FUNDASE pago 
a menor, foi tema de 
reunião realizada no 
dia 06 de maio entre 
os  rep resen tan tes 
do departamento ju-
rídico do SINAI-RN e 

Justiça vai determinar expedição de RPV´s e precatórios para pagamento 
de ação de diferença de FGTS aos trabalhadores da FUNDASE

a direção da 3ª Vara do 
Trabalho de Natal/RN. Na 
ocasião, ficou definido que 
no decorrer de 2019 serão 
expedidos Requisitórios de 
Pequeno Valor (RPV´s) para 
os trabalhadores que tem 
a receber até 20 salários 
mínimos.
 Também foi acor-
dado entre as partes que 
serão expedidos precatórios 

aos trabalhadores, cujo 
valor a receber está acima 
de 20 salários mínimos. 
No caso dos precatórios, 
a previsão é que sejam 
incluídos no orçamento do 
Estado de Dezembro/2020.
 O processo contem-
pla 1009 beneficiários e os 
valores em questão foram 
calculados tendo por base 
a data de admissão de 

cada trabalhador até 
o mês de junho de 
1994, deduzindo-se 
o que foi recebido à 
época.
 O  d e p a r t a -
mento  ju r íd i co  do 
SINAI informará pos-
teriormente sobre a 
data de expedição 
dos precatórios e dos 
RPV´s.

coordenador geral 
do SINAI-RN, San-
t ino Arruda, rece-

beu homenagem durante 
sessão solene realizada na 
Assembleia Legislativa por 
ocasião do Dia Internacional 
do Trabalhador, comemorado 
em 1º de Maio. A solenidade 
aconteceu no dia 30 de abril.
 A sessão que reve-
renciou os trabalhadores 
e o movimento sindical, foi 
proposta pelo deputado 
estadual Francisco do PT. 
De acordo com o Depu-
tado, essa é a primeira de 
várias sessões que deverão 
acontecer em homenagem 

O
Coordenador geral do SINAI é homenageado 

na AL por ocasião do Dia do Trabalhador
às lideranças e organizações 
sindicais que representam os 
interesses dos trabalhadores 
por trabalho, terra, direitos e 
salários.
 Além de Santino 
Arruda, outras 15 lideran-
ças sindicais que militam 
nos movimentos sociais em 
defesa da classe trabalhadora 
do RN foram homenageadas. 
São elas: Antônio Júnior 
da Silva, Dário Barbosa de 
Melo, Eliane Bandeira e 
Silva, Eliziel Barbosa da 
Silva, Fernando Lucena, 
Francisco Batista Júnior, 
Francisco Wellington Duarte, 
Horácio de Paiva Oliveira, 

João Cabral de Lira, José 
Rodrigues Sobrinho, Manoel 
Cândido da Costa, Maria de 
Fátima Oliveira Cardoso,  

Melquesedeque Moreira (in 
memoriam), Soraya Godeiro 
Massud e Vilma Aparecida de 
Araújo (in memoriam).  

HOMENAGEM


