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Órgão Informativo do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta do RN

Eleição do Sinai

Anulação de urna invalida eleição
para a diretoria do Sinai

A
A data da nova eleição será definida em assembléia geral marcada para o dia 22 de maio.

 eleição para a diretoria
do Sinai foi invalidada
pela Comissão Eleitoral.
Tudo porque os votos de
uma das urnas foram
anulados por estar em

discordância com as regras do pro-
cesso eleitoral.

Motivos
Ainda são desconhecidos os

motivos que levaram ao erro.
Há uma regra no processo

eleitoral que estabelece um teto de
3% para a possibilidade de erros na
contagem do número de votos

quando confrontados com a relação
dos filiados que votaram. Acima des-
sa margem, anula-se a urna.

No caso da urna anulada esta
margem chegou a 6%. Como a urna
em questão continha os votos de-
cisivos para garantir uma vitória
para qualquer uma das chapas,
toda a eleição foi anulada.

Convocação
A direção do Sinai lamenta o

ocorrido, mas informa que já ado-
tou todas as providências para que
a nova eleição transcorra com a

VITÓRIA NA CEASA E EMPARN - A  data-
base dos servidores da Ceasa e Emparn
poderá ser firmada nos próximos dias.

DATA-BASE DA DATANORTE - No caso
da Datanorte a direção da empresa
encaminhou a reivindicação do Sinai
para o Conselho da Administração.

ARTICULAÇÃO - Foi necessária muita
articulação da parte da direção do
Sindicato para conseguir chegar a um
bom entendimento com os gestores da
Ceasa, Emparn e Datanorte. Como
sempre, a participação da categoria foi
de fundamental importância na luta.

CHAPAS PRESTAM CONTAS - As chapas
que disputam a eleição no SINAI
prestaram contas dentro do prazo
definido na Assembléia Geral. A Chapa

1 teve saldo positivo, de R$ 217,12, já
recolhido à conta bancária do Sindicato. A
Chapa 2 gastou integralmente sua quota.

DISSÍDIO COLETIVO DA EMATER - Os
Ministros da 4ª Turma do Tribunal Superior
do Trabalho não reconheceram o Recurso
de Revista da EMATER e mantiveram todos
os 757 servidores do Instituto no processo.
Agora, é aguardar os prazos, esperando
que o Governo não recorra a mais uma
ação para adiar o desfecho da Ação.

CORREÇÃO MONETÁRIA DO IPERN –
Acaba de ser marcada a audiência de
execução da Ação Coletiva ajuizada pelo
SINAI contra o IPERN cobrando a correção
monetária por atraso de salário durante o
governo Geraldo Melo. A audiência será
realizada no dia 30 de maio de 2007, na 3ª
Vara do Trabalho, em Natal.

CORREÇÃO DOS SALÁRIOS DA FJA - O
Sinai pediu ao Juiz para expedir o
Requisitório de Pagamento de
Pequenos Valores(RPV) na Ação Coletiva
ajuizada contra a FJA cobrando a
correção do salário no Governo Geraldo
Melo. O Processo está em fase de
execução e aguarda-se despacho do Juiz
da 2ª Vara do Trabalho de Natal.

DISSÍDIO DA COHAB - O Juiz da 2ª Vara do
Trabalho, em Natal, negou recurso da
Datanorte que visava anular o Processo 9213/
95, que trata do dissídio da Datanorte, relativo
ao pessoal da ex-COHAB.  A Empresa agravou
a decisão do Juiz e recorreu para o Tribunal
Regional do Trabalho. O SINAI vai cumprir à
risca sua obrigação na busca da garantia dos
direitos dos 334 trabalhadores, inclusive,
aposentados e pensionistas, com créditos
nesse processo.

mais absoluta tranqüilidade. Os di-
retores do Sinai convocam os
filiados do Sindicato para, mais uma
vez, comparecerem aos locais de
votação no dia indicado. Assim a
categoria estará garantindo a legi-
timidade do pleito e dos dirigentes
sindicais eleitos.

Assembléia
A data da nova eleição e posse da
nova direção do Sindicato será de-
f inida em assembléia geral
marcada para o dia 22 de maio, às
10h, no auditório da Emater.

Notas
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidenta deste Sindicato, no uso de suas atribui-
ções Estatutárias, conforme o seu Art. 65 e seguintes, con-
voca todos os associados em gozo de seus direitos soci-
ais, a comparecerem a Assembléia Geral Extraordinária que
será realizada no dia 22 de maio de 2007 (terça-feira) às
10h:00, em primeira convocação, com 50% mais 01 dos
sócios presentes, ou às 10h.30min. em segunda convoca-
ção, com qualquer número de sócios presentes, no auditó-
rio da Emater, situado no centro administrativo do Estado
do RN, nesta capital, para discutirem e deliberarem sobre:

1) Ratificação das novas normas eleitorais;
2) Aprovar a nova data da eleição do SINAI para o triênio
2007/2010, para a Direção  do SINAI, para o Conselho Fis-
cal, para o Conselho de Representantes Sindicais da
FUNDAC e do  DETRAN e ainda, para a Coordenação Regi-
onal do Seridó.

                                                              Natal, 14 maio  de 2007.

Maria Sineide da Silva Lima
Presidenta

pós denúncia da
diretoria do Sinai
na imprensa esta-
dual, a presidên-
cia da Datanorte,

anunciou dia 10 de maio, em
entrevista ao Jornal de Hoje,
que vai firmar um convênio
para que os servidores da
empresa redistribuídos em
outros órgãos do Estado pos-
sam voltar a ter seus vales-
transportes. Enquanto o con-
vênio não é firmado, os dire-
tores do Sinai vão continuar
pressionando para que estes
servidores possam ter garan-
tido esse direito trabalhista.

Ação da diretoria do Sinai faz Governo do Estado
recuar na suspensão dos vales-transportes dos

servidores redistribuídos da Datanorte

Conquista da luta

A direção do Sindicato atuou de forma decisiva para que os funcionários da empresa tivessem seu direito
garantido.

A Pressão
Os servidores da Datanorte

redistribuídos em outros órgãos da ad-
ministração do Estado denunciaram para
a direção do Sinai que não estavam re-
cebendo o vale transporte. Desde então,
os diretores do Sindicato estão pressio-
nando o Governo do Estado para encon-
trar uma solução para o problema.

Os sindicalistas estiveram reunidos
no dia 30 de abril com o secretário ad-
junto da Secretaria de Recursos Huma-
nos, Vital Luiz Costa, que, indiferente ao
problema, limitou-se a informar que po-
deria estar ocorrendo um problema de fal-
ta de verba para a compra dos vales.
Com a resposta negativa, a direção do
Sinai denunciou o caso na imprensa do

Estado. Jornais, TVs e rádios pas-
saram a informar que centenas de
trabalhadores da Datanorte estão
sem condições de ir ao trabalho
pela falta de vales-transportes.

Só nos jornais do Estado fo-
ram publicadas nove matérias e no-
tas relatando o caso. Essas notíci-
as cobriram uma área equivalente
a quase uma página de jornal.

A direção do Sinai lembrou
que a legislação vigente garante o
benefício. Os sindicalistas já avisa-
ram que não haverá trégua en-
quanto a situação desses trabalha-
dores não estiver resolvida.

OBS: Adquirida uma casa no bairro de Lagoa Nova, a 500 metros
do Centro Administrativo, na Rua Carlos Drummond, nº 1661, pela
importância de R$ 338.250,00.

Prestação de contas
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Campanha salarial

Os sindicalistas reivindicam urgência no encaminhamento destes Planos para aprovação na
Assembléia Legislativa.

O

Direção do Sinai cobra urgência na implantação do plano de
carreira para os servidores do IPERN e da FUNDAC

s diretores do SINAI esti-
veram reunidos com os
gestores do IPERN e da
Fundac para agilizar o

processo de implantação do plano
de carreira para os servidores des-
tes órgãos. Os sindicalistas reivin-
dicam urgência no encaminhamen-
to destes Planos para aprovação na
Assembléia Legislativa.

Carreira
Uma dessas reuniões ocorreu

no dia 11 de maio, às 3h 30min.
após o término da apuração dos
votos  da eleição do SINAI entre os
diretores do Sindicato, Maria
Sineide, Santino Arruda e Eliel Elias,
além dos companheiros Adão
Galdino, Maria Auxiliadora, com o
presidente do IPERN, Aluisio
Lacerda. Não houve consenso so-
bre o nível de prioridade com que o
Plano de Carreira seria aprovado.

Para a diretoria do Sinai é

lamentável que a direção do
IPERN e o Governo do Estado te-
nham optado por desprezar essa
demanda da categoria. Os sindica-
listas afirmam que há um ano es-
ses Planos se encontram trami-
tando pelos birôs governamen-
tais. Eles classificam a manobra
de “pura tapeação”.

Segundo a direção do sindica-

to, dizer que não há dinheiro é que-
rer enganar os trabalhadores. Para
os sindicalistas os servidores sabem
que ainda esse ano, o Governo
Wilma criou duas empresas, que até
agora não funcionaram, servindo
para cabide de emprego de cabos
eleitorais, uma prática que, infeliz-
mente, continua presente, embora
muito combatida pelo Sindicato.

Descaso

Sinai denuncia descaso do Governo do Estado
com os servidores da Emater

Sindicato atende pedido de trabalhadores que reclamam da falta de condições de trabalho e de salários.

 direção do Sinai denún-
cia para a população o
descaso no tratamento
dispensado pelo Governo

do Estado aos servidores da Emater.
Esses trabalhadores têm reclamado
ao Sindicato a falta de condições de
trabalho e de salários.

Mesmo após a realização de
algumas reformas, os servidores da
Emater continuam sem condição de
trabalho em algumas repartições do
órgão. Outra denúncia que chega
ao Sindicato é a falta de reposição
salarial. O reajuste de 22% conce-

A dido pelo Governo do Estado em
2006, depois de uma longa e histó-
rica greve, não foi suficiente para
recompor o  poder aquisitivo des-
tes trabalhadores. Isso se deve a
falta de reposição salarial diante da
inflação de anos anteriores, bem
como o período posterior a esse re-
ajuste.

Ainda existe uma insatisfação
dos novos contratados da empresa
por não ter incorporado a reposição
salarial de 22% e por terem uma jor-
nada de trabalho diferenciada. A ca-
tegoria também se queixa da falta

de conhecimento de qualquer pro-
vidência sobre a elaboração do Pla-
no de Carreira.

A direção do Sinai acolheu to-
das as queixas e vai exigir dos
gestores da Emater e do Governo do
Estado uma rápida resposta aos plei-
tos de categoria. Para os sindicalis-
tas tantas denúncias em uma única
empresa mostram a inabilidade polí-
tica, bem como que o serviço públi-
co está sendo “tocado” de qualquer
jeito. Trata-se de um desrespeito to-
tal aos produtores rurais, em mais um
retrato fiel de um governo sem rumo.


