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Jornalista responsável: Leilton Lima - DRT/RN 579
Diagramação: Marknilson Barbosa
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Órgão Informativo do Sindicato dos Servidores Públicos da
Administração Indireta do RN

Retorno
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Diretor Jurídico: Eliel Elias Bezerra
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Diretora do Dep. da Mulher Trabalhadora: Zilta Nunes de Oli-
veira

A
O Jornal do SINAI retoma as atividades,

com a edição de fevereiro de 2008
E retorna com a perspectiva de um ano de muitas lutas.

pós uma
p e q u e n a
pausa, o jornal
do Sinai retoma

suas atividades. E retorna
com a perspectiva de um
ano de muitas lutas. O
serviço público está cada
vez mais defasado.  Há
uma monstruosa falta de
apetite dos gestores
públicos para com os
assuntos do interesse da
sociedade. Os
trabalhadores continuam
cada dia mais
desprestigiados, e o
trabalho mais
desvalorizado.

Fala-se da queda
do desemprego, mas não
se fala que o emprego em
crescimento, além de ser
insuficiente para atender

a demanda, é aquele com
remuneração abaixo de
três salários mínimos.
Essa é a razão pela qual
permanecem os salários
em baixa. Por outro lado,
a terceirização esta em
alta.  Trata-se de um dos
e l e m e n t o s
desagregadores das
condições de trabalho.
Diante de tudo isso, fica
claro que este será um
ano em que os
trabalhadores terão uma
tarefa de grandiosa
dimensão.

A tarefa de
construir o Fórum dos

servidores públicos do
Rio Grande do Norte e,
portanto, coletivamente
construir  as lutas em
defesa do serviço público
de boa qualidade é a
intenção desta e das
outras Entidades do
Fórum.

Existem algumas
demandas vindas do ano
anterior, como  Planos de
Cargos, Carreiras e
Remuneração de
algumas Autarquias e
Empresas, as quais serão
implementadas, pelo
Acordo, já em março.  São
os casos do IPERN e da

FUNDAC. Outras estão
em fase de elaboração,
como é o caso da
EMPARN,  da FJA, da
SEARA e da CEASA. Em
todos esses órgãos, o
funcionalismo nutre uma
grande esperança de
implantação do Plano de
Carreira.

Mas há uma
demanda muito mais
importante, que deve ser
ponto de partida e de
honra: é o reajuste salarial
dos servidores públicos.
Há 14 anos essa agenda
está represada. Não é
possível conviver com
salário congelado por
tanto tempo. Só o
Governo do Estado não
enxerga essa humilhante
situação. É, portanto, um
período que promete
grandes mobilizações.

“ Os trabalhadores continuam cada dia
mais  desprestigiados, e o trabalho mais

desvalorizado ”.
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Projeto de Lei

Direção do SINAI participa de reunião de organização
do II encontro nacional da Intersindical.

Nos dias 12 e 13 de
abril deste ano, haverá o II
Encontro Nacional Coor-
denação Nacional da
Intersindical.  A data foi
decidida em um encontro
realizado em São Paulo,
no dia 22 de janeiro, que
contou com a presença

do presidente do Sinai/RN,
Santino Arruda.  O Encon-
tro debaterá Conjuntura
Nacional e Internacional,
organização do movimen-
to sindical no Brasil e Or-
ganização da Intersindi-
cal. Até lá ocorrerão os
encontros estaduais.

Projeto “redmuinho” de cultura Sindical realiza
feira de cultura.

O Projeto “Redmui-
nho” de Cultura Sindical
realizou uma feira de cul-
tura, no dia 25 de janeiro,
no pátio externo do
memorial Câmara
Cascudo, no Centro de

Projeto de Lei ameaça direitos dos
trabalhadores

Jornada de trabalho pode ser aumentada para até 12 horas diárias

nício de ano e já
começamos a ou-
vir falar em retoma-
da da campanha
em favor da redu-

ção da jornada de traba-
lho.  Enquanto isso, si-
lenciosamente, encon-
tra-se em tramitação no
Congresso Nacional o
Projeto de Lei n° 1987/
07 de autoria do Depu-
tado Cândido
Vacarezza/PT que revo-
ga do art. 1° ao 642 da
CLT-Consolidação das
Leis do Trabalho.

Esse projeto abre

espaço para que o Con-
gresso altere toda a or-
denação jurídica relativa
aos direitos dos traba-
lhadores, podendo extin-
guir direitos históricos e
jogar por terra décadas
de luta. O referido proje-
to não passou por ne-
nhuma discussão com a
sociedade e com certe-
za vai ganhar apoio de
importantes setores do
Congresso Nacional.

O Projeto de Lei
de Vacarezza possibili-
ta a extensão da jorna-
da de trabalho para até

12 horas diárias, de
acordo com a vontade
dos empresários.
Institucionaliza o
famigerado banco de
horas, onde os trabalha-
dores serão obrigados a
trabalhar mais na época
de alta produção e tirar
“folgas” em épocas de
ociosidade, acabando
assim com as horas ex-
tras e livrando os patrões
de pagarem a hora ex-
cedente.

Para completar, o
projeto reafirma a manu-
tenção do contrato de

trabalho por tempo de-
terminado, antiga reivin-
dicação do patronato.
Flexibiliza a estabilidade
dos “cipeiros” integran-
tes da CIPA, inibe o di-
reito de greve, além de
possibilitar ao patrão re-
duzir a jornada de traba-
lho e o salário dos traba-
lhadores em situação de
conjuntura  “desfavorá-
vel”. O referido projeto é
historicamente o maior
ataque ao conjunto de
direitos dos trabalhado-
res, e até o momento
apenas a Conlutas está
denunciando essa ame-
aça.

I

Natal. Várias entidades
participaram da feira, que
teve o patrocínio dos Sin-
dicatos SINAI,
SINDPREVS, SINASEF ,
SINTEST e da casa do
Cordel, além de contar

com o apoio do Sindicato
dos Bancários,
SINDSAÚDE e da Socie-
dade dos Poetas Vivos e
Afins do RN. Durante todo
o dia, ocorreram apresen-
tações de artistas popula-

res, cordelistas, músicas
de excelente qualidade. O
Projeto, que tem um pro-
grama de rádio na 98.3
FM, pretende fazer da arte
e da cultura uma forma de
ver o mundo com
humanismo.
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Nova sede

A
A direção do Sindicato preparou uma vasta programação cultural e política.
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SINAI inaugura sua nova sede

inauguração da
nova sede do
Sinai será no dia
15 de fevereiro, a
partir das 16h.  A

direção do Sindicato
preparou uma vasta

programação cultural e
política.  Haverá sarau de
poesia, debate sobre
conjuntura internacional, a
crise do capital e música ao
vivo de boa qualidade. A nova

sede fica na rua Leonardo
Drumond, 1661, em Lagoa
Nova, Natal, a um quilômetro
do Centro Administrativo do
Estado. O Sindicato também
investiu R$ 85 mil em uma

casa para sua sede em
Mossoró.  O endereço é: Rua
Luiz Ludugero, nº 26,
Abolição II.  A inauguração da
sede de Mossoró ocorrerá
tão logo a Regional faça a
mudança.

Frente da nova sede Recepção Setor Jurídico

Secretaria e Tesouraria Sala de TV e vídeo Sala de reunião

Auditório Copa Espaço para o lazer


