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Órgão Informativo do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta do RN
Filiado à CUT

Convênio com o SESC é renovado
Os filiados do SINAI e seus dependentes continuarão a ter acesso aos serviços da entidade.

O  SINAI renovou o
convênio com
SESC para
prestação de
seus serviços à

categoria. Os filiados do
Sindicato e seus
dependentes continuarão a
ter acesso aos serviços da
entidade (veja quadro). Para
tanto os servidores públicos
do regime estatutár io
precisarão apresentar o
contracheque como a prova
da filiação ao Sindicato
para obter a carteira.

De acordo com o
convênio SESC/SINAI, os
benef ic iár ios serão

atendidos nas seguintes
unidades em Natal/RN: Av.
Rio Branco,  375
(restaurante) ;  Av.
Presidente Quaresma, 416,
Alecrim; Rua Des. João
Vicente da Costa,  s/n,
Ponta Negra;  Rua
Paranduva, s/n e no Cj.
Santa Catarina, Potengi.
Em Mossoró/RN o
atendimento será realizado
na Rua João Marcelino,
s/n, Nova Betânea, em
Caicó/RN na Rua
Washington Luiz, s/n, Boa
Passagem e em Macaíba/
RN na Rua Prof. Caetano,
s/n, Centro.

Demonstrativo Financeiro

Confira os benefícios
do convênio

- Acesso a biblioteca com Internet (mediante taxa
o pagamento de uma taxa anual);
- Local para refeições e lanches nas dependências
da instituição;
- Assistência odontológica;
- Hospedagem na pousada SESC/RN;
- Desenvolvimento físico e esportivo;
- Matricula de dependentes para a educação infantil
e fundamental;
- Desenvolvimento artístico cultural;
- Cursos de atualização.

Previdência
O coordenador de Campanha do LULA, Marco

Aurélio Garcia, declarou no jornal Folha de São Paulo
do dia 24 de outubro que a “Previdência poderá sofrer
nova reforma”. Como não bastasse o que foi feito com a
previdência do funcionalismo público em 2003, agora,
com a segunda eleição, o presidente eleito pretende
modificar o patrimônio dos trabalhadores. Resta aos
trabalhadores organizar para a luta em defesa dos seus
direitos conquistados com sacrifício.

Precatório da EMATER
Os pagamentos estão sendo realizados

conforme encaminhamentos do Tribunal Regional do
Trabalho. No entanto, ainda resta pagar a alguns
beneficiários com mais de 60 anos para depois pagar
os que têm a receber até trinta mil reais líquidos. Para
os 23 companheiros(as) preteridos inicialmente, a
Procuradoria Geral do Estado reconheceu o seu
equívoco e peticionou pelo pagamento o que já está
ocorrendo.

NOTAS

JOSÉ NILSON BEZERRA
Tesoureiro

MARIA SINEIDE DA SILVA LIMA
Presidente

TEREZINHA DE C. R. FILHA
Contadora



Reinvidicação

O

SINAI luta pela implantação do PCCR dos
servidores da SEARA

Em reunião da diretoria do Sindicato com os servidores da Secretaria ficou acertado o encaminhamento
da reivindicação para o governo estadual.
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  SINAI está na
luta pela implanta-
ção do Plano de
Cargos, Carreia e
Remuneração –

PCCR dos servidores da
Secretaria de Estado de Apoio
a Reforma Agrária – SEARA.
Ficou deliberado após uma
reunião da diretoria do
Sindicato com os servidores da
Secretaria o encaminhamento
da reivindicação para o governo
estadual.

Sindicalistas e servi-
dores discutiram as dificulda-

des enfrentadas pelo serviço
público. Eles avaliaram que o
funcionalismo público foi des-
prezado por todos os políticos
que estiveram ocupando o
governo do estado nos últimos
20 anos.

Para o Sindicato e a
categoria os problemas
enfrentados pelo quadro
funcional da SEARA também
são verificados nas demais
Secretarias: grande defa-
sagem de servidores con-
cursados e a terceirização
dos serviços prestados pelo

estado. “Isso é uma de-
monstração do chamado
estado mínimo que lamen-
tavelmente continuamos a
presenciar como política no
Brasil”, avalia a direção do
SINAI.

Para solucionar es-
ses problemas, a direção do
Sindicato está somando
esforços para possibilitar a
elaboração do Plano de
Carreira e a realização de
concurso público em vários
órgãos da administração
direta e indireta do estado.

Negociação
Tendo em vista o

atendimento do pleito, a
diretoria do Sindicato
sugeriu, em uma audiência
com o secretário, Canindé
França, os encaminha-
mentos para implantação do
Plano de Carreira. Na
ocasião, ele se comprometeu
a encaminhar a discussão
para o governo. A próxima
reunião entre as partes está
marcada para a primeira
quinzena de novembro de
2006.

 direção do SINAI
denuncia que os
gestores da
EMATER estão
submetendo os

servidores que passaram em
recente concurso público da
autarquia, a uma carga
horária de 10 horas semanais

Descaso

Novos servidores da EMATER têm excesso de
carga horária de trabalho

A direção do SINAI denuncia que a direção da Empresa fere a isonomia ao submeter os funcionários a uma carga
horária de trabalho de 40 horas semanais, 10 horas a mais do que estabalecida pelo governo estadual em 1986.

superior a estabelecida pelo
governo estadual em 1986,
que é de 30 horas semanais.

Desrespeito
Para os Sindicalistas

os gestores da EMATER es-
tão contrariando a razão, a
lógica e a luta por emprego

levada a efeito pela sociedade
contemporânea e pelas
entidades que lutam em
defesa dos trabalhadores. “A
Empresa está desrespeitan-
do a isonomia que estabele-
ce uma jornada de 30 horas
semanais, exceto os ocupan-
tes de cargos comissionados.

A Caso a medida não seja
revista, a Autarquia poderá
enfrentar uma ação judicial”,
afirmou a direção do SINAI.

Desacordo

Governo Wilma descumpre o acordo e a Lei que
reajusta salários dos servidores do DETRAN/RN

 Governo Wilma
continua a des-
cumprir o acordo e
a Lei que reajus-
tou os salários do

quadro funcional do DETRAN/
RN. Desde maio que os servi-
dores do órgão esperam um
reajuste de 13% em seus

A direção do SINAI não descarta a possibilidade de retomada à luta ainda este ano.

salários com retroatividade a
partir de abril deste ano. Outro
ponto de reivindicação e ainda
não atendido foi a realização de
concurso público para este ano.

A direção do SINAI e
da Astran, como a
representação da Fenatran,
estão se dirigindo à diretoria da

autarquia, à Secretaria de
Administração, ao Gabinete
Civil e à Consultoria Geral do
Estado para tentar resolver o
problema. No entanto, nenhu-
ma solução foi encontrada até
o fechamento desta edição.

Para a direção do
Sindicato trata-se de um

profundo desrespeito aos
trabalhadores do DETRAN.
Nem mesmo do Poder
Legislativo, que aprovou a lei,
nenhuma providência foi
tomada. Por isso, a direção do
Sindicato não descarta a
possibilidade de retomada a
luta ainda este ano.

O

A EMATER está
desrespeitando a
a jornada de 30
horas semanais
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Delegados de todo o estado vão realizar os encaminhamentos da luta para os próximos três anos.

 realização do
Congresso dos
Servidores da
A d m i n i s t r a ç ã o
Direta e Indireta –

CONSINAI é um momento sem
precedentes na luta da
categoria. Afinal, é durante o
evento que os delegados
representando diferentes
categorias da base do SINAI,I
realizam os encaminhamentos
para os próximos três anos. O
evento será realizado nos dias
16 e 17 de novembro no Hotel
Laguna, em Extremoz/RN,
sob a temática geral: “os
serviços Públicos como
instrumento de Defesa da
população”.

A direção do sindicato
realizou nos meses de outubro
até o início de novembro as
assembléias pré-congressuais
e a escolha de delegados em
Natal e no interior do estado. A
expectativa dos organizadores
é ter entre 100 a 120
conferencistas no evento.

Debates
Serão alguns temas

para  debate: a conjuntura
(Internacional e Nacional), a
Reforma Sindical em curso,
as principais demandas da
classe trabalhadora na
atualidade. Ainda serão
discutidos as demandas da
categoria e os enfrentamentos
com o Governo do Estado (veja
quadro ao lado).

Estão com presenças
confirmadas representantes da
CUT Nacional, da CONLUTAS
e da Intersindical. O evento
conta com a presença do Prof.
Antônio Spinele da UFRN que
fará, juntamente com o Prof.
Dário Barbosa de Melo, da
CONLUTAS estadual, um
debate sobre “as principais
demandas da Classe
trabalhadora, na atualidade”.

16 de novembro de 2006

7:30h - Café da amanhã
8:30h -  Credenciamento de
Delegados.
9:30h – Leitura e Aprovação do
Regimento.
10h – Ato de abertura mesa 1 -
Entidades Gerais.
10:30h – Painel 1
Tema: Conjuntura nacional e
internacional.
Expositores:
- Representante da CUT Nacional
- Jorge Luiz Martins (Intersindical)
- Luiz Carlos Prates (Conlutas)
11:30h – Debate.
12:30h – Almoço.
14h – Painel 2
Tema: Principais demandas da
relação capital/trabalho na
atualidade.
Expositores:
- Representante da CUT Estadual
- Profº Dário Barbosa de Melo
(Conlutas Estadual)
- Profº Antônio Spineli (Professor da
UFRN)
15h – Debate.
16h – Painel 3
Tema: Estrutura Sindical: como é,
como está proposta nos Projetos

em tramitação e quais as
consequências  para o
trabalhador?
Expositores:
- Representante da CUT Nacional
- Jorge Luiz Martins (Intersindical)
- Luiz Carlos Prates (Conlutas)
17h -  Debate.
19h – Jantar.
20h – Noite cultural.

17de novembro de 2006

7:30h - Café da amanhã
09h – Painel 4
Tema: Principais demandas da
categoria (Servidores Públicos do
Estado) e como tem se dado o
enfretamento com o Governo.
Expositores:
- Representantes de sindicatos do setor
público estadual
- Direção do Sinai
10h – Debate.
11h – Trabalhos em grupos.
13h – Almoço.
14:30h – Plenária final com
resoluções.
17h – Encerramento com resoluções e
moções.
19h – Confraternização de
encerramento do 8º CONSINAI.

Programação


