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SINAI garante judicialmente 
aposentadoria compulsória de 

celetistas aos 75 anos

ma ação judicial im-
petrada pelo SINAI-
RN na Justiça do Tra-

balho obrigou o Governo do 
Estado a firmar um acordo 
que garante a aposentadoria 
compulsória de celetistas da 
DATANORTE, EMPARN e 
CEASA apenas aos 75 anos 
de idade.
 A medida beneficia 
mais de 1.000 trabalhadores. 
Destes, cerca de 100 já foram 
reintegrados ao funcionalismo 
estadual. Antes do acordo, os 
celetistas que completavam 
70 anos tinham seu vínculo 
extinto, sem receber nenhuma 
verba rescisória.
	 O	acordo	firmado	pelo	
Estado assegura que aqueles 
trabalhadores que haviam 
sido demitidos nos últimos 
cinco anos em decorrência 
de terem completado 70 anos 
de idade e que ainda não 
chegaram aos 75 anos serão 
imediatamente reintegrados 
ao emprego, com a garantia de 
todos os direitos e vantagens 
do efetivo exercício. Caberá 
ao Estado o pagamento dos 
salários mensais vencidos até 
a data da efetiva reintegração 

U de todos esses servidores. 
Esse pagamento deverá ser 
realizado no prazo de 60 dias, 
contados da homologação 
do acordo, através da im-
plantação na folha de pa-
gamento e acessível no con-
tracheque.
 Para que a reinte-
gração ocorra, o trabalhador 
deve comparecer ao local 
de trabalho no prazo de até 
15 dias após recebimento da 
comunicação da reintegração. 
Caso não compareça nesse 
tempo, o trabalhador estará 
renunciando ao direito da rein-
tegração.
 O acordo foi homo-
logado em 5 de maio, após 
a Justiça ter convocado 
Governo e Sindicato para 
uma audiência em resposta 
à ação civil coletiva de n° 
0000730.51.2021.5.21.0006, 
ajuizada pelo SINAI.
 Na ação, o Sindicato 
requisitava que empregados 
públicos, contratados me-
diante regime celet is ta, 
fossem aposentados com-
pulsoriamente somente ao 
completarem 75 anos de 
idade, e não aos 70.

Ação beneficia mais de 1.000 trabalhadores da 
DATANORTE, EMPARN e CEASA





luta pela rea-
lização de con-
curso público no 

Departamento integra a 
campanha publicitária 
que o Sindicato está 

A
Campanha defende concurso
público no DETRAN urgente!

defesa da rea-
lização de con-
curso público 

para entes da Admi-
nistração Indireta do 
Estado do RN foi tema 
de uma campanha pu-
bl ic i tár ia do SINAI 
exibida nos veículos 
de comunicação do 
estado durante os 
meses de junho e 
julho. A campanha se-
gue circulando ainda 
nas redes sociais do 
Sindicato.
 A campanha 
foi realizada para de-
nunciar à sociedade 
a falta de pessoal em 
muitos dos órgãos que 
integram a base do 
Sindicato. “A pouca 
quantidade de servi-
dores diante da de-

A
SINAI faz campanha publicitária em defesa da 
realização de concurso público para sua base

manda, o elevado número 
de trabalhadores nos en-
tes públicos em vias de 
se aposentar, assim como 
o aumento na contratação 
de terceirizados fazem 
com que se torne urgente 
a realização de concurso 
público. Até o fechamento 
desta edição foram pro-
duzidos também VTs 
exclusivos para circular 

nas redes sociais do 
Sindicato, exigindo a 
realização do concurso 
público para as seguintes 
categorias: DETRAN-
RN, IPERN, FUNDASE 
e EMATER”, esclarece 
o coordenador de co-
municação do Sindicato 
Alexandre Guedes.
 A campanha foi for-
matada com peças para 

TV e rádio, trazendo 
como tema “Concurso 
Público urgente” e cha-
ma a atenção da so-
ciedade para o fato de 
que sem servidor não 
existe serviço público, 
sendo necessária a rea-
lização de certames para 
suprir a demanda da 
Administração Pública 
para a prestação de um 
serviço à população com 
qualidade.
 Assista ao vídeo 
aqui por meio do QR 
Code ou acesse nossas 
redes sociais.

fazendo em defesa do 
concurso públ ico para 
suas várias categorias. 
Isso porque, a cada ano 
diminui mais o número de 
servidores concursados na 

Autarquia. 40% deles estão 
em idade de aposentadoria. 
Sem concurso, terceirizados 
acabam ocupando esses 
espaços. Mas o prejuízo pa-
ra a sociedade é enorme! 
Vistorias realizadas por 
servidores concursados de-
tectaram 120 carros clo-
nados. No mesmo período, 
uma empresa terceirizada 
não detectou nada.  Mesmo 
o concurso sendo objeto 
de acordo coletivo com o 
governo, no DETRAN tam-
bém é pouca gente para dar 

CAMPANHA

conta de muito trabalho. 
 A defesa do SINAI 
é pela realização do con-
curso público urgente! 
Porque sem servidor, não 
existe serviço público.
 Assista ao vídeo 
por meio do QR Code 
ou acesse nossas redes 
sociais.

CONCURSO



CONCURSO

Luta pela realização de concurso na FUNDASE 
também integra campanha publicitária

Pressão do SINAI-RN já rendeu publicação do edital do certame

luta pela rea-
lização de con-
curso públ ico 

na Fundação de Aten-
dimento Socioeducativo 
(FUNDASE) também in-
tegra a campanha pu-
blicitária que o SINAI-RN 
está fazendo em defesa 

A de certames para suas várias 
categorias. No vídeo que cir-
cula nas redes sociais, o Sin-
dicato aponta ser urgente 
realizar um concurso na 
Fundação, uma vez que o 
quadro de servidores efe-
tivos é reduzido, tornando 
exaustivo o trabalho dos 

profissionais e impossível 
de ser executado de forma 
satisfatória. Lembrando 
que os trabalhadores da 
FUNDASE cumprem o difícil 
papel de reeducar e reinserir 
na sociedade adolescentes 
que entraram em conflito 
com a lei.
 O SINAI alerta que 
atualmente a FUNDASE con-
ta com 683 trabalhadores. 
Desse total, apenas 213 são 
efetivos. Os outros 470 são 
servidores com contratos 
temporários.

Edital publicado
 A constante pressão 
do Sindicato sobre o Governo 

rendeu a publicação no 
Diário	Oficial	 do	Estado	
(DOE) de 16 de julho, de 
publicação do edital para 
concurso na FUNDASE.
 Ao todo serão 
ofertadas 576 vagas, 
divididas entre os cargos 
de Técnico de Nível Médio 
e de Técnico de Nível 
Superior.
 Assista ao vídeo 
aqui por meio do QR Co-
de, ou acesse nossas 
redes sociais.

FUNDASE

Greve dos trabalhadores 
temporários da FUNDASE rende 

reposição salarial de 15%
Paralisação por tempo indeterminado e intervenção da 

PGE modificaram posicionamento do Governo

s trabalhadores tem-
porários da Funda-
ção de Atendimento 

Socioeducativo (FUNDASE) 
conquistaram 15% de repo-
sição salarial após cruzarem 
os braços. No início de 2022, 
o Governo dizia não ser 
possível atender ao reivin-
dicado. Entretanto, mudou 
de posição após a luta 
conjunta dos profissionais 
temporários e efetivos do 
quadro da Fundação, por 

O meio da intervenção da Pro-
curadoria Geral do Estado 
(PGE). Assim, o Executivo 
estadual foi convencido so-
bre a existência de uma dis-
cordância jurídica entre a lei 
dos temporários e a Lei 697, 
aprovada em janeiro.
 O movimento grevista 
ainda resultou em benefícios 
para os redistribuídos, que 
voltaram a usufruir dos direitos 
que têm como servidores da 
FUNDASE.

SINAI-RN denuncia falta de 
servidores na EMATER e 

reivindica concurso público
falta de servidores 
no Instituto de 
Assistência Téc-

nica e Extensão Rural 
(EMATER) está sendo 
denunciada pelo SINAI-
RN em vídeo produzido 
para circular nas redes 
sociais.
 Na peça publici-
tária, o Sindicato aponta 
que não mais existem 
alguns dos principais ser-
viços de assistência rural, 
necessários em muitos 
municípios do Rio Grande 
do Norte. Isso porque 
faltam servidores para 
executá-los.

A  A campanha ain-
da alerta que 30% dos 
atuais servidores já estão 
em idade de aposenta-
doria, e mais 5% irão se 
aposentar até 2024. Con-
sequentemente, o quadro 
de trabalhadores ficará 
cada vez menor. 
 Assista ao vídeo 
aqui por meio do QR Co-
de, ou acesse nossas re-
des sociais.

CONCURSO



assessoria jurídi-
ca do SINAI-RN 
protocolizou uma 

ação na Vara da Fazen-
do Pública de Natal re-
quisitando a realização 
de concurso público para 
o Instituto de Previdência 
dos Servidores Estaduais 
do RN (IPERN). 
 A decisão de ju-
dicializar o concurso foi 
tomada pela diretoria 
do Sindicato, tendo em 

A

SINAI busca na Justiça a realização
de concurso público para o IPERN

vista a inércia do Governo 
em convocar o certame e 
a necessidade urgente de 
pessoal para atuar no Ins-
tituto e manter o serviço de 
previdência do Estado. A 
expectativa do SINAI é que 
a Ação tenha êxito.

Situação 
     Atualmente, o IPERN 
conta com 79 servidores para 
atender todo o funcionalismo 
norte-rio-grandense, e o 

último concurso para o ór-
gão foi realizado em 1977, 
portanto, há 44 anos. Por 
mais de uma vez, a categoria 
já denunciou a urgência na 
realização de um certame, 
tendo em vista que muitos 
trabalhadores da ativa estão 
próximos de se aposentar 
e é necessário manter o 
serviço da previdência do 
Estado.
 “O IPERN cuida de 
aproximadamente 60 mil 
contas de aposentados e 
pensionistas, além de alguns 
processos do pessoal da 
ativa, como Junta Médica”, 
explica o coordenador de 
comunicação do SINAI-RN, 
Alexandre Guedes.
 Na busca pelo con-
curso público, os trabalhado-
res chegaram a recorrer à 
greve, inclusive este ano, e 
por diversas vezes a diretoria 
do SINAI se reuniu com re-
presentantes do Executivo 
Estadual para tratar da 

questão, sem sucesso. 
“Como o caminho da nego-
ciação política e admi-
nistrativa não obteve o 
retorno esperado, esta-
mos recorrendo à via 
jurídica para viabilizar o 
concurso	público”,	afirma	
o coordenador geral 
substituto do SINAI-RN, 
Santino Arruda.
 A luta pela reali-
zação de concurso pú-
blico no IPERN também 
integra a campanha pu-
blicitária que o Sindicato 
está fazendo em defesa 
do concurso público para 
suas várias categorias.
 Assista ao vídeo 
aqui por meio do QR Code 
ou acesse nossas redes 
sociais.

Decisão de acionar a Justiça foi tomada porque Governo segue inerte

IDIARN

Sindicato dos Ser-
vidores Públicos da 
Administração Indireta 

do Rio Grande do Norte (SINAI-
RN) e os trabalhadores do 
Instituto de Defesa e Inspeção 
Agropecuária do RN (IDIARN) 
repudiam o Projeto de Lei (PL) 
1293/2021, matéria que visa 
permitir	que	a	indústria	fiscalize	
os alimentos produzidos por 
ela mesma e vendidos para 
a população. De autoria do 
Governo Bolsonaro, o texto 

O
Em nota, SINAI-RN e trabalhadores do IDIARN repudiam projeto que 
permitirá que indústria fiscalize alimentos produzidos por ela mesma 

foi aprovado pela Câmara dos 
Deputados e agora segue para 
ser votado no Senado Federal. 
Se passar, vai trazer enormes 
riscos para os brasileiros, pois 
a	fiscalização	dos	programas	
de autocontrole, hoje sob a 
responsabilidade dos órgãos 
de agropecuária dos estados, 
municípios e União, será 
transferida para a própria in-
dústria.
 Como as empresas 
vão	 fiscalizar	 a	 si	mesmas?	

Quem vai garantir a qualidade 
dos	produtos?
	 Ora,	a	fiscalização	es-
tatal é rígida e executada com 
todo o cuidado, mesmo assim 
não é incomum ocorrerem 
falhas no processo. Imagine 
se a própria indústria passar 
a	fiscalizar	a	si	mesma!	Será	
uma fiscalização isenta e 
responsável?	Duvidamos.	Por	
isso, consideramos essa mu-
dança absurda.
 Além de colocar os 

consumidores em risco e 
defender os interesses das 
empresas, o PL 1293/2021 vai 
terceirizar	a	fiscalização,	pois	
os responsáveis técnicos con-
tratados pela própria indústria 
tomarão a função dos órgãos 
de inspeção agropecuária.
 Por tudo isso, o SINAI-
RN	e	os	profissionais	que	 tra-
balham no IDIARN são con-
trários a esse projeto. Vamos 
nos unir para barrar mais esse 
ataque do Governo Bolsonaro.

CONCURSO



s trabalhadores do 
DETRAN-RN deci-
diram suspender a 

greve da categoria após o 
Governo	do	Estado	reafirmar	
que vai realizar um concurso 
públ ico na Autarquia e 
avançar em outros pontos 
da pauta de reivindicações. 
A suspensão do movimento 
grevista, que durou 45 dias, 
foi decidida em Assembleia 
no dia 15 de julho.
 O compromisso foi 
firmado	pela	gestão	Fátima	
Bezerra em audiência com 
a direção do SINAI-RN 
em 14/07. Na ocasião, o 
Executivo estadual disse 
ter solicitado formalmente 
ao Ministério Público de 
Contas a assinatura de um 
Termo de Ajustamento de 
Gestão (TAG) para executar 
o certame no Departamento, 
além de se comprometer a ir 
pessoalmente ao Tribunal de 
Contas do Estado (TCE).
 Embasada pelas 
informações passadas pe-
la assessoria jurídica do 
Sindicato, a categoria acha 
desnecessário esperar a 
assinatura do TAG para 
viabilizar o concurso. Con-
tudo, decidiu aguardar essa 
movimentação do Governo 
no MP de Contas.
 O u t r a  q u e s t ã o 
discutida em audiência 
foi o corte de ponto dos 
grevistas.	 Identificado	 nos	
contracheques dos pro-
fissionais, o corte será 
revertido. É o que promete o 
Governo, apontando mudar 
sua orientação acerca da 
questão, evitando perdas 

GREVE

Trabalhadores do DETRAN-RN suspendem greve após 
Governo se comprometer a realizar concurso e avançar 

outros pontos da pauta

O

para a categoria.
 Além do concurso 
e do ponto, outras cinco 
questões foram discutidas 
em audiência. São elas: 
Grati f icação de Repre-
sentação de Gabinete 
(GRG); Programa de In-
centivo	à	Qualificação	(PIQ);	
Pagamento dos processos 
pendentes; Correções da 
Lei  696/2022 (PCCR); 
Implantações corretas da 
Lei 696/2022; e o Combate 
ao Assédio  Mora l .  Os 
detalhes você pode conferir 
acessando o site do SINAI-
RN: sinairn.com.br

45 cinco dias de greve
 Apesar das di f i -
culdades, os trabalhadores 
do	DETRAN-RN	ficaram	em	
greve durante 45 dias, entre 
1º de junho e 15 de julho. 
Diversos piquetes foram 
realizados na sede estadual 
do Departamento, na capital, 
e nas Ciretrans espalhadas 
pelo Estado, contando com 
grande adesão da categoria. 
A atividade mais importante 

aconteceu	 no	 final	 do	mês	
de junho, quando grevistas e 
dirigentes do SINAI pressio-
naram a governadora em um 
evento público no município 
de Jucurutu.
 Fátima Bezerra re-
cebeu do grupo uma cópia 
do acordo assinado pelo 
seu Governo em 2019 
prometendo a realização 
do certame em 2020 e in-
gresso dos aprovados no 
ano seguinte. Os dirigentes 
do SINAI e servidores do 
Departamento ainda con-
v e r s a r a m  c o m  v á r i o s 

assessores do Executivo, 
aproveitando para entregar 
cópias do acordo firmado 
entre Estado e Sindicato. 

Balanço sobre a greve
 A direção do SINAI-
RN avalia como importante 
a greve dos trabalhadores 
do DETRAN, embora as 
principais demandas ainda 
não tenham um desfecho 
satisfatório: “Entendemos 
que tanto a greve como 
seu recuo foram no tempo 
certo. Os trabalhadores do 
DETRAN mostraram para o 
Governo e para a sociedade 
que se importam com o ser-
viço público de qualidade”, 
afirmou o coordenador de 
comunicação do SINAI, 
Alexandre Guedes.
 Suspenso o movi-
mento grevista, o SINAI 
espera que o Executivo 
cumpra o que prometeu, 
buscando viabilizar o con-
curso, extinguindo a ter-
ceirização, combatendo o 
assédio moral e anulando o 
corte de ponto.

Compromisso foi firmado em audiência com a direção do SINAI-RN em 14/07, após 45 dias de greve



Cuidados com a saúde são tema 
de debate entre as mulheres do 

SINAI

s cuidados com a 
saúde frente à nova 
onda da Covid-19 

foram tema da palestra 
para	 as	 filiadas	 do	SINAI,	
realizado no dia 28 de junho. 
A atividade foi organizada 
pela coordenação da Mu-
lher Trabalhadora.
 Raiane França, 
que é enfermeira e es-
pecial ista em Atenção 
Básica, além de mestra 
em Saúde e Sociedade, 
conduziu a palestra. Em 
sua fala, Raiane mencionou 

O
Atividade organizada pela Coordenação da Mulher Trabalhadora 

contou com café da manhã junino

a importância da detecção 
dos primeiros sintomas da 
Covid, a postura que deve 
ser adotada pelo paciente 
diante do diagnóstico e 
até mesmo antes da con-
firmação	da	doença.
 Também chamou a 
atenção para a prevenção 
de doenças virais e para a 
manutenção de uma vida 
com qualidade e saúde, o 
que envolve o cuidado com 
a alimentação, ingestão 
de líquidos e a prática de 
atividade físicas de forma 

Coordenação 
da Mulher Tra-
balhadora do 

SINAI-RN passará a 
contar com uma coluna 

A fixa	no	 jornal	 do	Sindicato.	
Assim, a partir da próxima 
edição do periódico, as 
mulheres passam a contar 
com um espaço dedicado a 

temas relacionados ao uni-
verso e à condição feminina.
 Temas como igual-
dade de gênero; mercado 
de trabalho; saúde sexual e 

reprodutiva; alimentação 
saudável; assédio; vio-
lência doméstica; em-
poderamento, dentre ou-
tros, terão espaço nesse 
local.
 De acordo com 
a coordenadora, Maria 
Sineide, o espaço será 
plural e vai receber con-
tribuição das fi l iadas, 
podendo enviar artigos 
de opin ião,  poesias, 
contos. “Nosso objetivo 
é que esse espaço no 
jornal seja também um 
lugar de formação para 
as mulheres, para que 
possam se informar e se 
fortalecer para lidar com 
questões de gênero nos 
locais que ocupam”.

regular.   
	 Por	fim,	a	enfermeira	
alertou para a importância 
das vacinas e para o cuidado 
com a saúde mental, ressal-
tando	que	cada	filiada	deve	
compartilhar o que 
aprendeu durante 
a palestra.
      Realizada na 
sede estadual 
do SINAI, a ati-
vidade ainda 
contou com ca-
fé da manhã 
junino.

Informativo do SINAI lança 
coluna Espaço MULHER

MULHERES



ASSÉDIO MORAL

SINAI promove palestra sobre assédio moral durante 
greve dos trabalhadores do DETRAN RN

s mudanças nas re-
lações de trabalho 
que favorecem as 

perseguições contra tra-
balhadores foram debatidas 
em palestra sobre assédio 
moral promovida pelo SINAI 
durante greve dos tra-
balhadores do DETRAN. 
 Idealizada e reali-
zada conjuntamente pelas 
coordenações de Formação 
e Comunicação do SINAI, a 
palestra aconteceu durante 
um dos piquetes de greve 
realizados na sede da Au-
tarquia, em Natal, no dia 12 
de julho.
 A palestra promovida 
pelo SINAI foi apresentada 
por  Fernando Antôn io 
(Nando), que é formador do 
Instituto Latino Americano de 
Estudos Socioeconômicos 
(ILAESE).
 Fernando fez uma 
explanação sobre todo o 
processo de reestruturação 
que o capitalismo organizou 
ao longo das décadas, 
mudando as relações de 
trabalho. Segundo ele, 

A isso resultou em um am-
biente de trabalho mais 
agressivo, desumano, onde 
o trabalhador vira algoz 
de outro trabalhador, e 
chefes usam o poder que 
detêm para oprimir seus co-
mandados, abertamente ou 
de forma dissimulada. 
 Fernando lembrou 
ainda que o assédio moral 
costumeiramente provoca 
o adoecimento psicológico 
e físico de milhares de tra-
balhadores.
 Durante a palestra, 
as intervenções do pales-
trante e dos próprios traba-
lhadores do DETRAN trou-
xeram para o debate a rea-
lidade de assédio moral 
vivenciada dentro do próprio 
Departamento.
 Em um dos exemplos 
citados, os trabalhadores 
lembraram que algumas 
questões tomaram pro-
porções tão sérias que, 
conforme deliberado pela 
própria categoria, o Governo 
chegou	 a	 ser	 notificado.	A	
notificação feita a pedido 

e encaminhada pelo SINAI 
reivindicava a exoneração de 
um	dos	cargos	de	confiança	
do próprio Governo, que 
reiteradamente vem perse-
guindo servidores. Apesar 
dessa e de outras denúncias, 
a situação continua a mesma.
 Em defesa máxi-
ma dos direitos dos traba-
lhadores, o SINAI lembra 
que o DETRAN é um órgão 
público que está dentro do 
contexto capitalista, que 
é desigual, onde os que 
julgam ter um pouco de 

poder humilham, destratam, 
perseguem e tratam os tra-
balhadores como uma peça 
descartável.
 Para o coordenador 
de formação do SINAI, Bruno 
César, discussões dessa 
natureza são uma ferramenta 
útil no combate ao assédio 
moral e comenta que todo 
o conteúdo debatido deve 
ser socializado com outros 
setores da base. “A ideia é 
construir uma rede de apoio 
para quem é vítima dessa 
prática criminosa”, declara.

15º CONSINAI

15ª edição do 
Congresso do 
S INA I  (CON-

SINAI), prevista para 
acontecer em 2020, foi 
adiada para 2022. O 
Congresso está previsto 
para ser realizado no 
mês de novembro. A 
escolha do período foi 
discutida durante reunião 
da Diretoria Executiva 
Colegiada do SINAI. A 

A
Data e local do evento serão divulgados em breve

Começam os preparativos para o 15º CONSINAI

Encontro foi idealizado conjuntamente pelas coordenações de Formação e Comunicação do SINAI

data e o local do evento se-
rão divulgados em breve, 
assim como o processo 
para inscrição e escolha de 
delegados. 
 O CONSINAI é a 
instância máxima de deli-
beração da base do Sin-
dicato. O Congresso debate 
conjuntura, aprova plano de 
lutas, bem como possíveis 
moções e resoluções.



SINAI cobra reposição de 10,06% sobre a remuneração 
dos trabalhadores da DATANORTE, CEASA e EMPARN

S I N A I  a j u i z o u 
uma Ação Civi l 
coletiva em favor 

dos trabalhadores da 
DATANORTE, CEASA e 
EMPARN.  A ação, ajuizada 
no final de junho deste 
ano, cobra do Governo 
a reposição salarial no 
índice de 10,06% sobre a 
remuneração dos traba-
lhadores celetistas.
 O ajuizamento 
do processo ocorre tendo 

O em vista que o Governo, 
quebrando acordo com o 
SINAI, sancionou a Lei de 
nº 705/2022 no mês de abril, 
aplicando o índice de 10,06% 
apenas sobre o salário 
base dos empregados, 
desconsiderando a remu-
neração.
 A expectativa da 
assessoria jurídica do Sin-
dicato é de que, em breve, 
sejam divulgadas as datas 
das audiências para tratar 

da matéria na Justiça do 
Trabalho.
Quebra de acordo
 O Governo do Es-
tado quebrou o acordo que 
firmou com o SINAI em 
março de 2022. Na época, 
depois de muita pressão 
exercida pelo Sindicato, 
o Executivo estadual pro-
meteu repor as perdas 
salariais dos trabalhadores 
da DATANORTE, EMPARN 
e CEASA acumuladas em 

2021, no índice de 10,06%.
 Segundo o acer-
to, a reposição seria sobre 
a remuneração da cate-
goria, garantindo o piso 
mínimo, antes definido 
em R$1.265,00. Porém, 
ao encaminhar o projeto 
de lei para a Assembleia 
Legislativa, o Governo 
sinalizou que o índice 
prometido de 10,06% in-
cidiria apenas sobre o 
salário base.

TST mantém sentença favorável em 
processo dos trabalhadores da CEASA

Tribunal Supe-
rior do Trabalho 
(TST), em Brasí-

lia, manteve sentença 
judicial em favor dos 
trabalhadores da CEA-

O SA na ação coletiva de nº 
0000009.62.2019.5.21.0041, 
ajuizada pelo SINAI-RN, que 
cobra a correção monetária 
e os danos morais no valor 
de R$500, em decorrência 

Acordo judicial garante implementação de promoções 
dos servidores da EMATER e GAC

m acordo judi-
cial com o Go-
verno garante 

a implementação das 
promoções dos servi-
dores da EMATER 
e do Gabinete Civil 
(GAC). Fechado na 
Controladoria Geral do 
Estado do Rio Grande 
do Norte (Control), no 
dia 28 de junho, o acordo 
teve parecer favorável 
da Procuradoria Geral 
do Estado (PGE) e li-
beração da Secretaria 

U da Administração (SEAD).
 O acordo foi con-
seguido após meses de 
muita pressão dos tra-
balhadores das duas ca-
tegorias e do SINAI sobre 
o	Governo.	Ambas	ficaram	
de fora da implementação 
de suas promoções, em-
bora o Executivo tenha 
prometido	desde	o	final	de	
2021.
 A documentação 
para a implementação das 
promoções	está	finalizada	
e, no momento, o SINAI 

do atraso no pagamento da 
folha salarial de dezembro 
de 2018.
     Apesar de o entendi-
mento do TST ser favorável 
aos trabalhadores, o de-

partamento jurídico da 
CEASA recorreu da 
decisão. Com isso, a 
assessoria jurídica do 
SINAI segue atenta, 
acompanhando a tra-
mitação do processo.

aguarda pronunciamento 
do Ministério Público, a 
fim	de	que	a	Justiça	possa	

homologar o acordo, e 
as promoções sejam 
implementadas.


