
Em celebração ao  seus 30 anos, 
SINAI-RN promove excursão para 
Galinhos/RN 

Servidores pressionam deputa-
dos, e emenda que prevê aumen-
to de 16,34% para todo funciona-
lismo será analisada na AL 
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Comissão do SINAI se reúne 
com direção da EMATER e 
discute demandas dos traba-
lhadores 

EMATER





SINAI 30 ANOS

SINAI-RN realizou em 19 de outubro 
uma excursão à Praia de Galinhos, 
litoral do Rio Grande do Norte. O 

tradicional passeio voltado para os filiados 
ao Sindicato fez parte das atividades que 
integram os festejos de 30 anos da entidade.

O



atividade foi ini-
ciada ao meio-dia 
com um show de 

Messias Paraguai, que 
trouxe para o público 
um repertório variado, 
passando pelo forró, 
canções de seresta e 
músicas românt icas. 
Ao mesmo tempo, um 
del ic ioso a lmoço fo i 
servido aos presentes, 
que puderam desfrutar 
de bebida e refrigerante. 
Após o primeiro show foi 
exibido um documentário 
sobre os 30 anos de 
história do SINAI-RN. A 
partir de depoimentos de 

A

SINAI realiza festa anual e encerra
comemorações do 30º aniversário

antigos e atuais diretores 
e registros históricos, o 
vídeo retratou a formação, 
os primeiros desafios e a 
consolidação da entidade, 
c h e g a n d o  a o s  d i a s 
atuais. A apresentação 
fez com que antigos e 
novos  d i r igen tes  se 
emocionassem e deu a 
oportunidade a jovens 
in tegrantes da base 
de conhecer a história 
do Sindicato que lhes 
representa.
Exposição fotográfica
 Durante toda a 
festa, ficou aberta à vi-
s i tação a expos ição 

“SINAI-RN 30 anos”. 
O trabalho preparado 
pelo repórter fotográfico 
Lenilton Lima reuniu inú-
meros registros das três 
décadas do Sindicato. 
Passeatas, atos, greves, 
assembleias, momentos 
de descontração. Quem 
conferiu os retratos pôde 
viajar até o passado e ao 
mesmo tempo entender 
o porquê de o SINAI ser 
um Sindicato reconhecido 
pelo seu trabalho junto ao 
sindicalismo potiguar e do 
Brasil.
 O segundo tem-
po da festa começou 

com o show de Isaque 
Galvão.  Pautado em 
canções românticas, o 
cantor variou nos ritmos, 
colocando muita gente 
para dançar no salão e 
suar a camisa. As crianças 
que compareceram des-
frutaram de banho de 
piscina, picolé, pipoca e 
algodão doce. Por fim, 
os parabéns ao SINAI 
foram cantados, e um bolo 
gigante de aniversário foi 
distribuído. O evento foi 
encerrado ao entardecer 
e fechou a programação 
preparada pelo SINAI 
para comemorar os seus 

SINAI 30 ANOS

Exposição fotográfica e exibição de documentário sobre a história do Sindicato marcaram o evento



SINAI realiza festa anual e encerra
comemorações do 30º aniversário

 O documentário 
tem aproximadamente 
20 minutos de duração e 
homenageia a trajetória 
do SINAI – entidade 
permanentemente 
em defesa da classe 
trabalhadora. Utilize o 
leitor de QR Code do 
seu celular, assista e 
compartilhe o vídeo.

30 anos ao longo de todo 
o mês de outubro.

Documentário
 Para relembrar as 
três décadas de história 
do Sindicato dos Ser-
v idores  Púb l icos  da 
Administração Indireta 
do RN, foi produzido 
um documentário que 
traz, além de imagens, 
os depoimentos de ho-
mens e mulheres que 
acompanharam as lutas, 
conquistas e resistências 
do SINAI; pessoas cujos 
caminhos atravessam o 
fazer sindical.

Exposição fotográfica e exibição de documentário sobre a história do Sindicato marcaram o evento



Após fim da greve, trabalhadores do DETRAN
avaliam acordo firmado com o Governo

DETRAN

s t rabalhadores 
do  DETRAN se 
reuniram em 23 

de outubro para avaliar 
os  pontos  pos i t i vos  e 
negativos do acordo de 
greve f i rmado ent re  o 
SINAI-RN e o Governo, sob 
autorização da categoria. A 
avaliação foi feita durante 
assembleia extraordinária 
dos funcionários; a primeira 
após a greve que durou 32 
dias (09 de setembro a 11 de 
outubro).

 De acordo com o 
diretor de comunicação 
do SINAI-RN, Alexandre 
Guedes, os profissionais 
avaliam que o movimento 
grevista conquistou rei-
vindicações importantes, 
como a promessa de rea-
lização de concurso público 
em 2020; a fixação de data 
base para o mês de março; 
e a reforma da estrutura 
física do Departamento. 
Outro ponto que agrada a 
todos é a possibilidade de 

que finalmente processos 
pendentes sejam enca-
minhados e finalizados. 
“Houve certo avanço”, afirma 
o sindicalista.
 Por  ou t ro  lado , 
Alexandre explica que os 
trabalhadores lamentam 
que o governo não tenha 
revogado o decreto que 
retira a autonomia financeira 
da Autarquia, bem como não 
apresentou um calendário 
para quitar as três folhas 
atrasadas dos aposentados 

O e pensionistas. Outra ques-
tão levantada foi o não 
atendimento à reposição 
salarial reivindicada.
 Segundo  o  s in -
dicalista, a categoria se 
prontificou a ficar vigilante 
junto ao SINAI para cobrar 
do Executivo o cumprimento 
das promessas firmadas 
e m  d o c u m e n t o  c o m 
a ent idade ao f inal  da 
greve. “Vamos, de forma 
unificada, acompanhar os 
desdobramentos”.

FUNCIONALISMO

Servidores pressionam deputados, e emenda que prevê 
aumento de 16,34% para todo o funcionalismo será 

analisada na AL 

d i re to r i a  do 
SINAI-RN se 
fez presente na 

Assembleia Legislativa 
junto a representantes 
de outras entidades 
que compõem o Fórum 
dos Servidores em 22 e 

29 de outubro. O objetivo: 
pressionar mais uma vez os 
deputados estaduais, a fim 
de que o aumento salarial 
de 16,38% prometido aos 
Procuradores do Estado 
seja estendido a todo o 
funcionalismo.

 A pressão dos tra-
balhadores que ocuparam 
as galerias da AL durante 
as duas sessões, levando 
f a i x a s  e  c a r t a z e s  d e 
protesto, surtiu efeito sobre 
os deputados estaduais. 
Como consequência da 
mani festação na Casa 
Legislativa, os parlamentares 
deliberaram: a) retirar da 
pauta do dia o projeto de Lei 
12/2019, que prevê aumento 
salarial de 16,38% apenas 
para os Procuradores do 
Estado e foi enviado pelo 
Governo; e b) encaminhar 
a emenda de autoria do 
deputado Nelter Queiroz 
(MDB) ao projeto de Lei 
12/2019, que estende o 
aumento a todo o conjunto 

A dos servidores (ativos, 
inativos, pensionistas e 
da administração direta 
e indireta), para que a 
mesma seja discutida 
pe la  Comissão  de 
Constituição e Justiça 
da AL.
 Apesar da re-
t i rada momentânea 
da pauta do projeto 
de Lei, o SINAI segue 
em alerta sobre os 
rumos do projeto e 
entende que aumentar 
os salários apenas de 
uma categoria implica  
excluir aqueles que têm 
o mesmo direito. Por 
isso, exige que todos 
recebam o aumento 
prometido. 

Pontos positivos e negativos foram avaliados pela categoria; saldo da greve foi considerado favorável

Luta visa diminuir distorções salariais acumuladas há quase 10 anos



Comissão do SINAI se reúne com direção da 
EMATER e discute demandas dos trabalhadores 
om o objetivo 
de apresentar, 
discutir e ne-

gociar a pauta de rei-
vindicações dos traba-
lhadores da EMATER, 
uma comissão do SINAI-
RN se reuniu com a 
direção do Instituto de 
Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Rio 

Grande do Norte no dia 
29 de outubro. Membros 
da Assema também par-
ticiparam da discussão.
 Entre as demandas 
dos  t raba lhadores  da 
EMATER apresentadas 
pelos representantes do 
SINAI na mesa de ne-
gociação, destacam-se: 

1) Alcance funcional;

2) Correção das tabelas 
salariais;
3) Redimensionamento 
da estrutura do PCCR; 
4) Benefícios do PCCR; 
5) Realização de Con-
curso público; 
6) Incentivo à produ-
tividade; e
7 )  D e l i m i t a ç ã o  d e 
vigência e validade de 

C possível acordo. 
 Frente à pauta 
de reivindicações da 
categoria, a direção 
do órgão argumentou 
que o Estado passa por 
situação de grave crise 
financeira e defendeu 
que as negociações 
relativas aos reajustes 
s e j a m  c o n d u z i d a s 
com a participação do 
Executivo. Ademais, a 
direção da EMATER 
alegou que atualmente 
há um processo de 
recuperação da estrutura 
de equipamentos da 
Instituição. 
 De acordo com o 
diretor de comunicação 
do SINAI-RN, Alexandre 
Guedes, diante do não 
avanço da pauta, os 
trabalhadores decidiram 
solicitar audiência com o 
Gabinete Civil para tratar 
da questão.

FUNDASE

SINAI pressiona Secretaria de Administração e consegue 
audiência para tratar dos redistribuídos da FUNDASE
ma comissão for-
mada por coor-
d e n a d o r e s  d o 

SINAI-RN esteve na manhã 
da quarta-feira, 30 de outubro, 
na Secretaria Estadual de 
Administração. O objetivo 
da visita foi sensibilizar a 
secretária, Virgínia Ferreira, a 
fim de que fosse agendada 
audiência com o Sindicato 
para tratar da situação de 
62 servidores/as do quadro 
da FUNDASE. Esses ser-

U vidores,  que durante a 
reestruturação do órgão 
foram redistribuídos, estão 
sem receber os benefícios da 
Lei Complementar 614/2018, 
que trata do Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração 
do Quadro de Pessoal da 
Fundação de Atendimento 
Socioeducativo do Estado 
do Rio Grande do Norte 
(FUNDASE/RN).
 A visita resultou em 
uma reunião com a secretária 

da pasta e o assessor 
jurídico, ocasião em que os 
representantes do Sindicato 
expuseram as demandas 
dos trabalhadores. A partir 
daí, ficou definido que o 
SINAI protocolaria ofício 
junto à SEARH, solicitando 
que seja adotada uma das 
duas alternativas abaixo para 
solucionar a questão:

1. Implantação dos valores 
definidos na Lei 614/2018 
diretamente na matrícula 

dos servidores; ou
2 .  E n q u a d r a m e n t o 
dos 62 servidores nos 
respectivos Planos dos 
Órgãos receptores, em 
níveis financeiramente 
equivalentes ou apro-
x imados aos  da  le i 
614/2018.

 Já na tarde do dia 30, 
o ofício foi protocolado, e o 
SINAI acompanhará de perto 
essa tramitação em busca de 
uma decisão favorável.



SINAI convoca trabalhadores da DATANORTE, CEASA E 
EMPARN a entrarem com ação para receber salário e férias

SINAI orienta 
que os seus fi-
liados regidos 

pela CLT, provenientes 
d a  D ATA N O R T E , 
CEASA e EMPARN, 
que gozaram de fé-
r ias nos meses de 
dezembro de 2018 e 
janeiro de 2019 e não 
receberam os salários 
nem o 1/3 de férias, 
conforme previsto pela 
Consolidação das Leis 
Trabalhistas, procurem 

O a Coordenadoria Jurídica do 
Sindicato, para ajuizar ação.
 O atendimento jurí-
dico no SINAI acontece nas 
quartas e quintas-feiras no 
período da tarde, às 15h, 
e na sexta pela manhã, a 
partir das 9h. A fim de dar 
entrada na ação, o associado 
deve buscar a assessoria 
jurídica do Sindicato, assinar 
procuração dos advogados 
vinculados à entidade e 
apresentar os seguintes 
documentos:

• Carteira de trabalho;
• Cópias do RG e CPF;
• Contracheque dos meses de 
novembro e dezembro/2018 
e janeiro e fevereiro/2019; e
• Comprovante de residência.
 Recentemente, a 
Justiça do Trabalho con-
denou o Governo do Estado 
do RN ao pagamento de 
multa aos trabalhadores da 
DATANORTE, CEASA e 
EMPARN, que se encontram 
nessa situação, ou seja, 
que desfrutaram de férias 

em dezembro/2018 
e janeiro/2019 e não 
receberam os valores 
devidos. Entretanto, 
a Procuradoria Geral 
do Estado recorreu da 
decisão que favorecia 
os trabalhadores e 
agora o processo 
impetrado pelo SINAI 
seguirá para a 2ª 
instância do Tribunal 
Regional do Trabalho 
(TRT), onde passará 
por novo julgamento.

Justiça libera pagamento do 9º lote de RPVs 
dos trabalhadores da DATANORTE

Tribunal Regio-
nal do Trabalho 
(TRT), por meio 

da Coordenadoria de 
Precatórios, liberou o nono 
lote de Requisitórios de 
Pequeno Valor (RPVs) da 
DATARNORTE, referente 

O à parcela do mês de setembro 
de 2019. A liberação já foi 
efetuada, 19 trabalhadores 
foram contemplados e todos 
já receberam seus créditos.
 Importante destacar 
que os RPVs em questão 
são relativos a dívidas tra-

Dia 08/11 tem plantão jurídico em Caicó
Coordenação 
Jur íd ica do 
S I N A I - R N 

informa que no dia 08 
A de novembro (sexta-feira) 

haverá plantão jurídico na 
sede da regional do Seridó, 
em Caicó. O plantão terá 

SINAI informa 
aos seus filia-
dos regidos pela 

CLT (provenientes da 
DATANORTE, CEASA 
e EMPARN), cujo paga-
mento das férias gozadas 
em 2016/2017 foi efetuado 
fora do prazo legal, que é 
possível ajuizar ação para 
recebimento de multa em 

O decorrência desse atraso. 
Para tanto, é preciso procurar 
a Coordenadoria Jurídica do 
Sindicato.
 O atendimento jurí-
dico no SINAI acontece nas 
quartas e quintas-feiras, no 
período da tarde, às 15h, 
e na sexta pela manhã, a 
partir das 9h. A fim de dar 
entrada na ação, o associado 

deve buscar a assessoria 
jurídica do Sindicato, assinar 
procuração dos advogados 
vinculados à entidade e 
apresentar os seguintes 
documentos:
•  Car te i ra de t rabalho 
atualizada com anotações 
das fér ias  do per íodo 
2016/2017;
• Cópias do RG e CPF;

SINAI orienta trabalhadores da DATANORTE, CEASA E EMPARN 
a entrar com ação para ressarcimento de atraso das férias

• Comprovante de re-
sidência;
• Extratos bancários dos 
meses de dezembro/2017 
e janeiro e fevereiro/2018; 
e
• Contracheques dos 
meses de novembro e 
dezembro/2017 e janeiro 
e fevereiro/2018.

balhistas cobradas pelo 
SINAI-RN por meio de ações 
individuais e que os créditos 
foram liberados atendendo 
a ordem cronológica deter-
minada pela Justiça.
 Ainda no exercício 
de 2019, há previsão de que 

outros três lotes (do dé-
cimo ao décimo segundo) 
serão liberados e mais 
trabalhadores, serão be-
neficiados. Sobre isso, os tra-
balhadores contemplados 
em dezembro terão o valor 
liberado no início de 2020. 

início às 10h e os associados 
com pendências ou dúvidas 
de ordem jurídica devem se 
dirigir à sede regional do 

Sindicato, localizada na 
Rua Augusto Monteiro, 
nº 1256 – Centro, CEP 
59300-000. 


