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Salário mínimo

Salário mínimo brasileiro ainda está longe do ideal
Para cumprir o que diz a constituição o mínimo deveria ser de 1.924,59

Salário mínimo
necessário
para
uma
família pagar
suas contas e
manter suas despesas
com alimentação, saúde,
moradia, educação e
higiene deveria ser de R$
1.924,59, em janeiro. Os
cálculos são do Dieese.
Como se pode ver, o
recente aumento que
elevou o valor do mínimo
para R$ 415,00 não
representa quase nada
em relação ao que o
trabalhador precisar para
manter a família.
O cálculo do
reajuste foi determinado

O

“O trabalhador que ganha
salário mínimo mal consegue
pagar o que come”.
com base na variação do
PIB de 2006 mais a
inflação entre março de
2007 e fevereiro de 2008.
A conta foi baseada em
acordo firmado pelo
governo e pelas centrais
sindicais no final de 2006.
Esse acerto, comemorado pelas centrais
sindicais CUT e Força
Sindical, na prática,
institucionaliza aumentos

irrisórios para o salário
mínimo dos próximos
anos.
S e g u n d o
pesquisa divulgada pelo
Dieese (Departamento
Intersindical de Estatística
e
Estudos
Socioeconômicos), em janeiro,
um trabalhador precisou
trabalhar em média 16
dias para comprar a cesta
básica, que custou cerca
de R$ 229,09, em São

Paulo. Ou seja, o
trabalhador que ganha
salário mínimo mal
consegue pagar o que
come.
Enquanto
o
brasileiro sofre pra pagar
suas contas com o salário
mínimo, o governo está
com os cofres cheios,
fruto da arrecadação de
impostos cada vez
maiores. A arrecadação
do governo federal, no
mês de janeiro, superou
as expectativas e elevou
os números da receita em
20%. Mesmo com o fim
da CPMF, que deixou de
ser cobrada no início do
ano, o governo fechou o
mês com R$ 10,4 bilhões
a mais.

Dieese afirma que mulheres são maioria entre
desempregados

N

o mês dedicado à
mulher, nossas
companheiras de
luta
estão
recebendo um “presente”
muito distante dos bens de
consumo estimulados pelo
comércio: desemprego.
Estudo organizado pelo

Departamento Intersindical
de
Estudos
Socioeconômicos (Dieese) em
cinco capitais apontou que
as mulheres são maioria
entre a população brasileira.
Segundo
o
levantamento, em Belo
Horizonte,
elas

correspondem a 61,6% da
População Economicamente
Ativa que está à procura de
emprego. O fato se repete
em Porto Alegre, Salvador,
São Paulo e Recife. Em
todos esses casos o número
de mulheres aptas ao
trabalho
que
estão
desempregadas supera os
50%.

A pesquisa aponta
também que, apesar de a
diferença ter diminuído nos
últimos anos, as mulheres
continuam ganhando menos
que os homens, trabalhando
na mesma função. No
universo pesquisado elas
ganham em média 80% do
salário pago aos homens.
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Campanha salarial

Iniciada a campanha salarial 2008
direção
do
Sinai
está
finalizando a
redação das
pautas
de
reivindicações
das
fundações, autarquias e
empresas
para
a
campanha salarial deste
ano. Os eixos foram
definidos em uma rodada
de assembléias que
aconteceu do dia 20 de
fevereiro ao dia 10 de
março. Com a finalização
das pautas, o Sindicato
deverá partir para o debate
específico na base e nas
Direções dos Órgãos.
O Sinai também
está buscando a união
com os demais sindicatos
ligados aos servidores
públicos do Estado. A
intenção é fortalecer a luta,
unificando os interesses
em comum das diversas
categorias, como reajuste
salarial, recuperação de
perdas, planos de cargos
e concurso públicos. A

FOTO ARQUIVO

Os eixos foram definidos em uma rodada de assembléias que aconteceu do dia 20 de
fevereiro ao dia 10 de março.

A

Rodada de assembléias definem pauta da Campanha Salarial 2008.

pauta conjunta dos
servidores já foi concluída.
Agora, o Fórum dos
Servidores quer a criação
de uma mesa única de
negociação para tratar do
caso.

Os
sindicatos
também já se preparam
para realizar um dia
estadual de luta, caso o
Governo Wilma mantenha
o seu padrão de
comportamento de só

negociar sob pressão. A
atividade será organizada
pelo Fórum Estadual dos
Servidores e envolverá
todas as categorias dos
serviço público estadual.

INFORME JURÍDICO
RT 01-0866-96 Perícia contábil SINAI x FUNDAC
A perícia contábil
constatou crédito em
favor dos Servidores
da Fundação. Em
Assembléia Geral
realizada no último dia
05 de março, os
s e r v i d o r e s
concordaram com os
referidos valores.

por
atraso
de
pagamento de 06(seis)
parcelas do acordo feito
em agosto de 2002. A
data prevista para
depósito será no dia 30/
06/08

RT - 02-9213/95, SINAI x
COHAB
Nesta ação, o Juiz
da 2ª Vara do Trabalho de
Natal/RN acatou o pedido
do Sinai, determinando a
penhora de um terreno da
COHAB-RN, para garantir
a execução do referido
processo.

RT-01-0377/92
SANAI x CDM

RT-05-9218/93 SINAI x
CIDA
Em
audiência
realizada em 22/02/08, na
5ª Vara do Trabalho de
Natal-RN, foi feito acordo
judicial para pagar multa

A Datanorte está
sendo notificada para
efetuar o pagamento
desse processo. Na
próxima edição deste
jornal, serão dadas
mais informações.

–

JURÍDICO MÉDIO
OESTE
O SINAI - Regional
do Médio Oeste realizou
seu primeiro atendimento jurídico de 2008 nesta
última quinta-feira, 27 de
março, às 13:30h, com a
Dra. Irany Germano.
O sócio interessado no atendimento deverá fazer o agendamento
pelo telefone (84) 33211271, ou pessoalmente,
em horário comercial das
8h às 12h e 14h às 18h.
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Datanorte

Para que servem os Auditores Institucionais
na Datanorte?

A

u d i t o r e s
Institucionais:
muita pompa à
política. Há
tempos existe esse cargo
na Datanorte. Para que,
ninguém sabe. Dizem
serem 23. Ao certo,
ninguém sabe também.

Como também não se
sabe onde ficam, o que
fazem e qual sua função
na Empresa. O salário
fica acima dos R$
3.000,00.
Se fosse uma
Empresa
privada,
poderíamos ficar calados.

Prestação de contas

Como se trata de uma
Empresa
pública,
custeada com recurso da
sociedade, temos que
fazer o registro e pedir
providências. Um Governo
sério zela pelos recursos
públicos, e, se nomeia um
profissional para exercer

alguma função, justificase perante a sociedade.
Para que servem os
Auditores Institucionais na
Datanorte? Se o Governo
passa por dificuldades,
porque não abdica das
despesas perdulárias,
com fins eleitorais?

Prestação de contas
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Afronta

Governo Wilma afronta Poder Judiciário
Recomendação do Ministério Público é usada como desculpa para descumprimento de
determinação da Justiça

Governo Wilma
de Faria está
desobedecendo
à
determinação judicial que obriga
o Estado a reajustar
salários de alguns
servidores de acordo com
a variação do salário
mínimo. A determinação
partiu do Secretário de
Administração Paulo
César, a partir de uma
recomendação
do
Ministério Público, e atinge
servidores com direitos
adquiridos lotados na
Datanorte.

O

Absurdo
O absurdo é que a
recomendação
é

“Como confiar em um poder
cujas decisões são desacatadas
sem nenhuma consideração”?

totalmente contrária a um
parecer da Justiça contra
o qual não cabem mais
recursos. Uma simples
orientação não pode
modificar o que a Justiça
determina. Portanto, a
atitude do Governo Wilma
é uma afronta clara ao
Poder Judiciário. Além de
agredir frontalmente o
princípio de autonomia
dos três poderes, o ato

autoritário atinge a
credibilidade da Justiça.
Como confiar em um
poder cujas decisões são
desacatadas
sem
nenhuma consideração?
Outro dado que
merece uma reflexão são
os pesos e as medidas no
tratamento dado a
qualquer
ação
governamental que possa
prejudicar ou beneficiar o

servidor público. Quando
se trata de prejudicar, o
governo é rápido e eficaz,
até
pisoteia
determinações judiciais.
Já quando é pra
favorecer, nada acontece
mesmo com a lógica
mostrando e a Lei
obrigando.
Aliás, queríamos
saber qual a posição do
Ministério Público sobre o
não encaminhamento da
mensagem de reajuste
salarial por parte do
Governo uma vez por
ano, como define a Carta
Magna. Por que o
Ministério Público não se
posiciona sobre esse
aspecto?

Empresas de habitação e turismo
ou novos cabides de emprego?
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE
RUA: LEONARDO DRUMOND, Nº 1661, LAGOA
NOVA, NATAL/RN,
CEP. 59.075-210 FONES:
3206-1851, 3206-1861 e 3206-1899
CNPJ: 24.371.163/0001-49

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do SINAI, no uso de suas atribuições
estatutárias, de acordo com o artigo 22, parágrafo
primeiro, convoca todos os filiados para uma Assembléia
Geral Ordinária, a se realizar no dia 30 de abril de 2008
(quarta-feira) às 09h, em primeira convocação com 50%
mais um dos sócios existentes na base, ou em segunda
convocação às 9h30min, com qualquer número de sócios
presentes, na Sede do SINAI/RN, na Rua Leonardo
Drumond, 1661 – Lagoa Nova nesta Capital, com a
finalidade de aprovar o balanço financeiro do Exercício
de 2007.
Natal/RN, 14 de março de 2008.

Santino Arruda Silva
Presidente

Lutaremos para que o seu quadro funcional seja
exatamente o mesmo da empresa anterior

Governo do
Estado acaba
de recriar a
E m p r e s a
Estadual de
Habitação. Este Sindicato
lutou arduamente, ao lado
dos empregados da
COHAB quando de sua
liquidação, em dezembro
de
1995.
Agora,
cerraremos fileira para que
a recriação da Empresa
não seja um projeto
eleitoral de um Governo
que caminha para o fim de
seu mandato.
Faremos a luta ao
lado daqueles que
desejam uma Empresa
destinada à prestação de
serviço nas áreas de
habitação popular e
lutaremos para que o seu
quadro funcional seja
exatamente o mesmo da
empresa anterior. Esse

O

deverá
ser
o
entendimento dos que
zelam pelas finanças
públicas.
Igual
atitude
adotaremos em relação à
Emprotur, recriada pelo
Governo
Wilma.
Achamos
ser
uma
decisão acertada para o
mundo atual, porém
acompanharemos sua
retomada na expectativa
de que o projeto tenha o
objetivo de contribuir com
o Turismo. Esperamos
que o seu quadro
funcional venha a se
compor dos que lidam
com o assunto, que são
bons técnicos, hoje
atuando na Secretaria de
Estado do Turismo.
Vamos discutir o tema
com
nossos
companheiros
e
estaremos vigilantes.
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Nova Sede

Sinai inaugura nova sede com cultura e
formação política
festa
de
inauguração da
sede própria do
Sinai
uniu
cultura
e
formação política. A
abertura do evento contou

platéia com sua poesia
matuta
de
humor
irreverente. A parte política
da atividade ficou por
conta do Professor Gabriel
Vitullo, que falou sobre os

reflexos
da
crise
econômica internacional.
Em
seguida
os
convidados participaram
de um animado coquetel
regado a mais música de
Ismael Alves.
FOTOS: ARQUIVO

A

com a presença do
músico potiguar Ismael
Alves, cujas composições
abordam temas regionais
e denúncia social. Logo
depois o poeta Bob Motta
arrancou gargalhadas da

Inauguração contou com convidados do movimento sindical.

Presidente do Sinai Santino Arruda parabeniza categoria por
mais esta conquista.

O poeta Bob Motta citando sua poesia matuta de humor
irreverente.

Gabriel Vitullo falou sobre os reflexos da crise econômica
internacional.

Músico, Ismael Alves foi uma das atrações.

Convidados participaram de um animado coquetel.

