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DENÚNCIA
Fórum Estadual dos Servidores de-
nuncia Recomendação feita pelo MP 
ao governo.

Dados do DIEESE contestam motivo
alegado pelo governo estadual para atrasar 

pagamento de salários

Dados apresentados pelo DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) dão conta 
de que as receitas do governo do RN não caíram entre o primeiro semestre de 2015 e os seis primeiros meses deste 
ano. De acordo com os números do Departamento, a receita do Fundo de Participação Estadual subiu 2,96% entre 

um semestre e o outro, e as do ICMS subiram 4,38%, também no mesmo período.

Leia mais na pág. 03

Veja nesta edição:
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PLANEJAMENTO
SINAI debate conjuntura em seu pri-
meiro planejamento estratégico.
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MULHERES
Mulheres da base do SINAI-RN 
participam do 2º Encontro do 
segmento.

Os números apresentados pelo Departamento de Estatística demonstram que as receitas do 
Estado não caíram entre o primeiro semestre de 2015 e o deste ano 
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 coordenador geral do 
SINAI-RN, Santino 
Arruda, afirma que é 

inverídica a informação de 
que as receitas do governo 
e s t ão  ca indo :  “O que 
ocorre é que elas não estão 
subindo como previsto no 
orçamento anual”.  Segundo 
ele, os dados apresentados 
pelo DIEESE derrubam a 
alegação do governo de que 
a queda nas receitas são um 
dos motivos para pagar os 
salários com atraso: “Não 
procede a informação oficial 
do governo Robinson de 
que as receitas estão caindo, 
o que ocorre é que elas não 
estão subindo como previsto 
no orçamento anual, o que é 

Números apresentados pelo DIEESE derrubam 
a versão do governo para atrasar pagamento de 

salários

Salários

Fórum Estadual dos Servidores denuncia 
Recomendação feita pelo MP ao governo

SINAI e demais 
s i n d i c a t o s 
que compõem 

o  F ó r u m  E s t a d u a l 
dos  Se rv idores  do 
R N  ( S I N T E  R N , 
S I N D S A Ú D E 
R N ,  S I N P O L R N , 
SINTERN, SINDASP 
RN) denunciaram à im-
prensa Recomendação 
que o Ministério Público 
fez ao governo. 
 O MP enviou ao 
governo um documento 
sugerindo, entre outros 
aspectos, que se de-
m i t a m  s e r v i d o r e s , 
estáveis e não estáveis, 
sob  a  a legação  de 
cumprir  com a Lei 
de Responsabilidade 

Fiscal (LRF). 
 O  c o o r d e n a d o r 
geral do SINAI-RN, Santino 
Arruda, criticou a medida 
e disse que os serviços 
públicos serão ainda mais 
prejudicados, caso o governo 
acate a recomendação: “O 
s i s t e m a  v a i 
entrar em co-
lapso.
 V a i 
p r e j u d i c a r 
quem precisa 
dos serviços. 
O  g o v e r n o 
não vê isso. 
Naturalmente 
os servidores 
também serão 
prejudicados”, 
declara. 

O  Uma nota à po-
pulação, rechaçando o 
documento do Ministério 
Público, foi publicada em 
jornal de circulação, no 
dia 28 de agosto. O texto 
é assinado pelo SINAI-

diferente de estarem caindo”.
 San t ino  t ambém 
questiona o fato de o governo 
alegar que não há dinheiro 
para pagar os salários em dia, 
uma vez que há 6 anos os 
servidores não só não têm 
reajuste salarial, além de 
acumularem perdas que 
beiram os 53%. “Se as 
receitas não estão caindo 
e se o funcionalismo está 
desde 2010 sem reajuste 
salarial, o que justifica 
o governo não pagar os 
salários em dia, indaga o 
coordenador.
 O SINAI nunca 
se calou diante de tamanha 
irresponsabilidade admi-
nistrativa na gerência do esta-

do e de seu funcionalismo.  
 No dia 10 de agosto, 
ajuizou mandado de segurança 
solicitando à Justiça que 
determine que o governo pague 

RN, SINDSAÚDE-RN, 
SINTERN, SINPOL-
RN, SINDASP-RN e o 
SINTE/RN. Confira a 
nota na íntegra: http://bit.
ly/2bZ6Guh]

os salários em dia aos servidores 
da administração indireta das 
fundações, autarquias e empresas, 
para os trabalhadores ativos, 
aposentados e pensionistas.

O 
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Direção e a assessoria 
jurídica do SINAI-
RN estiveram reu-

nidos, no último dia 30/08, 
com o Juiz da Central de 
Apoio à Execução – CAEX, 
Dr. Cássio Manoel, para 
discut i r  as  pendências 
trabalhistas dos empregados 
da DATANORTE.
 O Sindicato propôs e 
o Juiz concordou em liberar 
um valor, em torno de 70 

A

SINAI se reúne com Juiz da CAEX 
para discutir pendências dos 

trabalhadores da DATANORTE 

Acordo

mil reais, que já se encontra 
à disposição, e de convocar a 
DATANORTE para assumir 
o compromisso de liberar 
1.000.000,00 (um milhão de 
reais) agora em novembro. 
 Foi tratada também 
a questão do patrimônio da 
Empresa, já disponibilizado 
à Justiça do Trabalho. O 
Juiz se comprometeu em 
providenciar editais de venda 
direta dos bens até dezembro.

urante reunião no 
dia 30 de agosto 
com a Direção do 

SINAI e DATANORTE, o 
Juiz da CAEX – Central 
de Apoio à Execução, Dr. 
Cássio Manoel, ficou de 
fazer a imissão de posse 
do terreno do Pitimbu. 
 A ação de usuca-
pião, que se encontrava 
aguardando julgamento 
no gabinete do desem-
b a r g a d o r  C o r n é l i o 
Alves, foi redistribuída 
para o desembargador 
Amaury Sobrinho. Para 
o SINAI esse fato é 

D

SINAI aguarda na justiça 
imissão de posse do terreno 

do Pitimbu
bastante positivo, visto 
que esse desembargador 
foi quem julgou o pedido 
de usucapião do Horto 
Florestal improcedente.
 O  S i n d i c a t o 
espera que o desem-
bargador Amaury tenha 
o mesmo entendimento 
mais uma vez, pois a 
causa de pedir é a mesma.
 As licenças da 
primeira fase já foram 
liberadas e as vendas dos 
lotes já estão em curso. 
Restando, portanto, a 
liberação da segunda fase 
do empreendimento.

m dia de luta em defesa da 
manutenção dos direitos 
da classe trabalhadora. 

Foi assim que no dia 16 de agosto 
centrais sindicais, o SINAI-RN 
e outros sindicatos, movimentos 
sociais e estudantis saíram às ruas 
de Natal para rechaçar os ataques 
do governo Temer.
 Na ocasião, os mani-
festantes saíram em passeata do 
hospital Walfredo Gurgel, na 
avenida Hermes da Fonseca, em 
direção ao Centro Administrativo 
de Natal. 
 O Dia Nacional de Mobili-
zação e Luta pelo Emprego e Pela 
Garantia de Direitos encampa 
a luta em defesa do pré-sal e 

U rechaça a reforma da previdência 
social, a flexibilização da CLT e 
a PEC 241/2016, que poderá 
congelar os investimentos no 
setor público por 20 anos. 
 A manifestação também 
teve como objetivo protestar 
contra o PLP 257, que visa 
renegociar as dívidas dos Estados 
com a União e que congelará os 
salários dos servidores das três 
esferas e proibir a realização de 
concursos públicos. 
 O Dia de Mobilização 
e Luta foi realizado em várias 
cidades do país. A ideia é 
unificar as bandeiras de luta 
dos segmentos que defendem a 
classe trabalhadora.

Em Natal, SINAI e entidades 
saem às ruas pelo Dia Nacional de 

Mobilização e Luta pelo Emprego e 
Pela Garantia de Direitos
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Sinai ajuizou uma 
representação no 
Ministério Público 

do Trabalho contra a 
Direção do DETRAN RN.
 O  m o t i v o  d a 
representação é que a 
Direção do Departamento 
assinou um contrato com 
a empresa JMT, tercei-
rizando suas atividades 
fins. Ou seja, ao em vez de 
a  Autarquia fazer concurso 

O
SINAI ajuíza representação no MP 

contra Direção do DETRAN RN
público para realização dos 
serviços, optou pela via 
da terceirização, que para 
a Direção do SINAI é o 
caminho que leva ao desvio 
de recursos públicos e à 
corrupção.
 O Sindicato espera 
que a Procuradoria Geral 
do Trabalho torne sem 
efeito esse contrato, que é 
parte de uma gestão desas-
trosa do governo Robinson 
Faria.

e n s a r  a  a t u a ç ã o  d o 
SINAI-RN para o triênio 
2016/2019. Foi com esse 

objetivo que o Sindicato realizou 
nos dias 11, 12 e 13 de agosto, no 
Centro de Treinamento da Emater 
- CENTERN, em São José de 
Mipibu/RN, o seu planejamento 
estratégico.
 Os diretores do SINAI-
RN, as demais instâncias do 
Sindicato e um técnico do Dieese 
de São Paulo e outro que atua na 
Paraíba analisaram a conjuntura 
política nacional e identificaram 
os principais  problemas da 
entidade e do serviço público, bem 
como discutiram as bandeiras de 
lutas que devem ser encampadas. 
 D e  a c o r d o  c o m  o 
supervisor técnico do Dieese 
da Paraíba,  Renato Duarte, 
os principais problemas iden-
tificados durante os dois pri-
meiros dias de evento foram: os 
saques que o governo do RN vem 
fazendo na previdência estadual, 
o sucateamento nos prédios dos 
órgãos, fundações e autarquias 
que compõem a base do Sindicato, 

P

SINAI debate conjuntura durante 
planejamento estratégico para o triênio 

2016/2019

Planejamento

o avanço do conservadorismo e os riscos 
para os servidores com a iminente 
reforma da previdência federal.
 Durante o planejamento, também 
foram debatidas questões relativas a 
formação, OLT, campanha de filiação, 
combate às opressões contra as mulheres, 
negros e o grupo LGBT, a criação de 
um núcleo de mulheres da base do 
SINAI e um outro de aposentados e o 
planejamento de ações com vistas ao 
reajuste anual e da data base para 
os trabalhadores da administração 
indireta.
 A coordenadora da 
pasta da mulher trabalhadora 
do  SINAI-RN,  S ine ide 
Maria, exaltou a importância 
do planejamento. Para 
ela, o planejamento é 
um momento importante, 
para encontrar as soluções 
que ajudarão a executar 
melhor as ações voltadas 
a melhorar a atuação das 
diretorias e coordenações do 
Sindicato e a formação da sua 
base.

ela segunda vez 
o  S I N A I - R N 
denunciou à Justiça 

que  a  DATANORTE 
descumpriu a sentença ju-
dicial do juiz da 4ª Vara do 
Trabalho, que determinava 
a implementação de 5,80% 
relat ivos ao dissídio 
2013/2014 até o final de 
maio deste ano. A primeira 
denúncia ocorreu há mais 
de um mês. 

P

SINAI denuncia a DATANORTE 
por descumprimento de sentença 

em dissídio coletivo
 D e s t a  v e z  o 
S i n d i c a t o  p e d e  q u e 
o juiz determine que a 
DATANORTE pague R$ 
1.000,00 diários de multa 
para cada trabalhador em 
caso de descumprimento 
da sentença. O SINAI 
também solicita que a 
Justiça determine que o 
gestor da empresa pague 
uma multa diária no mesmo 
valor.
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erca de 70 mulheres da base 
do SINAI-RN participaram do 
2º Encontro de Mulheres do 

Sindicato. 
 O evento foi realizado no dia 18 
de agosto, no Parque das Dunas, e contou 
com mulheres da base do Sindicato de 
Natal e do interior.
 As mulheres participaram de 
uma roda de Conversa com o coletivo 
de Mulheres da Feira Feito na Vila, que 
debateu o tema “Conversando sobre 
mulher, produção e renda”. Elas ainda 
desfrutaram de aula de zumba, que foi 
ministrada pelo professor Zip Frazão.
 Na ocasião, foi criado o Grupo 
Permanente de Mulheres 
do SINAI-RN, que 
tem como objet ivo 
produzir, automanter-se 
e mobilizar-se nas ações 
sindicais destinadas ao 
segmento. 
 O grupo é com-
posto por 10 mulheres 
da base do SINAI. São 

C
Mulheres da base do SINAI-RN participam 

do 2º Encontro do segmento

Mulheres

elas: Auricéia (FJA), Maria Jussara 
(FUNDAC),  Lucimar  Ferre i ra 
(FUNDAC), Graça Araújo (FUNDAC), 
Dalanita Azevedo (FUNDAC), Sônia 
Rocha (FUNDAC), Elione Eduardo 
(FJA), Veralúcia Lima (FUNDAC), 
Célia Macedo (FUNDAC) e Maria 
Cileide (FUNDAC).
 O grupo está aberto a novas 
componentes. As interessadas devem 
procurar as coordenadoras Maria 
Sineide, Zilta Nunes e Euzamar 
Mesquita, responsáveis 
pela pasta da Mulher 
Trabalhadora do SINAI-
RN.

urante audiência realizada 
no dia 18 de agosto entre a 
direção do SINAI, comissão 

de mobilização da FUNDAC e 
Gabinete Civil, o governo solicitou 
que fosse feito um novo estudo, 
objetivando diminuir o impacto fi-
nanceiro na folha de pagamento, do 
anteprojeto do Plano de Carreira dos 
trabalhadores da Fundação.
 A comissão de mobilização 
do Plano refez a parte financeira 
e encaminhou à Secretaria de 
Administração para fazer o novo 
impacto, que já concluiu e enca-
minhou mediante ofício no último 
dia 5 à presidência da Fundação. O 

D

Novo estudo que reduz impacto financeiro do anteprojeto 
do PCCR dos trabalhadores da FUNDAC é encaminhado à 

presidência
Sindicato aguarda agora a posição 
do governo para convocar nova 
assembleia com os trabalhadores da 
FUNDAC.  

Greve
 Enquanto isso, 
o indicativo de greve 
da categoria, aprovado 
na plenária da FUNDAC 
realizada no dia 16 de 
agosto, está mantido. 
 Desde abril deste 
ano, os trabalhadores da 
Fundação cobram o envio 
do anteprojeto do PCCR à 
Assembleia Legislativa.


