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SINAI 30 ANOS

Mês do servidor público é iniciado
com ato político-cultural
Atividade reuniu trabalhadores da base da entidade em frente à Sede do Executivo
Estadual e deu início à programação pelos 30 anos de fundação do SINAI

O

utubro, mês
em que se
celebra o Dia
do Servidor Público
e que o SINAI elegeu
para celebrar seus
30 anos de fundação,
foi iniciado com um
ato político-cultural.
Dessa forma, já no dia
1º foi realizado um café
da manhã em frente
à Governadoria, no
Centro Administrativo
de Natal. O momento
reuniu trabalhadores e
trabalhadoras de diversos
órgãos que compõem
a base da entidade. Na
ocasião, houve discursos
e apresentação teatral com
o tema da valorização do
serviço público no Estado
do RN.

Em celebração pelos 30 anos, SINAI promove
excursão para Galinhos/RN

D

entro dos
festejos de
30 anos de
história, o SINAIRN promove uma
excursão voltada
para os seus filiados
com destino à praia
de Galinhos, litoral do
Rio Grande do Norte. A
atividade acontece em
19 de outubro e reúne
filiados de Natal e do
interior do Estado.

DETRAN

SINAI-RN e Governo fecham acordo que prevê
concurso público e data-base em 2020 para
trabalhadores do DETRAN

A

Atendimento das reivindicações só aconteceu após greve que durou 32 dias

direção do SINAIRN e o Governo do
Estado fecharam
acordo relativo à pauta dos
trabalhadores do DETRAN.
A negociação conclusiva
aconteceu em audiência no
dia 14 de outubro e prevê
que no primeiro semestre
de 2020 será realizado
concurso público para o
órgão, com vistas a melhor
atender as crescentes

demandas. A previsão
é que esse processo
seja finalizado em 2021.
Também foi prometido
pelo Governo que os
servidores terão o mês de
março como o momento
da implementação da database. Outra conquista foi a
garantia de que processos
pendentes serão quitados,
como por exemplo indenizações e promoções.

O diretor de comunicação do SINAIRN, Alexandre Guedes,
exalta que essas duas
reivindicações só foram
conseguidas após 32 dias
de greve: “Saímos desta
luta tendo a consciência
de que não conseguimos
tudo que queríamos, mas
conquistamos o concurso
público com data e hora
marcada, bem como a
nossa data-base”, afirmou.
O sindicalista disse
ainda que os trabalhadores
vão seguir fortes na luta
e aponta que todas as
categorias que compõem
o SINAI devem se unir: “Os
trabalhadores do DETRAN
têm amadurecido ao longo
do tempo. Com essa
união vamos seguir em
frente e conquistar mais
vitórias para a
categoria. A
união faz a
força sim. É
preciso unir
não só uma
categoria,

mas todas as categorias
para a gente conseguir
aquilo que nos é devido”.
Já o coordenador
geral substituto do SINAIRN, Felipe Assunção,
comenta que a greve do
DETRAN foi exitosa pelas
conquistas que conseguiu:
“É uma greve muito vitoriosa.
Os trabalhadores saem
fortalecidos, avançaram
nas negociações. Tivemos
unidade em todo o Estado e
hoje fechamos este acordo
para selar esta grande
luta”.
Greve dos trabalhadores do DETRAN
durou 32 dias
Durante 32 dias,
os trabalhadores do
DETRAN/RN em Natal
e nas sedes no interior
do Estado paralisaram as
atividades em protesto
contra o não atendimento
da pauta da categoria. Após
assembleias, piquetes e
rodadas de negociação,
os servidores encerraram
a greve em 11
de outubro
com a conquista do
atendimento
parcial da
pauta.

OUTUBRO ROSA

Semana alusiva ao Outubro Rosa
movimenta sede estadual
Programação pautou a conscientização em prol da prevenção do câncer de
mama e assuntos de interesse das mulheres

E

ntre os dias 14 e 18 de
outubro, o SINAI-RN
realizou em Natal uma
série de atividades alusivas à
campanha “Outubro Rosa”.
A programação contou com
palestra que debateu a
violência contra a mulher e o
machismo; rodas de conversa
sobre câncer de mama,
ética do desapego, saúde e
autocuidado, povos indígenas
e conjuntura atual; além de aula de
dança, apresentações culturais e
exibição de filmes.
Em Mossoró, a regional
Médio Oeste promoveu uma roda de
conversa para dialogar com a base
acerca do “Outubro Rosa” no dia
09 de outubro. A atividade envolveu
testemunho, poesia e dança.

FUNCIONALISMO

Fórum Estadual dos
Servidores cobrou
da bancada federal
do RN e do governo do Estado
união para que as três folhas
em atraso sejam quitadas
com brevidade. A cobrança
foi feita em audiência no dia
11 de outubro, que reuniu
os senadores Jean Paul
Prates e Zenaide Maia,
além de representações
de três deputados federais
e o parlamentar Benes
Leocádio. A direção do
SINAI-RN esteve presente
ao encontro realizado
na sede do SINDFERN
(Sindicato dos Auditores
Fiscais do RN).
Entre os pontos
de destaque da audiência
estiveram: a cessão onerosa
do Pré-Sal; o Programa de
Equilíbrio Fiscal do Governo
Federal (PEF); e a Reforma
Tributária – tema que será

tratado em 04/11, às 10h,
em audiência pública na
Assembleia Legislativa.
Com relação à
cessão onerosa, o objetivo
das entidades que compõem
o Fórum é que a bancada
federal consiga recuperar
130 milhões de reais, o que
ajudaria a saldar a dívida
que o Estado tem com o
funcionalismo. Entretanto,
a lei que trata da cessão
onerosa impede que esses
recursos possam ser usados
para o pagamento de todos,
contemplando apenas
aposentados. Desse modo,
o Fórum solicitou que os
parlamentares lutem para
que a cessão seja utilizada
no pagamento de todos.
Também durante
a audiência, dirigindo-se
ao Governo do Estado, as
entidades que integram
o Fórum e representam
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O

Em reunião com bancada federal e governo do Estado,
entidades que compõem o Fórum propõem união para
angariar pagamento de atrasados

o funcionalismo estadual
chamaram atenção para
o fato de que, no início de
2019, os servidores deram
um voto de confiança ao
Executivo na expectativa
de receber os seus atrasados e que esse voto
está prestes a completar
um ano. Por sua vez, o
secretário estadual de
Tributação, Carlos Eduardo
Xavier, disse que o governo
segue somando esforços
para quitar o que deve e
que, se houver recursos

extras, o pagamento será
feito.
Fórum agenda ato unificado para novembro
O Fórum Estadual
dos Servidores agendou
Ato Unificado para 13 de
novembro, data em que
se completará um ano
de espera por parte dos
servidores para receber
os salários de novembro
de 2018. A atividade será
realizada em frente à
Governadoria, no Centro
Administrativo de Natal.

Servidores pressionam, e deputados retiram
momentaneamente de pauta projeto que prevê aumento
apenas para Procuradores do Estado

A

pressão sobre os
deputados estaduais
exercida pelos
servidores do funcionalismo
que ocuparam as galerias
da Assembleia Legislativa
durante a sessão do dia
02 de outubro surtiu efeito.
Os parlamentares retiraram
temporariamente de pauta o
projeto enviado pelo Governo,
prevendo o aumento salarial
de 16,38% apenas para os
Procuradores.
Na ocasião, a direção
do SINAI-RN e trabalhadores
da administração indireta

compareceram e fizeram
coro junto aos demais
presentes. Em cartazes
exibidos para os deputados,
os servidores exigiram que
o aumento prometido aos
Procuradores contemplasse
todas as categorias.
SINAI-RN continua em
alerta
Apesar da retirada
de pauta momentânea do
texto, o SINAI continua em
alerta e a qualquer momento
poderá chamar novamente
sua base para ocupar a

Assembleia Legislativa.
Isso porque o projeto pode
ser posto para apreciação
e votação a qualquer
momento, mantendo o
aumento apenas para uma
categoria.
Sobre o projeto,
a direção do Sindicato
esclarece que se posiciona
contra o teor excludente do
texto, mas que não é contrário
ao aumento salarial dos
Procuradores. Porém, afirma
que aumentar os salários
apenas dos Procuradores é
excluir quem tem o mesmo

direito. Por isso, exige
que todos recebam o
aumento prometido.
Além disso, o SINAI
considera contraditória a
implementação desse
aumento, sobretudo pelo
fato de o Executivo vir
continuamente alegando
passar por uma crise
financeira e justificar que,
por essa razão, ainda
não efetuou o pagamento
das folhas em atraso
e não é possível fazer
a reposição salarial do
funcionalismo.

SINAI firma acordo judicial com EMPARN referente a
dissídios, e trabalhadores começam a receber em 2020

O

Acordo judicial garante o cumprimento de ações ajuizadas e conquistadas
pelo SINAI-RN em favor dos trabalhadores da EMPARN

acordo, referente ao
pagamento de três
dissídios coletivos
pendentes (anos de 2008,
2010 e 2013) e cujos reajustes
eram de 5,52%, 5,22% e 3%,
respectivamente, vai possibilitar
que os trabalhadores do órgão
comecem a receber o passivo
em janeiro de 2020 e que haja
uma incorporação de 13,74%
na folha dos trabalhadores do
quadro atual já partir de outubro
de 2019.
Firmado em audiência
entre o SINAI e a EMPARN, o

acordo dispõe o seguinte:
• Incorporação dos índices pendentes
de 13,74% mais os passivos,
totalizando o montante de R$6.399
milhões.
• Pagamento de 50% do valor
principal em 30 parcelas a partir de
janeiro/2020;
• Pagamento de 50% em Precatórios
ou Requisitório de Pequeno Valor
(RPV), conforme o caso, a ser inserido
no orçamento do Estado de 2021; e
• Trabalhadores cujo valor a receber
se enquadra enquanto RPV (valores
até 20 salários mínimos), terão o
valor quitado já na primeira parcela

de janeiro/2020.
O acordo foi proposto
pelo Tribunal Regional do
Trabalho (TRT), por meio do
Centro Judiciário de Solução
de Conflitos e Cidadania
(CEJUSC). Para obter esse
resultado, os trabalhadores
e trabalhadoras da EMPARN
deliberaram, por ocasião
de Assembleia Geral
Extraordinária, dispensar
multas aplicadas pelo juízo
nas referidas sentenças dos
dissídios coletivos 2008, 2010
e 2013.

TRT/RN divulga lista de contemplados em RPVs da
DATANORTE relativa a dívidas trabalhistas cobradas
pelo SINAI-RN

O

Tr i b u n a l R e g i o n a l
d o Tr a b a l h o ( T RT /
RN), por meio da
Coordenadoria de Precatórios,
divulgou uma lista atualizada
de contemplados em RPVs da
DATANORTE. Os RPVs em

questão são relativos a dívidas
trabalhistas cobradas pelo SINAIRN.
De acordo com a publicação do Tribunal, os RPVs serão
disponibilizados ainda dentro
do exercício de 2019, e os tra-

balhadores contemplados
em dezembro terão o valor
liberado no início de 2020.
Há, no total, 39 beneficiados.
Veja a lista de beneficiários
de RPVs da DATANORTE
em: https://bit.ly/2IW3bWF

Governo recorre de decisões judiciais favoráveis
aos trabalhadores da DATANORTE e da EMPARN
em processos de atrasados

N

o início de setembro, o
SINAI-RN divulgou duas
vitórias na justiça do
Trabalho relativas à condenação
da DATANORTE e da EMPARN
ao pagamento dos salários de
novembro e dezembro de 2018 a

todos os trabalhadores desses órgãos
que ainda não receberam. Da decisão
ainda cabia recurso, e o Governo, não
aceitando o julgamento, recorreu e
solicitou o reexame dos processos.
Agora, os dois processos movidos
pelo SINAI-RN em janeiro de 2019

(processo nº 000000970.2019.006 – DATANORTE
e processo nº 000000879.2019.008 – EMPARN)
serão encaminhados ao
Tribunal Superior do Trabalho
(TST).

O

Seis trabalhadores da FUNDASE são
beneficiados com precatórios

Tribunal Regional do
Trabalho do RN (TRT/
RN), por meio da sua
Coordenadoria de Precatórios,
divulgou que serão pagos os
precatórios vencidos nos anos

de 2015 e 2016 para seis trabalhadores
da FUNDASE.
A direção do SINAI-RN avisa
que, tão logo seja iniciada a publicação
dos precatórios, com a liberação
dos créditos dos trabalhadores, os

TRT/RN divulga listas de
contemplados em RPVs
da FUNDASE

O

juiz da 3° Vara
do Trabalho
de Natal expediu Requisitório
de Pequeno Valor
(RPV) para 941
trabalhadores da
FUNDASE. Os
trabalhadores foram
contemplados na
ação trabalhista de
nº 867/1996-03, que
cobra a diferença do
FGTS pago a menor.

A ação coletiva foi
movida pelo SINAI-RN e
os valores definidos foram
calculados tendo por base
a data de admissão de
cada trabalhador até o
mês de junho de 1994,
deduzindo-se o que foi
recebido na época.
A expectativa é de
que o pagamento da ação
ocorra em 2020. Veja a lista
de beneficiários dos RPVs:
https://bit.ly/2BggCfZ

Justiça libera pagamento
do oitavo lote de RPVs dos
trabalhadores da DATANORTE

O

Tribunal
Regional
do Trabalho
(TRT) liberou o oitavo
lote de Requisitórios
d e P e q u e n o Va lor (RPVs) da
D ATA R N O R T E ,
referente a parcela
do mês de agosto
de 2019. A liberação
já foi efetuada; 12
trabalhadores foram

contemplados e todos já
receberam seus créditos.
Importante destacar que os créditos
foram liberados atendendo a ordem cronológica determinada pela
Justiça e que, até o final
de 2019, outros quatro
lotes (do nono ao décimo
segundo) serão liberados
e mais trabalhadores
serão beneficiados.

beneficiários serão comunicados
pelo departamento jurídico do
Sindicato.
Para mais informações
sobre os beneficiários, acessar:
https://bit.ly/2VKTv6P

