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Governo do Estado ganha tempo
com a morosidade da Justiça
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Injustiça

A morosidade da Justiça só penaliza os
trabalhadores brasileiros
Quando as ações são em favor dos trabalhadores, os governos protelam o quanto podem

ra terça-feira,
30 de outubro,
q u a n d o
t o m a m o s
conhecimento
da
necessidade de no dia
seguinte ir à cidade de
Macau, localizada a 176
Km de Natal. O objetivo
era de liberar um crédito
na Vara do Trabalho
daquela
cidade.
Como de costume,
tínhamos naquele dia
uma agenda cheia no
Sindicato. Ponderei.
Seria melhor marcar para
o dia 1º de novembro.
Recebi
uma
resposta dura: a Justiça
não funciona nesse dia,
pois é véspera do feriado
de finados. Olhei para os
lados e não tive opção.
Caso
não
comparecêssemos no dia

E

aprazado, a pessoa que
se encontrava enferma só
receberia o seu crédito no
dia 05.
Por uma
obrigação
muito
mais
humanitária,
apesar
d a s
enor-

mes
dificuldades, o SINAI
mandou para Macau
membros de sua direção
para fazer a liberação do
referido crédito. Apenas
porque a Justiça do
Trabalho, bem como todo

o

resto do Poder
Judiciário,
não
funciona
em véspera
do feriado
de finados.
Isso
caracteriza
um
abuso,
uma ação do
P o d e r
Judiciário com
a
qual
a
sociedade
não pode
compactuar
silenciando.
Uma Ação Trabalhista e/ou
Judicial quase sempre
tramita por longos anos. A
Justiça não pode se dar
ao luxo de fechar suas
portas em véspera de
feriados, por mais

importante que seja a
data.
É preciso lembrar
aos juízes, à cúpula do
Poder Judiciário, aos
integrantes do Conselho
Nacional de Justiça, que
grande parte daqueles
que

esperam

pelas

decisões judiciais e por
seus créditos, como foi o
exemplo, sequer têm
como viajar, mesmo que
para reverenciar seus
entes queridos. Quanto
mais, por antecipação.
Nenhum Poder do
Estado tem o direito de
fechar suas portas por
conta própria em dias
úteis de trabalho. Essa é
a posição do SINAI.
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Reflexão

Dia do servidor: apesar dos percalços,
uma data para refletir e comemorar
os dia 20 e 27 de
outubro,
em
Mossoró e Natal,
respectivamente,
os servidores
públicos pararam para
comemorar sua data alusiva.
Organizadas pelo SINAI, as
festividades destinadas aos
servidores públicos estaduais
de toda a Região Oeste,
infelizmente não contaram
com a presença dos colegas
do Alto Oeste.
Foi uma bela festa
em Mossoró, realizada na
área de lazer do Sindicato
dos Bancários. Muitos
companheiros que, com sua
alegria, compareceram. No
evento
ocorreu
simultaneamente a posse da
Coordenação Regional, que,
mesmo deslocada no tempo,
foi tudo muito importante.
O
coordenador
empossado,
Matuzael
Targino, destacou em seu
discurso os desafios postos
para o funcionalismo e
registrou o avanço da
precarização do Serviço
Público Brasil a fora.
Já o companheiro
Hermes Alves, que se
recupera de uma cirurgia,
também
fez
seu
pronunciamento lembrando a
situação por que passam os
servidores
públicos
estaduais. E foi muito

N

cumprimentado
pelos
colegas.
Na oportunidade, foi
prestada uma homenagem
ao Secretário Geral do
Sindicato, José Nilson
Bezerra, por sua distinta
atuação na Direção do SINAI.
Em Natal, a festa
também reuniu um bom
número de companheiros,
cerca de 500 participantes. A
exemplo de Mossoró,
também em Natal, Santino
Arruda e Maria Sineide,
Presidente e Vice do
Sindicato, fizeram discursos
lembrando a importância do
dia, que não era só de festa,
mas também de reflexão.
A
Direção
do
Sindicato apresentou um
rápido
balanço
da
participação do SINAI nos
vários eventos, como a
Marcha Nacional a Brasília
contra as reformas do
Governo Lula, que retiram
direitos, como é o caso da
Reforma da Previdência e a
Trabalhista, e cobrança por
Reforma Agrária. Durante a
confraternização, foram feitos
sorteios de diversos brindes.
Confraternização
A Direção do SINAI
aproveita para fazer uma
ponderação: a categoria não
consegue ver claramente
seus próprios limites. Os
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Os servidores estaduais enfrentam sérias dificuldades, mas em seu dia merecem se divertir

Durante todo dia associados e familiares fizeram a festa

eventos do Sindicato são
realizados para aqueles que
garantem sua estrutura.
Dessa vez, tentou-se garantir
o acesso aos sindicalizados
e, para aqueles que ainda
não eram houve a
oportunidade
de
se
sindicalizar. De certa forma,
deu certo.
Infelizmente alguns
companheiros não se
satisfazem em levar apenas
a esposa ou esposo e filhos.
Alguns chegam a levar
irmãos, irmãs, cunhados,
etc, descaracterizando o

objetivo do evento. A Direção
do SINAI está fazendo
esforços para confeccionar a
carteirinha de sócio, que
assegurará o acesso aos
eventos da categoria. Por
isso mais uma vez
ressaltamos a necessidade
de todos os mais de três mil
sócios
realizarem
a
atualização
de
seus
cadastros junto ao Sindicato
o mais rápido que possível,
informando o endereço para
a emissão da carteira,
providência que deverá ser
adotada até o primeiro
semestre de 2008.

Informe da Assessoria Jurídica
A
Assessoria
Jurídica lembra mais uma
vez aos sindicalizados que
possuem processo judicial
encaminhado através do
SINAI que poderão
acompanhá-lo através da

Internet. Caso não tenham o
número do processo, devem
entrar em contato com o
Departamento Jurídico do
Sindicato para obtê-lo.
Se o processo
tramita na Justiça do

Trabalho,
pode
ser
acompanhado através do site:
www.trt21.gov.br. Se na
Justiça Estadual, o site é:
www.tjrn.gov.br. Assim você
poderá acompanhar a sua
tramitação. Qualquer dúvida,

comunique-se com o
Sindicato.
Se possuir e-mail
pessoal, cadastre-se junto
ao Sindicato, e o
Departamento Jurídico
enviará informações.
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Capacitação

SINAI realiza cursos de
formação política
Os cursos proporcionaram aperfeiçoamento das
atuais e o surgimento de novas lideranças

Sinai, através
de sua Diretoria
de Formação,
ministrará
cursos
de
formação para os seus
associados no Estado.
Ainda este ano serão
realizados cursos na
Região do Alto Oeste, na
cidade de Pau dos Ferros,
nos dias 29 e 30 deste
mês. E na Região Seridó,
na cidade de Caicó, nos
dias 4, 5 e 6
de
dezembro.

O

A necessidade de
realização desses cursos
foi discutida e aprovada
durante seminário de
Planejamento da Direção,
que ocorreu no último mês
de setembro. O curso de
formação é destinado à
base da categoria,
diretores e representantes
sindicais que não tenham
tido, ainda, a oportunidade
de fazê-lo.
Serão cursos de
concepção e prática
sindical, resgatando um
pouco da história do

Curso oferecerá capacitação aos associados

movimento
sindical
brasileiro. Em Caicó, será
realizada uma plenária
regional no dia 4, às 10h
da manhã, quando será

discutida com a categoria
a
instalação
da
Coordenação Regional do
Seridó no início do
próximo ano.

Prestação de contas
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
RUA: TRAIRI, Nº 817, PETRÓPOLIS, NATAL/RN,
CEP. 59014-150 - FONE: 3202-3525 e 3202-1575(FAX)
CNPJ: 24.371.163/0001-49 - www.sinairn.com.br

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do SINAI no uso de suas
atribuições estatutárias, de acordo com o artigo
22º, Parágrafo Primeiro, convoca todos os filiados
para uma Assembléia Geral Ordinária a se
realizar no dia 13 de dezembro de 2007 (quintafeira), às 8h30min, em primeira convocação com
50% mais (um) dos sócios existentes na base, ou
em segunda convocação às 9h00, com qualquer
número de sócios presentes. A Assembléia será
realizada na sede do SINAI/RN, localizada na rua
Trairi, 817 - Petrópolis, nesta Capital, com a
finalidade de apreciar e aprovar o Plano de
Trabalho Físico e Financeiro do Exercício de
2008.
Natal/RN, 12 de novembro de 2007.
Santino Arruda Silva
Presidente
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Vitória

SINAI repassa valores dos atrasados do
Governo Geraldo Melo para servidores do IPERN
Após 15 anos, servidores do IPERN começam a receber correção dos salários atrasados

inalmente os
servidores do
Instituto de
Previdência
dos Servidores
do Estado do Rio Grande
do Norte – IPERN terão
motivo para alegrar-se
neste fim de ano. É que a
Juíza da Terceira Vara do
Trabalho, Lílian Matos
Pessoa da Cunha Lima,
liberou o pagamento
referente à ação da
correção por atrasos de
salário na administração
do governador Geraldo
Melo.
Neste momento,
estão sendo pagos os
valores referentes ao
Requisitório de Pequeno
Valor (RPV), que
correspondem
as ações
d
o
s
servidores
que têm
até
20
salários
mínimos a
receber, ou
seja,
R$
7.600,00.
Os
servidores que tinham
direito a receber acima
desse valor e que
renunciaram aos valores
excedentes
deverão
receber até o mês de
fevereiro.
Quantias
superiores a R$ 7.600,00
são enquadradas como
precatórios. A previsão é
de que sejam pagos até
dezembro de 2009.
No último dia 19,
a Direção do SINAI
iniciou o pagamento
para os cerca de 640
servidores, dos cerca
de 900 que integram a
aação. Aqueles que

F

possuem conta corrente
no Banco do Brasil estão
tendo
os
valores
repassados para suas
contas. Os que possuem
conta em outro banco
devem
procurar
a
tesouraria do SINAI para
receber seus cheques.
Vitória
A
ação
que
tramitava na Terceira Vara
do Trabalho desde 1992
só agora começa a
ter o seu
desfecho.

Neste
momento,
e s t ã o
sendo

beneficiados cerca de
70% do total de servidores
que ajuizaram a ação.
A Direção do SINAI
lembra aos beneficiados
que o dinheiro estará
disponível para pagamento no Sindicato até o
próximo
mês
de
dezembro, data em que o
SINAI terá que fazer a
prestação de contas dos
valores repassados pela
Justiça. Após esse prazo,
serão feitos

depósitos judiciários em
nome de cada servidor.
Os dirigentes do
SINAI lembram ainda aos
familiares ou dependentes
de algum servidor já
falecido que procurem a
sede do SINAI para
receber as orientações
quanto à documentação
necessária para habilitarse ao recebimento.
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PCCR

Greve

Finalmente a audiência da
FUNDAC foi realizada
o último dia 30,
aconteceu
a
audiência com a
Direção
da
Fundac. Na pauta,
o
encaminhamento dos Projetos de Lei
regulamentando os incentivos,
reajustando o risco de vida
para agentes educacionais e
o que encaminha o PCCR à
Assembléia Legislativa.
Como o Governo se
comprometeu a estudar a
possibilidade
do
encaminhamento do Projeto
que
regulamenta
os
incentivos, ainda este ano,
este foi o primeiro ponto
discutido. No entanto a
Direção da Fundac informou
não ver possibilidade, devido
à situação financeira do
Estado. O SINAI manteve
pleito, e a Direção da Fundac
se comprometeu a discutir o
assunto com o Secretário de
Administração.

N
Servidores paralisaram as atividades para exigir o PCCR

Detran não implanta PCCR,
e servidores param
or
falta
de
cumprimento da
Lei relativa ao
Plano de Cargos,
Carreira
e
Remuneração (PCCR), os
servidores do Detran
realizaram, no último dia 5 de
novembro, uma paralisação
para cobrar da Direção
daquela Autarquia
a
manutenção do PCCR, uma
vez que as promoções não
foram efetuadas no mês de
outubro, conforme determina
a Lei. Ou seja, o Governo
Wilma é mesmo fora da Lei.
E
não
é
só
no
descumprimento do Plano do
DETRAN. O Governo do
Estado
descumpre,
sistematicamente, decisões
judiciais, retira direitos
conquistados há muitos
anos, obrigando o Sindicato
recorrer à Justiça para fazer
cumprir um direito.
É um desprezo o que
está sendo feito pelo Governo
Wilma, com o funcionalismo
e com o serviço público.
Abarrota-se a Justiça com
assuntos aparentemente
resolvidos, um verdadeiro
abuso.
São
atitudes
antidemocráticas, de um
governo insensível, ávido por
penalizar o funcionalismo e

P

precarizar cada vez mais o
serviço público. Não haverá
trégua por parte do sindicato
quanto à defesa dos
trabalhadores de sua base.
Aliás, no Detran, os
servidores estão em pé de
guerra por conta, também, da
precarização dos serviços
médicos prestados à
categoria. O Plano de Saúde
disponibilizado, que, aliás, os
servidores do órgão pagam a
maior parte, não está
assistindo como contratado.
E a Direção do Detran, que
deveria ter indicado um
funcionário para acompanhar
a execução dos serviços, não
o fez até agora. Seja por essa
razão, seja por outra, o fato
é que o Plano não está dando
conta do contrato. Não há
médicos
em
Caicó,
Mossoró, e em Natal é uma
burocracia infernal. Vai dar
briga, sim, e muita.
Quanto ao concurso
público na Autarquia, até
agora o Governo nem fala no
assunto, embora tenha sido
acertado o início do processo
seletivo, por concurso
público, ainda para este ano.
O SINAI solicitou audiência
com o Secretário de
Administração para tratar do
assunto.

Projeto para a Assembléia
Quanto ao encaminhamento do Projeto do
PCCR, que seria visto com o
Governo. O SINAI sugeriu que
fosse feito até a segunda

quinzena de fevereiro, para em
1º de março poder ser votado
pelo Poder Legislativo.
Outro
ponto:
as
condições de trabalho nas
Unidades da Fundac. O SINAI
levou à Direção da Fundação
sua impressão quanto às
precárias condições de
trabalho nas unidades onde
há carência de pessoal, não
há reciclagem e falta
segurança para os que lá
trabalham.
A direção da Fundac
informou que tem realizado
treinamento,
porém
os
servidores
não
têm
participado. Quanto à falta de
pessoal, alegaram que está
sendo discutida a contratação
temporária para os CEDUC`s.
E com relação à nova escala
de serviços dos agentes, a
direção afirmou ser uma
exigência do Ministério
Público. O SINAI fará a defesa
dos servidores, tendo em vista
os direitos adquiridos. E no
interior do Estado, a situação
se agravará, pois existem
servidores
de
outros
municípios na escala, o que
dificultará sobremaneira a
implantação da nova regra.

Sindicalistas protestam contra
a expulsão dos PM´s
Policiais militares,
SINAI e várias outras
entidades sindicais saíram às
ruas para protestar pela
expulsão da presidente da
Associação de Sargentos e
Subtenentes da Polícia Militar
do Estado, sargento Mary
Regina dos Santos Costa e
do presidente da Associação
dos Cabos e Soldados da
Polícia,
cabo
Jeoás
Nascimento dos Santos.
A manifestação, que
contou com a presença de
representantes
das
Associações de Cabos e
Soldados dos Estados do
Ceará e Paraíba, percorreu as
principais ruas do Centro,
encerrando-se na Assembléia
Legislativa (AL), onde uma

comissão foi recebida pelos
parlamentares.
Na AL a Comissão
solicitou a interferência do
Poder Legislativo no sentido
de estudar alternativas para
resolver a situação dos
policiais expulsos. Os PM‘s
foram
afastados
da
corporação
após
coordenarem a última greve
da categoria realizada no
início deste ano.
Durante o Ato de
Protesto, os sindicalistas
foram unânimes em afirmar
que a decisão do comandante
Geral da Polícia Militar,
coronel Marcondes Pinheiro,
é uma clara demonstração de
autoritarismo e arbitrariedade
do chefe da PM.

