04

POSSE

Nova direção do SINAI é empossada e inicia mandato

05

FUNCIONALISMO

Governo descarta aumento e
cala sobre atrasados

06

PARALISAÇÃO

Fórum convoca servidores
para paralisar atividades

Justiça libera crédito do Termo de Compromisso 020/2018
para trabalhadores da CEASA e DATANORTE
O poder judiciário, por meio do
Tribunal Regional do
Tr a b a l h o ( T RT / R N )
e do Juiz da Central
de Apoio a Execução
(CAEX), liberou verba
para o pagamento de

créditos trabalhistas aos
servidores/funcionários da
DATANORTE e da CEASA.
O montante disponibilizado tem por ref e r ê n c i a o Te r m o d e
Compromisso Judicial
020/2018 e contemplou 21

SINAI ajuíza dissídios 2018/2019 dos
trabalhadores da CEASA
O SINAI-RN
ajuizou, após deliberação em Assembleia
Extraordinária, o
dissídio coletivo dos
trabalhadores da
CEASA, referente
a perdas salariais e
cláusulas sociais do
período 2018/2019.

A audiência de
conciliação aconteceu
no dia 25 de junho, às
15h, na sede do Tribunal
R e g i o n a l d o Tr a b a l h o
(TRT), em Natal. Todavia,
não houve acordo durante
a audiência, e o processo
seguirá para julgamento,
no TRT.

trabalhadores, segundo
ordem cronológica do TRT,
dos quais 03 beneficiários
pertencem aos quadros da
CEASA e 18 são oriundos da
DATANORTE. O pagamento
foi realizado diretamente na
conta dos beneficiários, no

mês de junho.
O
Te r m o
de Compromisso
020/2018 abrange
o pagamento de
precatórios inscritos
e em tramitação no
TRT/RN.

SINAI ajuíza dissídios
2018/2019 dos trabalhadores
da EMPARN
Após deliberação em Assembleia,
o SINAI-RN ajuizou
o dissídio coletivo
dos trabalhadores da
EMPARN, referente
a perdas salariais e
cláusulas sociais do

período 2018/2019.
A audiência de conciliação
que aconteceu no dia 25 de
junho não se mostrou exitosa
e com isso o processo seguirá
para julgamento no Tribunal
Regional do Trabalho (TRT)
em Natal.

GREVE GERAL

Atividades da Greve Geral aconteceram durante
todo o dia 14/06, na capital e interior do RN
SINAI mobilizou sua base e foi às ruas

A

s atividades do SINAI no dia 14 começaram logo
nas primeiras horas da manhã. No DETRAN,
servidores do Departamento paralisaram as
atividades por 24 horas e acamparam em frente à sede
estadual, mesmo sob a forte chuva que caía em Natal. O
piquete contou com uma atividade cultural na voz e violão de
Joabe Nascimento. Os trabalhadores da FUNDASE e EMATER
também cruzaram os braços, conforme previamente aprovado em
assembleias.
Ainda no período da manhã, a diretoria do SINAI-RN realizou
uma atividade no Centro Administrativo, na frente da Governadoria.
Em pauta, além da Reforma da Previdência, estavam as questões
do funcionalismo local, a exemplo da luta em prol do pagamento
das folhas em atraso deixadas pela gestão anterior e mantidas
pela gestão atual, a reposição salarial para as diversas categorias,
a realização de concursos públicos, a fim de suprir a crescente
demanda, entre outras questões.
		
À tarde, a direção estadual do SINAI-RN compareceu
ao ato unificado alusivo à Greve Geral. A atividade reuniu mais
de 10 mil pessoas, apesar do tempo frio e chuvoso na capital e
da escassez de ônibus devido à paralisação dos rodoviários.
A marcha em direção à Praça de Mirassol teve concentração
no IFRN da Avenida Senador Salgado Filho, agrupando
trabalhadores da administração indireta e de diversas
áreas. Estudantes, movimentos, frentes, sindicatos
e centrais sindicais também estiveram presentes. A
caminhada ocupou a faixa sentido Centro/Parnamirim
e, por volta das 19h, após 4 quilômetros de percurso, o
ato foi encerrado com uma atividade cultural.
Interior do RN se mobiliza
Manifestações realizadas pelo interior do Estado
também contaram com a presença do SINAI. Em Caicó
o povo foi às ruas no período da manhã para dizer não
à Reforma da Previdência. À tarde foi a vez de Mossoró
realizar um ato unificado. As regionais do Sindicato estiveram
presentes, levando suas mensagens e bandeiras de luta.

POSSE

A

Nova direção do SINAI é
empossada e inicia mandato

nova diretoria do SINAIRN tomou posse na
noite do dia 28 de maio
durante solenidade realizada
no Hotel Maine, no espaço do
Cuxá Recepções e Eventos.
Na ocasião foram empossados
os novos membros da direção
colegiada, do conselho fiscal,
do conselho de representantes
sindicais e das coordenações
regionais, eleitos no pleito
realizado em 09 de maio, com
799 votos.
O grupo que compôs
a chapa “Na Luta com
Independência, Unidade e
Democracia” ficará à frente do
SINAI no triênio que vai de junho
de 2019 a junho de 2022. Durante
a posse, recordou-se que o início
do mandato da nova gestão
coincide com o aniversário de
30 anos do Sindicato, celebrado
em 31 de maio. Também se
rememorou que o SINAI, a
exemplo de outras entidades
sindicais, foi criado logo após
a redemocratização do Brasil
e que participou de inúmeras

lutas ao longo de sua história,
como o “Fora Collor”, em 1992, e a
derrubada do pacote de maldades
do governo Robinson Faria, em
2018.
A atual conjuntura política e
de agravamento da crise nacional
esteve presente nos discursos da
noite, sendo apontados os males
da Reforma Trabalhista e da
terceirização irrestrita, aprovados
na gestão Temer, e os riscos
da Reforma da Previdência que
tramita em Brasília.
Estiveram presentes
na solenidade membros da
gestão e também filiados ao
Sindicato e representantes da
INTERSINDICAL, CSP Conlutas,
Cut, CTB, CGT, PSOL, PSTU,
PCdoB, PCB, PT, PSB, Unidade
Popular, SindSaúde, Sinsp,
SINDFERN, SOERN, Assema e
Astran.
A coordenadora geral
empossada, Zilta Nunes, agradeceu a participação de todos,
bem como a colaboração dos
antigos e dos novos membros da
direção do Sindicato.

FUNCIONALISMO

Governo descarta aumento, anuncia calendário
de três folhas e a volta de consignados, mas cala
sobre atrasados
O Fórum Estadual dos Servidores esteve reunido com a governadora Fátima Bezerra para dialogar
acerca das principais demandas do funcionalismo. A conversa aconteceu no dia 27 de junho, na
Governadoria. A direção estadual do SINAI-RN esteve presente.

N

a mesa de negociação, temas
como o calendário
de pagamento dos salários
de 2019; as folhas em
atraso; o aumento dos
salários em 16,38%; a venda
da conta única; o pregão dos
royalties; bem como a auditoria
nos contratos de terceirização
foram abordados.
Contudo, não obstante anunciando a previsão de
pagamento das folhas de julho,
agosto e setembro e a volta dos
empréstimos consignados, o
Executivo descartou conceder a
reposição salarial para o conjunto
dos servidores solicitada pelo
Fórum, e as três folhas ainda
em atraso, relativas a novembro,
dezembro e 13º salário de
2018, seguem sem previsão de
pagamento.
O coordenador secretário
do SINAI-RN, Santino Arruda,
analisou a audiência como negativa.
Confira abaixo um resumo do
diálogo entre as entidades que
compõem o Fórum e o governo:
CALENDÁRIO DE
PAGAMENTO
Julho
15/07 - Integral para quem ganha
até 3 mil reais; 30% para quem
ganha acima de 3 mil reais
30/07 - 70% restante para quem
ganha acima de 3 mil reais
Agosto
15/08 - Integral para quem ganha

até 3 mil reais; 30% para quem
ganha acima de 3 mil reais
30/08 - 70% restante para quem
ganha acima de 3 mil reais
Setembro
16/09 - Integral para quem ganha
até 3 mil reais; 30% para quem
ganha acima de 3 mil reais
30/09 - 70% restante para quem
ganha acima de 3 mil reais
CONSIGNADOS
Suspensos há mais de 3 anos,
voltarão a ser concedidos a partir da
segunda quinzena de julho.
AUMENTO SALARIAL
Alegando crise financeira, o governo

descartou aumento dos salários dos
servidores de todas as áreas – que
já acumulam perdas salariais de
quase 10 anos. O Fórum questionou
o possível aumento que poderá
ser concedido aos procuradores do
Estado.
SALÁRIOS EM ATRASO
Não há previsão para quitar as 3 folhas
ainda em atraso (novembro, dezembro
e 13º salário de 2018).
ADIANTAMENTO DO 13°
S ó s e rã o c o n t e mp la d a s c o m o
adiantamento de 40% do 13º salário
de 2019 as categorias que dispõem
de receita própria.

PARALISAÇÃO

Fórum convoca servidores para
paralisar atividades
Ante os resultados da reunião com o Governo, o Fórum Estadual dos Servidores se reuniu e
optou por instituir o dia 13 de agosto como Dia de Paralisação Estadual dos Servidores

A

parada foi definida
no dia 02 de julho,
durante reunião

do Fórum que avaliou o
resultado do encontro com
a governadora ocorrido no

dia 27 de junho.
Na ocasião, foi
consenso entre as entidades rechaçar o calendário
de pagamento dos
meses de julho, agosto
e setembro apresentado
pelo Executivo no dia
27, visto que o Fórum
discorda da faixa salarial
apresentada.
Desse modo,
votou-se favoravelmente
à parada que acontecerá
no dia 13 de agosto (terçafeira) e visa defender o

pagamento dos salários
que ainda se encontram
em atraso, a reposição
salarial para o conjunto
dos servidores, a realização de concursos e um
tratamento igualitário para
todas as categorias, entre
outras demandas.
De acordo com
a direção do SINAIRN, assembleias serão
realizadas com vistas a
debater a adesão das
categorias ao dia estadual
de paralisação.

Entidades enviam ofícios ao governo, rechaçando
calendário de pagamento e pedindo audiência

O

Fórum Estadual
dos Servidores
enviou dois ofícios
ao governo do Estado.
No primeiro, comunicou
sua posição contrária ao
calendário de pagamento
apresentado em audiência
no dia 27 de junho. Já no
segundo, além de reforçar ser
contra o caléndário, solicitou
uma nova conversa com o
Executivo.
A ideia das entidades
é pressionar o governo e fazer
com que a faixa salarial de
pagamento, até agora fixada
em 3 mil reais, aumente para
entre 4 e 5 mil reais.

