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Presidente do IPERN segue linha autoritária e retira 
Nereu Linhares do quadro funcional do Instituto

a i s  u m  c a s o  d e 
p e r s e g u i ç ã o  f o i 
registrado no IPERN. 

Desta vez o assessor jurídico 
Nereu Linhares foi transferido 
para a Secretaria de Educação 
do Estado.
 N e r e u  c o n t e s t a  a 
transferência e afirma que seu 
afastamento é fruto da perse-
guição do presidente José 
Marlúcio Diógenes contra os 

que se opõem a sua forma 
autoritária de gerir: 
“Isso é uma retaliação. 
U m a  p e r s e g u i ç ã o 
que vem sendo feita 
s i s t ema t i camen te . 
Não só a mim, mas 
a todos os servidores 
do Instituto.  Para 
completar, eu estou à 
frente dessa luta contra 
à PEC 287 (da Reforma 
da Previdência). Isso 
certamente desagrada 
o governo”, declarou 
Nereu. 
 Nereu afirma 

O assessor jurídico foi transferido para a Secretaria de Educação 

Leia mais nas págs. 6 e 7

M que o pedido de trans-
ferência foi feito no ano 
passado, sob a alegação 
de que a secretaria carecia 
de um assessor jurídico 
para dar celeridade aos 
processos de aposentadoria 
que estavam lá. Contudo, 
tais processos vieram neste 
ano para o IPERN. Ou 
seja, Nereu foi transferido 
no momento em que o 
Instituto mais necessita de 
seu trabalho: “De repente 
o governador resolve me 
transferir no momento 
em que o IPERN está 
recebendo uma enxurrada 
de processos”.  
 O SINAI vem en-
campando várias ações, 
inclusive junto ao Fórum 
dos Servidores Estaduais, 
não só para denunciar 
o caso, como também 
está exigindo a imediata 
exoneração do atual presi-
dente do Instituto. 
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Prestação de contas

Futuro Temeroso
 uem sabe de alguma 
informação sobre os 
trabalhos de Michel 
Temer, com liderança 

política neste país, depois de 
Ulisses Guimarães, fundador do 
MDB e PSDB?
 Dizem que seria mais 
fácil encontrar uma agulha no 
palheiro, do que a resposta a 
essa pergunta que poderia ser 
feita a cada brasileiro, como 
desafio aos motivos que fizeram 
do presidente atual um líder 
partidário encapuçado, de mãos 
nervosas e agitadas, além da voz 
embargada e cavernosa, fugitiva 
e incompreensível.
 Logo que ele fala pela 
sua esperada e fantasiada TV, 
como presidente substituto, feito 
após o impedimento, manifesta-
se a desconfiança acerca de suas 
palavras e atitudes em torno de 
qualquer acontecimento político 
e administrativo, daí porque o 
expectador desconfia do que foi 
anunciado publicamente.
 Pelo que sabemos de 
longa data, a história Temerosa 
está composta de acomodação, 
a l ienação e  conformação 
acerca das questões sociais, 
econômicas, políticas, culturais 
e administrativas do país, 
contrariando ou desconhecendo 
o que teve oportunidade de 
aprender na Universidade.
 O retrato ou cópia 
fiel dessa observação pode 
ser encontrado nas folhas de 
papel em que foram escritos os 
artigos das leis de reformas da 
Previdência e da Terceirização, 
recentemente assinadas pelo 
chefe do governo.
 O político de coerência 
e responsabilidade tem o dever 
e compromisso inadiáveis, 
especialmente quando é primeiro 

mandatário, de atender ou fazer 
o necessário por quem vive sob a 
injustiça, pobreza, desemprego, 
ignorância, abandono e outras 
dificuldades que fazem o ser 
humano marginalizado.
 Sem ter a capacidade 
e decisão para resolver tais 
problemas, o governante está 
desqualificado para o cargo que 
exerce em defesa da maioria; 
perde, também, a autoestima de 
si e dos outros, razão pela qual 
deverá completar a renúncia do 
posto, abrindo caminho para o 
substituto.
 As tentativas de fazer 
com que a Nação não disponha 
dos meios financeiros para 
investimento na solução dos 
seus problemas, constituem 
uma balela sem fim ou que 
vem sendo adotada no passar 
dos anos, em qualquer tempo, 
para, certamente, ludibriar ou 
enganar os menos informados 
ou desconhecedores da situação.
 As cinco gerações 
de brasileiros – não têm mais 
as dúvidas em torno do que 
pretendem, precisam, esperam 
e necessitam para suas vidas 
normais, básicas e indispensáveis 
à sobrevivência com dignidade, 
saúde, paz e tranquilidade.
 A s  m a i o r i a s  d e 
mulheres e homens – adultos e 
jovens que pensam – acreditam 
em suas expectativas, mesmo 
que não sejam correspondidos 
pelos governantes e políticos 
constituídos pelos votos levados 
às urnas eleitorais. No regime 
democrático, o político que se 
nega em fazer o que deve pela 
sociedade pode evitar que a 
porta da renúncia esteja fechada, 
mesmo antes de ele ser levado 
para fora da sala em que o povo 
se reúne. 

Artigo 

Por Arlindo Freire
Servidor do IDEMA

Q
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SINAI participa de jornada de debates sobre a luta 
sindical na América Latina e Caribe

epresentados pelo coor-
denador geral Santino 
Arruda,  Maria Sineide 

(coordenadora da mulher tra-
balhadora) e Euzamar Mesquita 
(coordenadora de Adm. patri-
mônio), o SINAI RN participou de 
mais uma jornada de debates sobre 
a luta sindical na América Latina 
e Caribe. O evento aconteceu na 
cidade de Havana (Cuba), entre 28 
de abril e 8 de maio.

R

Internacional

Evento é tido como uma manifestação política de solidariedade internacional aos trabalhadores no mundo

SINAI e INTERSINDICAL participam de Conferência Latino Americana 
e Caribenha dos Sindicatos dos Trabalhadores do Serviço Público

diretor de assuntos jurídicos 
do SINAI, Felipe Assunção, 
representou o  Sindica to  na 

delegação da Central Intersindical na 
cidade de Quito (Equador), participando da 
Conferência Latino Americana e Caribenha 
dos Sindicatos dos Trabalhadores do 
Serviço Público.
 O evento, que aconteceu nos dias 
20 e 21 de abril, abordou temas como: 
O combate à corrupção, o impacto das 
privatizações no âmbito social, na economia 
dos estados e nos salários, além de direitos 
fundamentais dos trabalhadores.

O
Evento é tido como uma manifestação política de solidariedade internacional aos trabalhadores no mundo

 O evento foi promovido pela 
Central de Trabalhadores Cubanos 
(CTC) e pela Federação Sindical Mundial 
(FSM).
 Mais de mil pessoas oriundas de 
86 países representando 349 entidades dos 
mais diversos movimentos participaram 
do evento promovido pela Federação 
Sindical Mundial (FSM). O evento, 
considerado como uma manifestação 
política de solidariedade internacional, 

que ocorre no 1º de maio 
há muitos anos, contou 
com um painel onde 
alguns representantes 

abordaram a situação em seus países.
 Pelo Brasil, em sua exposição, 
o secretário de Relações Internacionais 
da Central dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil (CTB) e 
secretário-geral adjunto da Federação 
Sindical Mundial (FSM), Divanilton 
Pereira, denunciou as reformas que 
o governo ilegítimo liderado por 
Michel Temer está implementando 
que atentam contra os interesses dos 
trabalhadores. Divanilton denunciou, 
ainda, a crise econômica mundial e 
seus efeitos na classe trabalhadora.



Mobilizações no dia 28 de abril mostram que o 
povo brasileiro é contrário às reformas

o dia 28 de abril, cerca 
de 40 milhões de 
trabalhadores foram 

às ruas do Brasil dizer não 
às reformas previdenciária, 
trabalhista e a ampliação 
da terceirização. São Paulo, 

N Rio de Janeiro, Belo Hori-
zonte, Porto Alegre, Recife, 
Bras í l i a ,  en t r e  ou t ra s 
capitais, pararam no dia de 
Greve Geral encampado por 
centrais sindicais, sindicatos, 

movimentos  soc ia i s  e 
estudantis. Em Natal, quase 
70 mil pessoas caminharam 
pelas ruas, fazendo um ato 
histórico em termos de 

número e de engajamento 
político. Rodoviários, 
metroviários, petroleiros, 
trabalhadores da educa-
ção pública e privada, 
dos Correios e de 
outras diversas áreas 
paralisaram suas ati-
vidades.
  E, ao con-
trário do que disse o 
ilegítimo presidente 
Michel Temer, não 
somos um pequeno 
grupo. Os milhões 
de pessoas que 

p r o t e s t a r a m 
demonstram 
que o cidadão 
brasileiro é 

con t rá r io 

às reformas. Por mais que 
Temer e sua turma insista 
em tentar  minimizar a 
Greve Geral, é notório que 
as mobilizações colocaram 
medo nos detentores do 
poder Federal. Resta saber se 
grande parcela dos deputados 
e senadores da República já 
entenderam o recado dado 
nas ruas brasileiras ou se 
continuarão se opondo aos 
anseios populares e atenderão 
as vontades do governo.
 A pressão não pode 
parar. Temos que construir 
uma Greve Geral maior e 
mais forte. A correlação de 
forças, o engajamento, o 
entendimento da conjuntura, 
tudo isso é fundamental 
para conseguirmos derrotar 
os algozes que querem 
arrancar os direitos 
do povo bra-
sileiro.
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Greve Geral



Em dia de greve geral, trabalhadores da administração 
indireta participam de marcha unificada

jornada de  lu tas 
contra as reformas 
p r o p o s t a s  p e l o 

governo Temer teve mais 
um capítulo em 28 de abril, 
dia de Greve Geral. Os 
trabalhadores brasileiros 
foram às ruas em várias 
cidades do País. Em Natal 
não foi diferente. Cerca 
de 70 mil trabalhadores, 
segundo os organizadores da 
marcha, protestaram contra 
a Reforma da Previdência, 

A Trabalhista e a ampliação da 
Terceirização. Os servidores 
da Administração Indireta 
do RN estiverem presentes. 
A marcha teve início em 
frente ao shopping Midway, 
local da concentração. O 
SINAI RN, a Intersindical, 
bem como diversos sin-
dicatos e centrais sindicais, 
movimentos estudantis, 
populares e sociais partici-
param da atividade.
 O ato  unif icado 

Cerca de 70 mil pessoas marcharam pelas ruas de Natal
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tomou a Avenida Hermes 
da Fonseca. Cartazes e 
faixas davam o recado. A 
atividade durou mais de 
duas horas e foi encerrada 
no início da noite, na Praça 
Pedro Velho, em Petrópolis. 
Em seguida, uma multidão 
foi até o prédio onde mora o 
deputado Rogério Marinho. 
Ele, que é o relator da 
Reforma Trabalhista, foi 
escrachado pelos mani-
festantes.

 A coordenadora 
geral do SINAI RN, Zilta 
Nunes, avaliou a atividade 
como positiva, parabenizou 
os trabalhadores e concla-
mou para continuar a luta: 
“Esse foi mais um passo 
que demos para barrar as 
reformas do governo Temer. 
Porém, temos que continuar 
nas ruas, dialogando sobre 
as reformas e protestando. 
A luta não pode parar!”. 



Assédio

SINAI RN participa de audiência  pública 
sobre finanças do Estado e denuncia casos de 

assédio no IPERN
SINAI RN, jun-
t a m e n t e  c o m  o 
Fórum Es tadua l 

dos Servidores, participou 
das discussões sobre o 
orçamento do Estado do RN 
e os recorrentes atrasos no 
pagamento do funcionalismo, 
que aconteceram no dia 10 
de maio, na Assembleia 
Legislativa, em audiência 
pública convocada pelo 
deputado George Soares. 
 N a  o c a s i ã o ,  o 

Sindicato dos Auditores 
F i sca i s  do  RN expôs 
gráficos demonstrando que 
a arrecadação do RN vem 
crescendo ao longo dos 
últimos anos. De acordo com 
os dados obtidos no Portal da 
Transparência, a arrecadação 
do Estado cresceu cerca 
de 10% entre 2015 e 2016. 
“Fica demonstrado um 
crescimento das receitas nos 
últimos anos, em que pese a 
recessão”, afirmou. 

O
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 Para fazer o contra-
ponto,  o Secretário de 
Tributação expôs a posição 
do governo. Apesar do 
visível crescimento das 
receitas, o governo voltou 
a alegar a crise econômica 
pela qual Brasil e mundo 
atravessam, embora não 
t e n h a  a p r e s e n t a d o  a s 
despesas do Estado, pois o 
Secretário de Planejamento 
não compareceu à audiência. 
 Revezando-se nos 

apartes, sindicalistas tece-
ram duras críticas à gestão 
Robinson Faria. Eles criti-
caram a inércia do governo 
diante da falta de repasses 
das sobras orçamentárias 
dos poderes e a impune 
sonegação de impostos. 
Também apontaram os 
problemas no funcionalismo, 
que vão desde atrasos de 
pagamento, às más condições 
de trabalho e infraestrutura 
deficiente. 



Em nota, Fórum Estadual dos 
Servidores denunciou os casos de 

assédio moral no IPERN 
m meio às discussões que 
envolvem finanças, o Fórum 
dos Servidores aproveitou o 

momento para denunciar os casos de 
assédio moral que têm acontecido 
no IPERN. A coordenadora geral 
do SINAI RN, Zilta Nunes, fez 
a leitura de uma nota de repúdio 
intitulada “Autoritarismo é marca 
da gestão José Marlúcio Diógenes 
no IPERN”. 
 No texto, o Sindicato 

E
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denuncia as perseguições e humilhações que 
os servidores do Instituto vêm sofrendo desde 
2011 e que são acobertadas pelo governo. A nota 
denuncia o último caso de assédio registrado, 
em que o assessor jurídico Nereu 
Linhares foi transferido do IPERN 
para a Secretaria de Educação, 
em uma clara retaliação 
a  sua  lu ta  contra  os 
desmandos cometidos 
pelo Presidente do 
Instituto. 



Informe Jurídico

SINAI, Governo do RN e 
Ceasa discutem pendências de 

processos coletivos 
e p r e s e n t a n t e s 
do SINAI RN, 
CEASA e Go-

verno do RN se reuni-
ram em audiência de 
conciliação no Núcleo de 
Conciliação do Tribunal 
Regional do Trabalho 
(TRT). Na audiência, 
realizada no dia 09 de 
maio, foram debatidos 
os processos trabalhistas 
coletivos pendentes dos 
trabalhadores da Com-
panhia.
 A Ceasa se com-
prometeu em liberar 111 
mil reais até o dia 20 
de maio, que estão blo-
queados já à disposição da 

R Justiça.
 O governo do RN 
depositará 8 parcelas de 50 mil 
reais, a partir de 20 de maio, e 
a CEASA depositará também 
R$ 18.750,00, em 08 parcelas, 
na mesma data.
 Após o vencimento 
da última parcela, haverá nova 
rodada de negociações para 
definir novos valores.
 Para aqueles casos 
em que a justiça já determinou 
a expedição do precatório, 
a decisão permanece. A 
liberação e a lista com os 
nomes dos beneficiários do 
crédito para pagamento ficam 
a cargo do Juiz do Núcleo de 
Conciliação do TRT.

Campanha Salarial

Governo alega LRF para não atender 
a pauta da EMATER

governo não está em 
condições de atender 
a pauta dos servidores 

da EMATER. É o que alegou 
a chefe do Gabinete Civil do 
governo, Tatiana Mendes, em 
audiência com a direção do 
SINAI RN.
 Segundo a gestora do 

O Gabinete, o governo Robinson 
está no limite prudencial. Ou 
seja, à beira de descumprir 
a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) e por essa razão 
não pode implementar nada 
que traga novas despesas.
 Na ocasião, o Sin-
dicato expôs as principais 

SINAI ajuíza dissídio 
dos trabalhadores da 

DATANORTE
SINAI-RN ajui-
zou o dissídio 
2 0 1 6 / 2 0 1 7 

dos trabalhadores da 
DATANORTE. A ação 
cobra as perdas salariais 
do período de maio/2016 
a abril/2017, no índice 
de 4%.
 O dissídio foi 

O

Procuradoria do Trabalho 
determina revisão no processo 
de FGTS dos trabalhadores da 

FUNDAC
or determinação da 
Procuradoria do Tra-
balho, o juiz da 3ª Vara 

acatou o parecer emitido 
na ação trabalhista de nº 
867/1996-03, que cobra a 
diferença do FGTS dos 
trabalhadores da FUNDAC. 
O juiz determinou que fossem 
expedidas duas relações de 
credores, sendo uma com 
valores até 20 salários míni-
mos (R$ 18.740,00) e outra 
com os que têm valores a 
receber acima desse valor.
 Para os que rece-
berão até 20 salários, após 
a expedição do Requisitório 
de Pequeno Valor (RPV), 
o Estado terá um prazo de 
sessenta (60) dias para pagar. 

P Mesmo ass im,  esses 
prazos não são cumpridos, 
porque existe um acordo 
determinando um valor de 
repasse mensal do Estado 
para pagamento de RPV.
 Já para os que 
têm valores a receber 
acima de 20 salários 
irão para precatório, e a 
lista deverá estar pronta 
até o dia 30 de junho, 
para entrar no orçamento 
de 2018, para ser pago 
até 31/12/2018. Mesmo 
assim, não há garantias 
quanto a esse prazo, uma 
vez que os precatórios do 
RN estão atrasados.
 O processo con-
templa 1009 beneficiários.

demandas da categoria, 
dentre elas a reposição 
salarial e a realização de 
concurso  púb l i co .  De 
acordo com Tatiana Men-
des, concurso só será rea-
lizado tão somente para 
preencher os cargos abertos 
a partir de aposentadorias e 

falecimentos.
 Por fim, a chefe do 
Gabinete Civil aconselhou 
que  o  SINAI  negoc ie 
diretamente com a gestão 
da EMATER os pontos que 
tratam de capacitação técnica 
e a política de remanejamento 
de pessoal. 

ajuizado após a direção da 
empresa se negar a atender o 
pleito da categoria.
 Uma audiência de 
conciliação está marcada entre 
o sindicato e a direção da 
DATANORTE para o dia 17 
de maio, às 11 horas, com o 
vice-presidente do TRT, Dr. 
Bento Herculano.
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DATANORTE recorre de 
sentença judicial relativa a 

dissídio coletivo da categoria
a ação de dissídio 
2 0 1 5 / 2 0 1 6  d a 
DATANORTE, o Tri-

bunal Regional do Trabalho 
(TRT) condenou a empresa e 
determinou que ela incorpore 
o índice de 9,80%. Porém 
a DATANORTE recorreu 

N da sentença. Por isso o 
processo (número 221-
17.2016.21) foi enca-
minhado para o Tribunal 
Superior do Trabalho 
(TST). Lá, já passou pela 
relatoria e agora aguarda 
julgamento.


