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CAMPANHA SALARIAL 
SINAI entrega pauta da campanha sa-
larial ao governo e participa de protesto 
contra a Reforma da Previdência
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MULHER 
Dia Internacional da Mulher foi 
marcado por atividades de luta 
promovidas pelo SINAI-RN

 O salário do servidor estadual vai cair 3% se o projeto que visa aumentar 
a contribuição previdenciária for aprovado pelos deputados estaduais. A 
proposta entregue pelo governo Robinson Faria à Assembleia Legislativa, no 
início de março, visa subir de 11% para 14% o desconto salarial dos servidores 
para os cofres do IPERN (Instituto de Previdência dos Servidores Estaduais). 
O pacote da Reforma da Previdência do RN detém outros projetos prejudiciais 
aos trabalhadores. 
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Prestação de contas
Editorial

Não haverá trégua! 
Brasil  agoniza no 
engodo das reformas 
sindical e trabalhista, 
q u e  g a l o p a m  n a 

retirada de direitos da classe 
trabalhadora. A aposentadoria 
sofre o ataque mais pesado, 
começando pela equiparação 
de homens e  mulheres , 
que precisarão ter 65 anos 
de idade, e se quiserem se 
aposentar com valor integral, 
terão que contribuir por 49 
anos, o que significa dizer 
que muitos brasileiros não se 
aposentarão.
 Mas a fragmentação 
do trabalho também entra na 
pauta, tanto nas tentativas 
de mudança na legislação 
trabalhista, como na proposta 
de terceirização da atividade 
fim das empresas. 
 A nova atrocidade 
do governo Temer aplicada 
na Lei do Trabalho traz “o 
negociado como valor maior 
sobre o legislado.  Ou seja, os 
trabalhadores estarão expostos 
às negociações em condições 
desfavoráveis.  Mesmo a 
lei lhe garantido situação 
mais benéfica, o negociado 
prevalecerá.
 2 0 1 7  s e g u e  n o s 
apresentando momentos de 
desalento, dificuldades na 
prestação dos serviços de 
responsabilidade do Estado, 
crises para todos os lados e 
gostos.  
 Nem dá para dizer 
que a crise da segurança 
é mais grave do que a do 
sistema prisional, ou da saúde 
pública, ou a da educação que 

O se encontra paralisada Brasil 
afora.
 A pior delas é a crise 
do desemprego, que não 
tem data para acabar. Sem 
trabalhar, o cidadão adoece, 
deixa de consumir, recorre 
aos serviços, já precarizados, 
de saúde, sempre cheios.  
Enquanto as cr ises que 
castigam o brasileiro, as duas 
reformas, a da Previdência 
e a da legislação trabalhista, 
inegavelmente vão agravar o 
que já é precário.
 N u n c a  f o i  t ã o 
verdadeira a frase:  a única 
saída é a luta!  Por isso os 
trabalhadores foram às ruas 
do País neste dia 15.  Não 
haverá trégua enquanto não 
for dada a certeza de que 
não se igualará a idade entre 
homens e mulheres para efeito 
de aposentadoria
 Não se dará trégua 
enquanto não ficar garantido 
que as aposentadorias não 
perderão seu poder material, 
em relação aos da ativa.
 Enquanto não ficar 
acertado que a legislação 
trabalhista vai ser respeitada 
nos contratos de trabalho, não 
haverá trégua! Temer e seus 
seguidores não imporão suas 
vontades e vaidades.  Seus 
crimes contra o trabalhador 
não passarão! Suas posições 
criminosas e desrespeitosas 
contra a classe trabalhadora 
serão combatidas pelo povo, 
que voltará às ruas!  
 Enquanto houver 
golpe, não haverá trégua. 
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Previdência Estadual

Reforma da previdência estadual é 
golpe nos servidores

Reforma da Pre-
vidência do RN é 
um golpe contra os 

trabalhadores do funciona-
l i s m o ,  q u e  t e m  c o m o 
objetivo tapar o rombo no 
Funfir produzido pelo atual 
governo do RN. Além do 
projeto que visa aumentar 
o desconto previdenciário, 
dentro do pacote da Reforma 
há um projeto que visa 
executar a demissão de 14 
mil servidores, entre ativos 
e aposentados, que não são 
concursados. 
 Ou t ro  PL p revê 
a  contenção de  gas tos 
dos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário pelos 

A
Trabalhadores já preparam ofensiva 

próximos 20 anos. Ou seja, o 
governo quer implementar a 
PEC 55 potiguar.  O curioso 
é que o governador Robinson 
Faria declarou que não iria 
aderir à onda de ajustes 
fiscais que se espalha Brasil 
afora, determinada pelo 
ilegítimo governo Temer. 
Mas ele já mudou o discurso, 
algo comum ao longo de sua 
gestão. 
 O desejo  de  pe-
nalizar os servidores do RN 
e atender aos anseios do 
governo federal é tamanho, 
que, ao entregar à AL o pacote 
da Reforma da Previdência 
local, o governador que 
estava em exercício, Fábio 

Dantas ,  ped iu  que  os 
deputados analisassem o 
projeto com celeridade. 
 Diante disso, os 
trabalhadores preparam 
uma ofensiva. O SINAI-RN 

e todo o Fórum Estadual dos 
Servidores vão convocar, 
a  q u a l q u e r  m o m e n t o , 
atos e outras atividades 
de protesto contra essa 
Reforma nefasta.  

Funcionalismo estadual está há mais de um 
ano sem receber seus salários em dia 

esde janeiro de 
2016, o governo 
Robinson começou 

a atrasar os salários do 
funcional ismo.  Após 
raspar o tacho do Funfir 
ao longo de 2015, ano em 
que os pagamentos foram 
todos efetuados em dia, 
todos sabem bem o porquê, 
o governo iniciou um ciclo 
onde os servidores vêm 
recebendo seus salários 
fora do mês. São dez dias 
de atraso ou mais, e o 
pagamento é feito até 

D
Fórum Estadual continua lutando politicamente para que o pagamento volte a ser feito dentro do mês

de forma fracionada. Os 
aposentados e pensionistas 
são os mais discriminados. 
Recebem quase sempre por 
último. 
 A Constituição Es-
tadual determina que os 
salários devam ser pagos até 
o último dia útil de cada mês. 
Apesar de, reiteradas vezes, 
o SINAI-RN ter denunciado 
a situação, o governo segue 
desrespeitando a lei. E o 
Sindicato não fez apenas 
isso. Ao longo de 2016, 
a tendendo ao chamado 

Pagamento 

do SINAI e de outras 
entidades, os trabalhadores 
se unificaram em prol da 
luta pelos salários em dia. 
Atos, passeatas, audiências, 
denúncias nas mídias dos 
sindicatos e na imprensa. 
Tudo foi  fe i to ,  mas a 
situação segue exatamente 
igual. 
 Agora, O SINAI-
RN e os demais sindicatos 
que participam do Fórum 
Estadual dos Servidores têm 
intensificado as negociações 
com a gestão Robinson 

Faria. A proposta, feita 
no fim do ano passado, 
ao governo, sugere que 
parte do duodécimo 
destinado aos poderes 
s e j a  d i r e c i o n a d a 
para garantir a folha 
de pagamento. Até o 
momento, o governo 
não disse sim, tampouco 
não. As negociações 
continuam. E enquanto 
a situação não tem uma 
solução, os atrasos de 
salários seguem sem 
cessar. 
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SINAI entrega pauta da campanha salarial 
ao governo e participa de protesto contra a 

Reforma da Previdência 
direção do SINAI-RN entregou a pauta geral da Campanha Salarial 
2017 ao governo do Estado. A entrega aconteceu no dia 15 de março, 
no Gabinete Civil. Na ocasião, o Sindicato também entregou um ofício 

denunciando as perseguições e os casos de assédio moral que vêm ocorrendo 
no IPERN. 

Entidades se integraram ao ato
 A atividade foi crescendo ao longo da manhã.  Os demais sindicatos que 
compõem o Fórum Estadual dos Servidores se somaram ao ato e protestaram 
contra os atrasos de salários e a Reforma da Previdência do RN. 
 No ato, o SINAI promoveu três debates. O primeiro foi sobre os aspectos 
da reforma da previdência, principalmente para a mulher, bem como acerca da 
previdência estadual. Ediran Teixeira, que é economista do DIEESE, no Ceará, 
ministrou o debate. Ele também falou sobre orçamento geral do Estado.
 Já o Fernando Antônio (Nando), pesquisador e formador do ILAESE, 
debateu a conjuntura geral. Por sua vez, Lineu Linhares, servidor do IPERN, 
falou sobre a Reforma da Previdência proposta pelo governo Temer. 

Ato contra a Reforma da Previdência 
 À tarde, o SINAI participou do ato unificado contra a Reforma 
da Previdência, juntamente com as entidades do Fórum dos Servidores, 
centrais sindicais e movimentos sociais. A concentração foi na Praça 
Gentil Ferreira, no Alecrim, de onde os manifestantes saíram em 
caminhada até o Centro de Natal.

A
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Dia Internacional da Mulher foi 
marcado por atividades de luta 

promovidas pelo SINAI-RN
o  D i a  I n t e r -
n a c i o n a l  d a 
M u l h e r ,  a s 

mulheres da base do 
SINAI-RN e de várias 
entidades sociais de-
cidiram paralisar suas 
atividades para protestar 
contra a Reforma da 
Previdência do governo 

Temer.
 Atendendo ao 

c h a m a d o  d o 

N SINAI, elas participaram 
de uma marcha pelas ruas 
do Centro de Natal/RN. 
Empoderadas e munidas 
com cartazes repletos de 
frases de luta, elas também 
protestaram contra o 
machismo, feminicídio 
e todas as formas de 
violência. A frase “Eu 
paro pelo fim da violência 
contra a mulher” foi o lema 
da caminhada. 
 A marcha  ter-

minou na Praça 7 de 
setembro, em frente 

à  Assemble ia 
Legislativa. Lá, 
aconteceram 

diversas ati-

Dia da Mulher 

vidades e intervenções 
artísticas ao longo de 
todo o dia. A atividade foi 
encerrada no final da tarde. 
 Completando as 
atividades voltadas para o 
Dia da Mulher, o SINAI 
promoveu um seminário 
sobre a violência contra a 
mulher. O evento aconteceu 
no dia 9 de março, na Sede 
estadual do Sindicato. 
Isabel Keppler, que é 
Psicóloga e doutoranda 
pela UFRN em saúde do 
trabalhador, ministrou o 
seminário. Após o evento, 
um coquetel foi oferecido 
regado com música ao 
vivo.
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Reforma da Previdência
	 O	SINAI	 participou	 do	 ato	 unificado	 contra	
a Reforma da Previdência, realizado na Praça 7 de 
setembro. Ao mesmo tempo, na Assembleia Legislativa, 
aconteceu uma audiência pública sobre a Reforma. 

Afastamento de servidora do IPERN 
 A direção do SINAI denunciou o afastamento da 
servidora do IPERN, Linaura Maria, após denunciar o 
Presidente do Instituto, José Marlúcio Gomes. O motivo 
da denúncia teria sido o fato de o gestor ter permitido 
que uma empresa privada utilizasse as dependências 
do	órgão,	durante	o	horário	de	expediente,	para	fins	
comerciais. 

Denúncia ao Gabinete Civil
 Um ofício informando sobre o afastamento 
da servidora do IPERN foi enviado ao Gabinete Civil 
estadual. O governo não deu respostas ao Sindicato. 

Denúncia na Assembleia Legislativa
 A pedido do SINAI, o deputado federal 
Fernando Mineiro, na primeira sessão legislativa do ano, 
denunciou o caso da servidora do IPERN aos deputados 
e ao governador em exercício, Fábio Dantas. A chefe 
do Gabinete Civil também estava presente. 

Nota em jornal
 Uma nota denunciando o afastamento 
de Linaura Maria e os casos de assédio moral e 
perseguição no IPERN foi publicada em um jornal de 
circulação. 

Atos públicos no IPERN 
 Em dois atos convocados pelo SINAI, os 
servidores do IPERN denunciaram os casos de 
perseguições e assédio moral que têm acontecido 
desde 2012 no órgão. Os manifestantes exigiram a 
imediata saída do Presidente José Marlúcio Diógenes.

Audiência com secretário
 O Fórum Estadual dos Servidores se reuniu com 
o secretário de planejamento e cobrou a apresentação do 
calendário	de	pagamento,	o	fim	dos	atrasos	de	salários	
e contestou o projeto que aumentará o desconto para a 
previdência do RN. 

Audiência com secretário 2
 Contudo, o governo não apontou quando vai 
apresentar um calendário e voltar a pagar em dia. Quanto 
ao	 projeto	 da	Previdência,	 alegou	 que	 há	 um	 déficit,	
e por isso é necessário fazer a reforma. As entidades 
contestaram. 

Reforma da Previdência do RN 
 Os representantes do Fórum Estadual dos 
Servidores foram até à Assembleia Legislativa para 
dialogar com os deputados sobre o projeto do governo 
do RN que visa reformar a previdência local.

Reforma da Previdência do RN 2
 Das negociações, os sindicalistas conseguiram 
a suspensão momentânea dos projetos que preveem 
aumentar o desconto previdenciário e demitir 14 mil 
servidores que não têm concurso. O resto do pacote da 
Reforma da Previdência do RN segue na pauta da Casa. 

Audiência com governador 
 O governador Robinson Faria não respondeu à 
pauta apresentada pelo Fórum Estadual dos Servidores 
em audiência. Porém se comprometeu a analisar os 
pleitos elencados pelas entidades e dar respostas.
 

Audiência com governador 2
 As entidades exigiram soluções que possam 
acabar com os atrasos de salários e garantir a folha de 
pagamento do funcionalismo, bem como trataram da 
Reforma da Previdência do RN.
 Da Reforma, os principais pontos citados foram 
dois projetos. Um que visa aumentar de 11% para 14% o 
desconto previdenciário, e outro, demitir 14 mil servidores 
não concursados.

Ação Sindical 


