
Em Natal e no interior, SINAI 
participa de ato unificado contra 
a Reforma da Previdência 

Direção do SINAI-RN cobra do 
Governo respostas à pauta da 
Campanha Salarial 2019
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Trabalhadores da POTIGÁS 
passam a compor a base do 
SINAI

ADESÃO

Eleições do SINAI-RN para escolha da 
nova direção acontece em 9 de maio 

 A nova direção do SINAI-RN para o triênio (2019/2022) será definida em eleições 
convocadas para o dia 9 de maio. Na ocasião, serão definidos os novos membros da 
direção colegiada, do conselho fiscal, do conselho de representantes sindicais e das 
coordenações regionais.

 Urnas serão disponibilizadas nos órgãos, autarquias e fundações que 
compõem a base do Sindicato, bem como na sede estadual. Urnas volantes 

também serão distribuídas. O pleito acontecerá no horário das 8h às 14h, 
em alguns órgãos, e das 8h às 17h nos demais. Assim que a comissão 

eleitoral definir os locais em que as urnas vão ficar o SINAI fará a 
divulgação em seus meios de comunicação. Poderão votar os 

trabalhadores filiados ao SINAI-RN que tenham pelo menos 
3 meses de filiação a contar da data da eleição. Ou seja, 

trabalhadores filiados até o dia 9 de fevereiro.
 A comissão eleitoral foi definida em as-

sembleia geral do SINAI-RN. Os nomes 
definidos são: Áurea Gomes de Miranda 

(IDEMA), Cléa Maria R. de Oliveira Silva 
(EMPARN), Maria Elisa de Araújo Dantas 

(FUNDASE) e Marcelo Campos (DETRAN). 

Leia mais na página 3





ele ição para a 
escolha da no-
va  d i r eção  do 

SINAI-RN será realizada 
em chapa única. Isso 
porque apenas um grupo 
demonstrou interesse em 
participar. A composição 
da chapa única, “Na Luta 
com Independência, Uni-
dade e Democracia”, é 
formada por duas forças 

ELEIÇÕES

Eleições SINAI-RN: pleito será realizado 
com Chapa Única 

A que já atuam no Sindicato, 
por representantes das 
organizações classistas, 
Intersindical – Central da 
Classe Trabalhadora e CSP 
Conlutas – Central Sindical 
e Popular. O grupo também 
é composto por setores 
independentes.
 A Chapa Única vai 
dar um destaque à luta 
em defesa da previdência 

A Chapa Única, “Na Luta com Independência, Unidade e Democracia” é composta por militantes 
das organizações classistas Intersindical Central, CSP Conlutas e por setores independentes

social. A proposta de 
emenda constitucional 
06, encaminhada pelo 
governo Bolsonaro, elimina 
o direito da maioria dos 
trabalhadores brasileiros se 
aposentar, com destaque 
às mulheres, onde o 
projeto do governo ignora 
a dupla, tripla jornada, 
dentre outros. Além disso, 
o grupo lutará também em 

prol do cumprimento das 
reivindicações elencadas 
na pauta da Campanha 
Salarial 2019 entregue ao 
governo do Estado no mês 
de março.
 Acompanhe aqui 
a l ista completa dos 
candidatos à direção 
estadual, das coorde-
nações regionais e do 
conselho f iscal e de 
representantes sindicais:



SINAI-RN se juntou 
a toda a c lasse 
t r a b a l h a d o r a  e 

engrossou o Dia Nacional 
de Luta Contra a Reforma 
da Previdência. A direção 
estadual do Sindicato, 
juntamente com membros de 
sua base, participou de uma 
extensa programação pela 
manhã e tarde, realizada no 
dia 22 de março.
 A atividade prin-
cipal do dia foi o ato unifi-
cado realizado durante 
a tarde nas pr incipais 
avenidas e ruas do Centro 
de Natal.  Ao longo do 
caminho, os trabalhadores 
se manifestaram utilizando 
b a n d e i r a s ,  c a r t a z e s , 
faixas, camisetas e até 
megafones. Tudo serviu 
para estabelecer um diálogo 
com a sociedade acerca 
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SINAI-RN engrossa luta contra a Reforma da 
Previdência e participa de ato unificado em Natal 

e no interior 

O
O Dia Nacional de Luta foi encampado pelas principais centrais sindicais do país

dos males da Reforma 
da Previdência que está 
em voga. A atividade foi 
encerrada na Praça dos 
Três Poderes, em frente à 
Assembleia Legislativa.

Interior
 A l é m 
da capital, os 
trabalhadores 
t a m b é m  s e 
m o b i l i z a r a m 
no interior do 
E s t a d o .  A t i -
vidades acon-
tece ram pe la 
manhã e tarde em 
Mossoró, Caicó, 
Parelhas e Pau 
dos Ferros. As regionais do 
SINAI no Alto Oeste, Médio 
Oeste e Seridó participaram 
ativamente dos atos.
 O Dia Nacional de 

Luta foi encampado pelas 
principais centrais sindicais 
do país, assim como por 
f rentes e movimentos 
sociais.

direção do SINAI-RN está convocando toda 
sua base para tomar um café da manhã 
especial em defesa da aposentadoria. 

Marcada para o dia 24 de abril, a ação visa 
coletar assinaturas para um abaixo-assinado 
contra a Reforma da Previdência e em defesa da 
aposentadoria. A atividade está agendada para as 
8:30h, na sede estadual do SINAI-RN.

SINAI-RN convoca base para 
café da manhã em defesa da 

aposentadoria 

A
SINAI-RN divulgou em seu site uma cartilha 
sobre a Reforma da Previdência, que é 

assinada pelas principais centrais sindicais do Brasil, 
entre elas a INTERSINDICAL e a CSP Conlutas.
 Em 8 páginas, o documento alerta para 
os prejuízos que os trabalhadores brasileiros vão 
amargar caso a Reforma proposta pelo governo 
Bolsonaro seja aprovada no Congresso Nacional. 
Acesse www.sinairn.com.br e confira a cartilha.

SINAI-RN divulga 
cartilha sobre a Reforma 

da Previdência

O



INTERSINDICAL e o 
SINAI-RN realizaram 
um debate que pautou 

os desafios dos movimentos 
sociais na luta para barrar a 
Reforma da Previdência. O 
evento aconteceu no dia 03 
de abril, no auditório da sede 
estadual do SINAI.
 O debate, voltado para 
representantes de movimentos 
sociais, sindicais, federações 
e centrais sindicais, teve como 
debatedores o advogado e 
Presidente da Fundação Lauro 
Campos, Francisvaldo Mendes 
de Souza, e o Técnico em 
Assuntos Educacionais (UFRN), 
mestre em História e militante da 
LSR (PSOL), Felipe Tavares.

A

INTERSINDICAL e SINAI-RN promovem debate sobre os 
desafios dos movimentos sociais na luta para barrar a 

Reforma da Previdência 

Igreja Católica do 
RN se  compro -
meteu com repre-

sentantes das centrais 
sindicais locais de realizar 
um debate interno acerca 
da Reforma da Previdência 
proposta pelo governo 

A

Em reunião com representantes das centrais sindicais no 
RN, Igreja Católica se compromete em realizar debate sobre 

a Reforma da Previdência 

Bolsonaro. A promessa do 
clero potiguar foi feita em 
reunião com representantes 
da luta classista das centrais 
Intersindical, CSP Conlutas, 
CUT, CTB e a própria Igreja, 
representada pelo Arcebispo 
de Natal, Dom Jaime. O 

Expectativa é de que a Igreja entre integralmente na luta contra a Reforma
encontro aconteceu no dia 05 
de abril. 
 O diretor de forma-
ção política do SINAI-RN, 
Alexandre Guedes, esteve na 
reunião e relata que a Igreja 
garantiu que a discussão do 
tema será feita no dia 25 de 
abril, durante um encontro do 
clero: “Segundo o prometido 
pela Igreja, o tema será 
abordado e contará com a 
presença de dois técnicos 
sobre o assunto. Lá serão 
expostas as consequências 
dessa Reforma”, explica.
 De acordo com o 
sindicalista, as centrais 
avaliaram como positivo o 

contato com a Igreja, mas 
esperam que ela se envolva 
diretamente na jornada de 
luta contra a Reforma e ajude 
a conscientizar a sociedade: 
“Esperamos que a Igreja 
realmente se envolva nesta 
campanha, porque se trata 
de um ataque muito grande 
à classe trabalhadora, 
principalmente contra os 
idosos, mulheres e jovens”.
 As centrais ainda 
pretendem dialogar também 
com a direção da OAB/RN 
para unir forças ainda mais 
contra a Reforma: “Queremos 
construir a resistência de forma 
unificada”, explica Alexandre 
Guedes.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA



direção do SINAI-RN está 
cobrando do governo do 
Estado respostas à pauta geral 

da Campanha Salarial 2019 de sua base. 
Fruto de assembleias com as categorias 
em Natal e no interior, ocorridas durante 
os meses de fevereiro e início de março, 
a pauta foi entregue ao governo no dia 12 
de março. Na ocasião, ficou acertado que 
o Executivo iria analisar ponto a ponto e dar 
respostas em até um mês. O prazo terminou 
em 12 de abril e, até o fechamento desta 
edição, o SINAI havia conseguido, mediante 
ofício, agendar uma audiência junto ao Chefe 
da Casa Civil, Raimundo Alves para o dia 30 
de abril. A perspectiva da direção do Sindicato 
é que as pautas de todas as categorias de sua 
base sejam discutidas nesse dia.
 No documento entregue, a direção 
do SINAI-RN afirmou que vai, dentre as 8 rei-
vindicações apresentadas, cobrar, exaustivamente, 
a implementação de piso remuneratório para o 
funcionalismo público estadual, para que os salários 
dos servidores seja justo para todos, sem qualquer 
tipo de privilégio. 
 Confira abaixo os itens da pauta:

CAMPANHA SALARIAL

A

Direção do SINAI-RN cobra do governo do Estado 
respostas à pauta da Campanha Salarial 2019

Sindicato conseguiu agendar audiência com o chefe do Gabinete Civil para o dia 30 de abril



luta conjunta das 
en t idades  que 
compõem o Fórum 

Estadual dos Servidores 
rendeu o pagamento dos 
salários de abril dentro 
da faixa salarial proposta 
pelos trabalhadores, que 
consiste em o governo 
pagar no dia 15 de abril, 
de forma integral, quem 
recebe até 5 mil reais. 
A ideia foi acatada após 
duas audiências entre as 
entidades e o governo. 
 In ic ia lmente,  o 
Executivo propôs pagar 
integralmente, no dia 15 
de abril, aos servidores 
que ganham até 3 mil.  
A proposta foi recusada 
pelos trabalhadores. Foi 
aí que o governo sugeriu 

A

Pressão do Fórum dos Servidores rende o
pagamento de abril a partir da faixa salarial

proposta pelos trabalhadores 
Pagamento integral para quem ganha até 5 mil reais está assegurado; 

luta em prol dos atrasados continua

s trabalhadores 
da Companhia 
P o t i g u a r  d e 

Gás (Potigás) apro-
varam a fil iação ao 
Sindicato dos Ser-
vidores Públicos da 
Administração Indireta 
do Rio Grande do Norte 
(SINAI-RN).  A de-
liberação aconteceu 
em assemble ia da 
categoria, no dia 28 
de março. 
 Ta m b é m  n a 

O

ADESÃO

Trabalhadores da Potigás passam a 
compor a base do SINAI-RN 

assembleia, a categoria 
autorizou o desconto da 
mensalidade sindical em 
folha de pagamento. A 
adesão dos trabalhadores 
da Potigás ao SINAI havia 
sido solicitada mediante 
edital publicado em jornal 
de circulação local, edição 
do dia 20 de março.
 A Potigás é uma 
sociedade de economia 
mista, responsável exclu-
siva pela distribuição de 
gás canalizado no Estado 

do Rio Grande do Norte. 
Fundada em novembro 
de 1993, suas operações 
tiveram início em março 
de  1995.  A tua lmente 
conta com cerca de 60 tra-
balhadores e, desse total, 
32 estiveram presentes na 
assembleia realizada pelo 
Sindicato que deliberou 
pela filiação.
 A chegada da Po-
tigás diversifica e fortalece 
ainda mais a atuação do 
Sindicato. Além disso, é 

um sinal de resistência 
d ian te  do  cenár io 
nacional. “É com muita 
honra que recebemos 
a adesão de mais essa 
categoria, somadas 
às 15 que o Sindicato 
já representa, prin-
c i p a l m e n t e  e m 
tempos difíceis para 
o t rabalhador bra-
sileiro, como o que 
vivenciamos”, declarou 
o coordenador geral do 
SINAI, Santino Arruda.

4 mil. Porém, o Fórum 
recusou mais uma vez 
e contrapropôs a faixa 
salarial de 5 mil. 
 Uma nova rodada 
de negociação aconteceu 
no dia 8 de abril, e o 
governo apresentou o 
seguinte calendário:
15 de abril: Integral para 
quem ganha até 5 mil 
reais;
30% para quem recebe 
acima de 5 mil;
Integral para a segurança 
pública.
30 de abri l :  Os 70% 
restantes de quem ganha 
acima de 5 mil reais.

Atraso
 O pagamento das 4 
folhas em atraso deixadas 

pela gestão Robinson 
Faria segue na mesma 
situação apresentada 
p e l o  g o v e r n o  e m 
audiências anteriores. 
Até o fechamento desta 
edição, ainda não havia 
perspectiva de quando 
a s  f o l h a s  i r i a m  s e r 

quitadas. Isso porque o 
processo de angariar os 
recursos dos royalties do 
petróleo e gás dos anos 
de 2019 a 2022 segue 
em curso. Contudo, o 
Fórum Estadua l  dos 
Servidores continuará 
cobrando. 

SALÁRIOS ATRASADOS



audiência entre a 
direção do SINAI-
RN e o Presidente 

do IPERN agendada para o 
dia 16 de abril foi adiada. O 
motivo alegado foi a de que 
o Presidente do Instituto, 
Nereu Linhares, estava 
em uma outra audiência 
e não pôde receber os 
sindicalistas. Contudo, o 
encontro foi reagendado 
para 26 de abril.
 A audiência entre 

A

Audiência para tratar da
pauta dos servidores do

IPERN é adiada 
Encontro foi remarcado para 26 de abril

 Cerca de 40 (qua-
renta) trabalhadores 
da base do SINAI-RN 
(DATANORTE, IPERN, 
IDIARN e FUNDASE) 
foram contemplados 
com o pagamento de 
Requisitórios de Pequeno 
Valor (RPV). O valor 
creditado foi dividido 
em duas parcelas, nos 
meses de janeiro e 
fevereiro de 2019.

Trabalhadores da base do 
SINAI são contemplados com o 

pagamento de RPVs
 O Tribunal Regio-
nal do Trabalho (TRT) foi 
o órgão responsável por 
liberar o crédito dos RPVs, 
e essa liberação é resultado 
da assinatura do Termo de 
Compromisso Judicial que 
foi firmado em outubro 
de 2018 entre o TRT e o 
Governo do Estado, para 
garantir o pagamento, até 
dezembro de 2019, de 
RPVs aos trabalhadores.

SINAI divulga relação de 
Precatórios de sua base

 O Sinai divulgou em seu site uma relação de 
precatórios a pagar por ordem cronológica de sua base, 
relativa aos anos de 2015 a 2020 (precatórios vencidos 
e por vencer).
 A relação de precatórios, por ordem cronológica, 
segue os dados do Tribunal Regional do Trabalho (TRT). 
Acesse: http://www.sinairn.com.br/noticia/relacao-de-
precatorios-da-base-do-sinai/ e confira a lista. 

as partes objetiva tratar da 
pauta da Campanha Salarial 
2019 dos servidores. Um 
primeiro diálogo entre o 
Sindicato e o presidente 
do Instituto já aconteceu 
no mês de março.  Na 
ocasião, as reivindicações 
dos trabalhadores foram 
expostas, e ficou acertado 
que o Presidente iria analisar 
o documento e dar um 
retorno ao Sindicato em nova 
audiência. 


