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CAMPANHA SALARIAL 
Ações para a campanha salarial serão 
apoiadas em análise da conjuntura 
política e econômica do País

SINAI dá início
às assembleias da

Campanha Salarial 2017 
com toda a sua base

 A Direção do SINAI deu início às assembleias 
pela pauta da campanha salarial de suas categorias no 
dia 08 de fevereiro. Ao todo, estão previstos 16 encontros 
com a base, entre Natal e o interior do estado. Com uma 

agenda intensa, a Direção do Sindicato planeja concluir 
a realização de todos esses encontros até o dia 10 de 
março.
 A pauta conjunta da base do SINAI será marcada 
pelas seguintes reivindicações:

> Reposição das perdas salariais de suas  
categorias, há 7 anos sem reajuste e 
acumuladas em 55%; 
> Implantação dos Planos de Carreira da 
FUNDAC, IDIARN e JUCERN; 
> Condições de trabalho e Concurso 
público.

Leia mais na pág. 03
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PROTESTO
Governo impede que servidores e sindi-
calistas acompanhem sessão que abriu 
o ano legislativo 
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GREVE
Após governo se comprometer 
que vai firmar acordo judicial, 
servidores do DETRAN deci-
dem suspender a greve

Rodada de visitas à categoria começa pelo
interior do estado
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Prestação de contas
Poesia

Ele é razoável. Todos o compreendem. 

Ele é simples. Você, por certo, não é nenhum 

explorador. Você pode entendê-lo.

Ele é bom para você. Informe-se sobre ele.

Os idiotas dizem-no idiota 

e os porcos  dizem-no porco.

Ele é contra a sujeira e contra a estupidez.

Os exploradores dizem-no um crime, 

mas nós sabemos que ele é o fim dos crimes;

Ele não é a loucura e sim o fim da loucura.

Não é o caos e sim uma nova ordem.

Ele é a simplicidade.

O difícil de fazer.

Bertolt Brecht
Elogio do Comunismo
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previsão é que a entrega da pauta 
geral ao governo ocorra no dia 
15 de março, no Gabinete Civil, 

pelo Fórum Estadual dos Servidores. 
As pautas específicas dos órgãos, 
autarquias e fundações serão entregues 
separadamente pelo SINAI logo após o 
término de cada assembleia.

Pauta geral está 
prevista para ser 

entregue ao governo 
em março

Campanha Salarial

Ações para a campanha 
salarial serão apoiadas 

em análise da conjuntura 
política e econômica do País

Direção colegiada 
Ampliada do SINAI 
reuniu-se no dia 03 

de fevereiro para planejar, 
discutir e encaminhar a largada 
da campanha salarial de 2017 
e demais encaminhamentos 
da luta do Sindicato para o 
período.

 O início dos trabalhos 
se deu com uma importante 
e esclarecedora análise 
de conjuntura. Para 
essa atividade, o Sin-
dicato convidou os 
companheiros Naza-
r e n o  G o d e i r o , 
coordenador na-
cional do Insti-
t u t o  L a t i n o -

Amer icano de  Es tudos 
Sócioeconômicos - ILAESE 
e Isabel Keppler, Psicóloga 
e doutoranda pela UFRN em 
saúde do trabalhador. 
 Terceirização, neo-
liberalismo, domínio da 
economia brasileira, dentre 
outros temas abordados 
revelaram a importância 
de se unificar as lutas, 
ident if icando o quão a 
crise política instaurada no 
país retroalimenta a crise 
econômica. A Direção do 
SINAI identificou ainda mais 
a importância de construir a 
unidade dessa luta dentro e 
fora do Sindicato.

A

A 
Confira o calendário de assembleias 
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abertura do ano legislativo no RN foi marcada 
por um forte esquema de segurança, com grades 
e policiais em todo o entorno da Assembleia 

Legislativa.
 Na ocasião, servidores e sindicalistas foram 
impedidos de acompanhar a sessão. 
 O SINAI-RN e demais sindicatos que integram o 
Fórum Estadual dos Servidores protestaram pela 
apresentação do calendário de pagamento e pelo fim 
dos atrasos de salários. 

 A atividade aconteceu no dia 02 de fevereiro, 
em frente à AL, na Praça dos Três Poderes.

A

Governo impede que servidores e 
sindicalistas acompanhem sessão 

que abriu o ano legislativo

urante ato unificado, o SINAI participou de 
protesto contra a Reforma da Previdência. A 
atividade, realizada no dia 08 de fevereiro, 

foi promovida pelo Fórum Estadual dos Servidores, 
juntamente com a OAB/RN, e contou com a 
participação de trabalhadores de diversas áreas do 
funcionalismo.
 O ato se iniciou em frente ao INSS da Cidade 
Alta, com uma caminhada até o IPERN (Instituto 
de Previdência dos Servidores do Estado do Rio 
Grande do Norte), onde os manifestantes se 
revezaram nos discursos, apontando os males da 
Reforma proposta pelo governo Temer. 
 Para o coordenador geral do SINAI-RN, 
Santino Arruda, a luta dos trabalhadores deve 
se intensificar, a fim de travar a aprovação 
desse projeto: “Essa reforma precisa ser 
barrada o quanto antes no Congresso, 
sob pena de levar os trabalhadores a 
amargarem anos de escravidão”.

D

Em ato unificado, 
SINAI protesta contra a 
Reforma da Previdência 

Protesto

Manifestantes protestaram em frente à AL exigindo a
apresentação do calendário de pagamento e o

fim dos atrasos de salários
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s  membros  da 
Comissão Especial 
de Estudos para 

R e e s t r u t u r a ç ã o  d a 
FUNDAC reuniram-
se  para  d i scu t i rem 
e deliberarem sobre 
o envio do Plano de 
Carreira à Assembleia 
Legislativa. 

O
Comissão da reestruturação do PCCR da FUNDAC reúne-se 

para discutir estratégias para envio do Plano à AL

 A comissão criou 
e estabeleceu linhas estra-
tégicas  para  nor tear  a 
elaboração do projeto técnico 
ao governo do estado, com 
parecer fundamentado, para 
que o envio seja feito até o 
mês de maio/2017, conforme 
estabelecido no termo de 
Acordo Judicial em fase de 

cumprimento de sentença 
assinado em 12 de dezembro 
de 2016. 
 Na reunião, ficou 
acertado um cronograma 
de reunião semanal para 
discutir a forma desse en-
caminhamento à Assem-
bleia. Da data desta reunião, 
realizada no dia 4 de fevereiro, 

o projeto deverá ser en-
caminhado em até 45 
dias.
 Na ocasião, 
também foi feita a 
leitura e alinhamento 
dos documentos de 
f u n d a m e n t a ç ã o  e 
justificativa do ante-
projeto. 

s  s e r v i d o r e s  d o 
DETRAN decidi-
r a m  s u s p e n d e r 

temporariamente o mo-
vimento grevista e manter 
o estado de greve. A sus-
pensão foi deliberada em 
assembleia realizada no 
dia 16 de fevereiro. Foram 
10 dias de paralisação em 
cerca de 20 unidades do 
Departamento em todo o 
RN, distribuídos entre Natal, 
Mossoró, Currais Novos, 
Caicó, Pau dos Ferros, Assu, 

dentre outros.
De acordo com o 

O

Após governo se comprometer que vai firmar acordo 
judicial, servidores do DETRAN decidem suspender a greve 

temporariamente e marcam assembleia

diretor de formação política 
do SINAI-RN, Alexandre 
Guedes, a categoria decidiu 
retomar as atividades após o 
compromisso do governo em 
manter o acordo de realinhar 
as tabelas salarias, firmado 
em 2016, dependendo tão 
somente de homologação do 
TJ/RN (Tribunal de Justiça 
do RN).
 Uma nova assem-
ble ia  da  ca tegor ia  fo i 
m a r c a d a .  O  e n c o n t r o 
acontece no dia 06 de março, 
às 10h, na Sede estadual do 
DETRAN.

Foram 10 dias de paralisação em cerca de 20 unidades 
do Departamento em todo o RN



a ação que cobra 
a s  p e r d a s  d a 
URV (março a 

julho/1994) dos trabalha-
dores do IDEMA, relativo 
ao Plano Real, o Juiz da 4ª 
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Governo recorreu 
da decisão do 
Tribunal Regional 

do Trabalho - TRT, na 
ação de dissídio coletivo 
dos trabalhadores da 
D ATA N O RT E ,  q u e 
cobra perdas salariais do 
período de maio/2015 
a abril/2016. O SINAI 
cobra a reposição das 
perdas do período no 
percentual de 9,80%.

O
Dissídio da DATANORTE é 

encaminhado ao TST
 O processo será 
encaminhado ao Tribunal 
Supe r io r  do  Traba lho 
- TST, onde será julgado 
novamente.  A previsão 
do novo julgamento pode 
ocorrer em  cerca de oito 
meses.
 P a r a  a  d i r e ç ã o 
do SINAI-RN, governo e 
a Datarnorte estão se posi-
cionando de forma cruel, pois 
visam congelar os salários dos 
servidores da empresa. 

urante  audiência 
realizada no dia 27 
de janeiro, no Núcleo 

de Conciliação do TRT, 
entre o SINAI e a Direção 
da CEASA, ficou acertado 
entre as partes que todos os 
processos pendentes de paga-
mento nas varas do trabalho 
de Natal serão atualizados, 
para uma tentativa de con-
ciliação.

D

Justiça pede atualização de todos os 
processos pendentes de pagamento da 
CEASA para tentativa de conciliação

 Para  que  essa 
conciliação aconteça, um 
representante da secretaria 
de planejamento e um pro-
curador do estado serão 
convocados pelo Juiz do 
Núcleo.
 Uma nova au-
diência de conciliação foi 
agendada para o dia 10 de 
março, às 9h, no TRT.

a ação de dissídio 
2 0 0 9 / 2 0 1 0 ,  a 
C E A S A  f o i 

condenada a pagar a 
seus trabalhadores o 
percentual de 5,49%, 
retroativo a maio de 2010. 
Entretanto, a Central só 

N
CEASA é condenada a incorporar índice retroativo do dissídio 

2009/2010 a seus trabalhadores
fez a incorporação em abril de 
2016, retroagindo apenas ao 
mês de março do ano passado. 
Ou seja, a empresa terá ainda 
que pagar os atrasados do 
mesmo índice do período de 
maio de 2010 a fevereiro/2016.
 Para  pagamento 

da diferença não só desse 
dissídio, a Justiça solicitou 
ao SINAI em audiência, 
juntamente com a direção 
da CEASA, que seja feito 
um levantamento de todos os 
débitos da Empresa para com 
os trabalhadores em todos 

os processos pendentes de 
liquidação nas varas do 
trabalho de Natal. 
 Uma nova audiên-
cia de conciliação foi 
agendada para o dia 10 de 
março, às 9h, no Núcleo de 
Conciliação TRT.

SINAI requereu 
ao Juiz da segun-
da Vara do Tra-

balho de Natal que seja 
feito o bloqueio dos 
atrasados do passivo do 
dissídio 2014/2015, dos 
trabalhadores da EM-
PARN. A empresa chegou 
a incorporar o índice 
de 7,21%, retroativo a 

O
SINAI requereu bloqueio judicial de verbas da EMPARN para 

pagamento de passivo em dissídio coletivo
março de 2016. Entretanto, 
o restante do período que 
compreende de maio de 2015 
a fevereiro/2016, não o fez.
 A Justiça bloqueou 
em torno de 842 mil para 
pagamento  a  124 em-
pregados da empresa refe-
rente ao atraso.  Desse 
montante, foram devolvidos 
em torno de 350 mil, devido 

à comprovação de paga-
mento  pe la  EMPARN, 
em contracheque, a 98 
reclamantes.
 Durante audiência 
de conciliação realizada 
no último dia 9, a empresa 
comprovou o pagamento dos 
atrasados de maio/2015 a 
fevereiro/2017, restando ainda 
a incorporação a 26, dos 124 

empregados. Nesse caso, 
a Justiça determinou uma 
multa equivalente a 10 mil 
reais para cada um desses 26 
reclamantes. Determinou 
ainda que seja feita uma 
perícia contábil, pelo fato 
de a EMPARN afirmar que 
cumpriu integralmente a 
sentença ora questionada 
pelo Sindicato.

N
Justiça pede atualização de cálculos em ação de URV do IDEMA

Vara da Fazenda Pública de 
Natal notificou o SINAI para 
apresentação dos cálculos de 
todo o quadro de servidores 
da Autarquia.  D u r a n t e 
assembleia realizada no dia 

14 de fevereiro, os servidores 
deliberaram pela contratação 
de contador para elaboração 
desses cálculos. Essa mesma 
decisão judicial também 
será aplicada no processo 

das demais Fundações 
(FUNDAC, FJA) e Autar-
quias (FUNDAC, FJA) da 
base do SINAI. O Sindicato 
será notificado em cada um 
desses processos.


