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Comemoração dos 20 anos
do Sinai reúne centenas de
pessoas

Governo emperra negociações e
categorias iniciam greves

Até o fechamento desta
edição não havia sinais de
interesse por parte do Governo
em atender as reivindicações da
categoria. A pauta foi
encaminhada ao Gabinete da
Governadora em 13 de março
deste. Para se abrir as
negociações, foi preciso se fazer
um dia de atividades de pressão
em Natal, no último dia 28 de
maio.

Foram mais de 300
trabalhadores e trabalhadoras
da base do SINAI e do
SINDSAÚDE. Após  as
direções serem recebidas pelo
Secretário Adjunto do Gabinete
Civil, marcou-se para o dia 3 de
junho reunião com o Governo.
A reunião acabou não
acontecendo.

Por conta do descom-
promisso do Governo com as
causas do funcionalismo, na
EMATER já se marcou greve
por tempo indeterminado para
o dia 16 de junho e, no
DETRAN, a greve de
advertência foi realizada nos
dias 8 e 9 de junho.

O Sinai or-
ganizou uma gran-
de mobilização no
Centro Administra-
tivo de Natal, no úl-
timo dia 28.

Os Servidores
do DETRAN foram os
primeiros a paralisar
suas atividades nesta
campanha salarial.
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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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente do SINAI, no uso de suas atribuições
estatutárias, convoca todos os servidores da EMATER para
uma Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia
16 de junho de 2009 (terça-feira), às 9h30min, em primeira
convocação com 50%(cinquenta por cento) mais 1(um) dos
sócios e às 10:30h, em segunda convocação, com qualquer
número de sócios presentes, no auditório da  Autarquia, situado
no Centro Administrativo do Estado - Lagoa Nova, Natal/RN,
para discutir e deliberar a seguinte ordem do dia:

1. Informes gerais;
2.Indicativo de greve na categoria, a partir do dia 16 de
junho de 2009.

Natal-RN, 8 de junho de 2009.

Santino Arruda Silva
Presidente

Assessoria Jurídica
defende filiados

Sinai atendeu 45 filiados este mês.  Os
advogados do Sindicato participaram de 14
audiências de conciliação na Justiça do

Trabalho. Em oito delas, foram firmados acordos
para pagamento.  A assessoria jurídica também atuou
na Vara Criminal, defendendo uma servidora
demitida e, na coordenadoria jurídica da FUNDAC,
acompanhando um filiado que responde a processo
disciplinar.

O
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Funcionárias da
FUNDAC Pau

dos Ferros recebem
atrasados

s funcionárias da
FUNDAC em Pau
dos Ferros, Maria

Avani,  Rita Dantas e
Francisca Cosma,
finalmente receberam seus
salários de março e abril
junto com o de maio. Elas
foram postas à disposição
da UERN, com ônus para
a Universidade, quando a
própria fundação teria
concordado em pagar os
salários das três
profissionais. Mas seus
salários foram suspensos
antes da confirmação de
que a UERN os pagaria.
Resultado: ficaram sem
seus salários por dois
meses.

Ao saber do caso,
o SINAI recorreu ime-
diatamente ao setor de
recursos humanos da
Fundação.  A servidora
Irleide de Menezes Gomes
nos atendeu com presteza e
cordialidade.  Através dela o
Sindicato foi informado de
que o assunto estava no
âmbito da Secretaria de
Administração. A Fundac já
teria feito as correções que
lhe competia.

A Direção do SINAI
buscou então o
Subsecretário Vital Luiz
Costa. Ele garantiu que o
assunto estava resolvido e
que os salários seriam pagos
em maio, o que de fato
aconteceu.

A

Direito negadoDireito negadoDireito negadoDireito negadoDireito negado

Secretaria de Administração continua negando
insalubridade aos servidores da EMPARN

o final do ano
passado, a
EMPARN encami-

nhou uma incorporação de
insalubridade para os
empregados do seu
laboratório. Até hoje o
processo não foi pago. O
SINAI foi à Secretaria
algumas dezenas de vezes
cobrar o direito, sem sucesso.

O que se dizia era
que o processo não
“aparecia”.  A solução,
segundo a Secretaria de
Administração, era fazer
outro processo. A norma que
determinava o pagamento da

insalubridade já mudou, e o
processo ainda não foi pago.

A demora tem vários
motivos.  O primeiro deles é
a falta de vontade política do
Governo do Estado em
agilizar tudo o que diz respeito
aos servidores.  Mas está
claro que existe também uma
enorme carência de pessoal
em setores importantes da
Secretaria de Administração
do Estado.Sobra para o
profissional que atua na
secretaria, pois fica
sobrecarregado, e sobra para
os demais, que acabam
ficando sem seus direitos.
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Não existe limite prudencial
para os amigos da

Governadora
o empossar o
Presidente da
E M P R O T U R ,

Cláudio Porpino, a
Governadora autorizou uma
correção salarial espetacular:
a p r o x i m a -
damente 90%
para ele e os
demais cargos
comissionados
d a q u e l a
E m p r e s a
recriada.

O
salário do
Presidente da
EMPROTUR
saiu de R$ 5
mil para mais de R$ 8 mil. O
equivalente a 95% do salário
de um Secretário de Estado,
atualmente de R$ 8.525,00.
Se se aumentou o salário do
presidente da EMPROTUR,
os demais dirigentes de órgão

A da administração indireta,
lógico, serão contemplados.

Mas quando o
reajuste é reivindicado para
o quadro funcional, vem logo
a balela do “limite

prudencial”.
O SINAI
e x i g e
igualdade de
t r a t a m e n t o
em primei-
ríssimo lugar
e que se
tenha uma
p o l í t i c a
salarial para
os trabalha-
dores do
E s t a d o .
Iremos bater

às portas da Justiça, se
necessário, para que o
Governo Wilma de Faria
cumpra a Constituição,
encaminhando a mensagem
de aumento do funcio-
nalismo todo ano.

“O SINAI exige
igualdade de

tratamento, em
primeiríssimo lugar, e

que se tenha uma
política salarial para os

trabalhadores do
Estado.”
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Governo
paga Pisos

epois de muita
pressão do Sinai, o
Estado acabou por

pagar os pisos salariais dos
trabalhadores com base na lei
federal 4.950-a/66, em que se
tinha decisão judicial. Alguns
desses profissionais estavam
amparados por decisão
anterior à Constituição de
1988.  O Estado não pode
alegar a Súmula 04, de abril
de 2008, para não se cumprir
as ditas decisões judiciais.
Portanto, nesse caso
específico, o Governo agiu
com correção.

D
A ausência de política

salarial no Estado é crime
contra o servidor

ão se pode mais
admitir que o Estado
continue sem uma

política salarial para o
funcionalismo.  O resultado
dessa ausência é
empobrecimento e, por
vezes, o desespero. Os
funcionários da JUCERN, da
FJA, os servidores de nível
médio, do DER, os
Administrativos; os
servidores de nível médio da

EMPARN, os da CEASA e
todo o quadro de Técnicos de
Nível Superior e Técnicos D
das Secretarias de Estado
estão sem correção salarial
há 14 anos.

Trata-se de uma
política criminosa praticada
pelo Governo Wilma de Faria,
que tem pleno conhecimento
dessa situação. O Estado
atendeu a boa parte do
funcionalismo com benefícios

N

GIRO PELA BASE
EMATER

Na EMATER, a princi-
pal demanda é o PCCR, que foi
acordado no ano passado para
ser elaborado até o fim do ano.
Não foi nem está, sequer, em ela-
boração. É pura enrolação. Se não
tem plano, tem greve!

DETRAN
No DETRAN, o princi-

pal problema é o concurso pú-
blico, que não sai. O acordo foi
para ser realizado até o fim do
ano passado, assim como o foi o
PCCR da EMATER. Os servi-
dores já decidiram fazer greve de
advertência.  Se não forem aten-
didos, deve sair greve por tem-
po indeterminado.

FJA
Na FJA, o PCCR está

pronto, e seu presidente,
Crispiniano Neto, à procura da Go-
vernadora para autorizar sua implan-
tação. Os trabalhadores da Funda-
ção exigem rapidez.  A paciência dos
servidores também está se esgotan-
do.  A greve não está descartada.

JUCERN
O Presidente da

JUCERN se comprometeu, em
negociação com a Direção do
SINAI, a fazer um Plano de
Cargos e Salários.  Afirmou que
até o final de junho este seria
feito, mas já anunciou que “não
será o plano almejado pelos

servidores”.
Bem, o Plano só é Plano se

atender aos interesses dos servido-
res e da instituição. Em assembleia
na sede do Sindicato, os servidores
da JUCERN resolveram esperar,
mas só até 30 de junho. Após essa
data, haverá nova assembleia para
se conhecer o Plano e redefinir a luta.

FUNDAC
Na Fundac, a luta é pela cor-

reção das incorporações após a im-
plantação do PCCR. Além da injus-
tiça de o PCCR não conter a pro-
moção por tempo de serviço, o Go-
verno não corrigiu as gratificações
incorporadas. Na assembleia do dia
9 de junho poderá sair uma propos-
ta para reformulação do PCCR da
Fundação.

IPERN
A ampliação da Graprev

para todo o quadro funcional foi o
tema principal da reunião do SINAI
com a Direção do IPERN, em 26 de
maio.  A Graprev é uma gratificação
para compensar os baixos salários
da instituição.   Após a lei comple-
mentar 308, que trata da previdên-
cia estadual, não há justificativa para
que a gratificação fique restrita a
apenas uma parcela dos servidores
do instituto. O Sindicato reivindi-
cou também a correção salarial pelo
índice de inflação do IBGE.

CEASA
O Sinai solicitou uma reu-

nião de negociação com a direção do
Ceasa.  O objetivo é que se chegue a

um desfecho positivo no que se re-
fere às incorporações do Dissídio
2006/07 e das pautas 2007/08 e
2008/09.  O Sindicato está lutando
também pela implantação do PCCS
elaborado há mais de 4 anos.

EMPARN
Na EMPARN não houve

avanço nas negociações.  A pauta
deste ano vai para dissídio, como as
de 2006 e 2007.  O primeiro foi jul-
gado recentemente, tendo a catego-
ria obtido o direito a reposição das
perdas salariais do período, dentre
outras vantagens.  O principal plei-
to dos servidores da Emparn é a im-
plantação do Plano de Cargos, Car-
reira e Salários, elaborado há mais
de dois anos.   Vai ser preciso muita
luta e organização da categoria.

DATANORTE
Na Datanorte, há um pro-

cesso de negociação em curso.  Além
da incorporação dos índices de
3.44% referente ao dissídio 2006/
07, há a perspectiva quanto aos
quinquênios, cujo dissídio será jul-
gado no dia 18 de junho. Nesse dia,
a categoria vai encher o auditório do
TRT. Se a Empresa fez acordos para
atualização em processo sem julga-
mento, não há por que se negar a
fazer para todos. A elaboração do
PCCS também é reivindicação dos
servidores da Datanorte.

ADMINISTRAÇÃO
DIRETA

A defasagem salarial na
administração direta chega aos
69% somente de 2001 até abril
deste ano. O SINAI não vai abrir
mão por hipótese nenhuma do
reajuste salarial para esse seg-
mento.  A luta será travada tam-
bém pela implantação de um
Plano de Cargos e Salários.

IDIARN
O IDIARN é uma ins-

tituição nova e importante para
a sociedade. Seu quadro de pes-
soal possui excepcional quali-
ficação.  Contudo o Governo já
começa a impor sua marca de
remunerar mal o bom serviço.
Na reunião que o SINAI man-
teve com o seu Diretor Geral,
este ficou de levar ao Governo
o pleito da categoria.  O Gover-
no precisa reconhecer que se
mantiver os níveis salariais em
vigor, os técnicos do Idiarn de-
morarão pouco por lá. A próxi-
ma assembleia está marcada
para o dia 22/06, em Mossoró.

DER
Os servidores do DER

fizeram Assembleia Geral no dia
27 de maio passado.  Foi tirada
uma comissão que, junto com o
Sinai, negociará as demandas da
categoria com a Direção da
Autarquia.

como Plano de Carreiras e
reposição de perdas. É
inadmissível que continue
discriminando os demais
setores.

Verdadeiramente
não é mais possível conviver
por mais tempo com salários
totalmente depredados pela
inflação.  Como prestar um
bom serviço à população
sem a compatível
remuneração?
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Profissionais do CEDUC Pitimbu
dão exemplo de dedicação

Adolescentes e seus familiares assistiram a uma programação cultural de alto nível

s profissionais do
CEDUC Pitimbu
estão dando um

exemplo de dedicação ao
serviço público.  Apesar de
todas as dificuldades, os
servidores têm organizado
atividades de alto nível
naquele órgão.

Exemplo disso foi a
atividade comemorativa do
Dia das Mães, realizada no
dia 26 de maio.  Os
adolescentes e seus
familiares tiveram a
oportunidade de assistir a
uma programação cultural de
alto nível.  A professora

Cássia Maria Soares
comandou o espetáculo
“VIDA”.   Uma apresenta-
ção de um grupo de dança
composto por adolescentes

“Apesar de todas as

dificuldades, os servidores têm

organizado atividades de alto

nível naquele órgão. ”

O

que estão cumprindo medidas
socioeducativas.

O coral “A
FAMÍLIA” também fez uma
excelente apresentação.  O

grupo é formado por
professoras do anexo da
escola Djalma Aranha
Marinho, que funciona
dentro do CEDUC.  As
mães foram presenteadas
com rosas, confeccionadas
pelos próprios adolescentes,
nas oficinas de artes
coordenadas pelas
Educadoras do CEDUC.

No final, houve
distribuição de brindes,
mensagens e foi oferecido
um lanche aos presentes.  O
Jornal do SINAI parabeniza
a equipe do CEDUC
Pitimbu, pela iniciativa e
sucesso do evento.

Agentes educacionais dos
CEDUCs ainda sofrem
com falta de condições

mínimas para trabalhar
s Agentes Edu-
cacionais, os Edu-
cadores e Edu-

cadoras dos CEDUCs
continuam sem as condi-
ções básicas de trabalho.
Falta, por exemplo, local
adequado para o descan-
so durante as escalas de
serviços e segurança in-
terna.

Os educadores con-
tinuam em condições nu-
mericamente inferiores ao
necessário.  No CEDUC
Pitimbu, alguns descansam
em seus plantões sobre
bancos e em locais impro-
visados, como colchões
postos no chão. O assun-
to foi abordado na edição
anterior do Jornal do Sinai,
mas até agora nenhuma

providência foi tomada.
A Direção da

FUNDAC tem que adotar
providências rapidamente.
O tratamento dado aos
Educadores e Agentes não
pode se fundamentar na
desumanidade.  Se assim
for, como serão tratados os
educandos?

Alegar que nos
plantões de 24 horas não
se pode dormir é fechar os
olhos à realidade.  Descan-
sar não é, necessariamen-
te, dormir. As mudanças
estruturais feitas na sede
da Fundac são importantes,
mas, mais importante ain-
da, é dar dignidade àque-
les que atuam direto na
principal função da Funda-
ção: os CEDUCs e
CIADs.

O

Blog do SINAI
vai ampliar

comunicação com
a categoria

Sinai inaugurou um
novo veículo de co-
municação com a

categoria e a sociedade em
geral:  o Blog do Sinai.

O endereço é
www.sinairn.zip.net.  No
blog você vai ficar por den-
tro das ações do Sindicato em
defesa dos Servidores da
Administração Direta e
Indireta.

Contudo,
tão importan-
te quanto
f i c a r
i n -
fo r -
mado, é
expressar
a sua opinião

O através dos comentários.
Participe.  O Sindicato
quer saber o que
você pensa so-
bre os posta-
dos no
Blog.



Comemoração dos 20 anos do Sinai reúne centenas de pessoas

U

6 Natal, junho de 2009

ConfrConfrConfrConfrConfraaaaaterterterterternizaçãonizaçãonizaçãonizaçãonização

Fo
to

s:
 L

en
ilt

on
 L

im
a

ma demonstração
coletiva de alegria e
descontração.  Assim

pode se conceituar a festa de
20 anos do Sinai.  Centenas
de filiados e familiares aten-
deram ao convite do Sindica-
to e participaram da comemo-
ração que se realizou no dia
22, no Sesi Clube, em Natal.
Nem mesmo as fortes chuvas
que caíram foram suficientes
para tirar o brilho da festa.

A animação ficou a
cargo da banda Perfume de

Gardênia.  O poeta Paulo
Varela e o Grupo de danças
de Ponta Negra Lapinha de-
ram o tom cultural da festa. A
festa também serviu para ho-
menagear pessoas que cola-
boraram na construção e con-
solidação dos 20 anos do Sinai.

Receberam placas co-
memorativas o ex-presidente
Alexandre Guedes, a primei-
ra mulher na presidência,
Sineide Silva, e o primeiro pre-
sidente Manuel Duarte
(Manu). O servidor aposen-

tado Chico Neco recebeu a
placa representando a home-
nagem a todos os militantes.
A escritora Rizolete
Fernandes foi homenageada
por ser a primeira filiada e por
representar a presença da
mulher na luta do Sindicato.

SURPRESA
Os demais diretores do

Sindicato fizeram uma home-
nagem surpresa ao atual pre-
sidente Santino Arruda.  Ele
recebeu uma placa come-

Clima de confraternização e alegria marcou a festa realizada no SESI Clube

morativa em reconheci-
mento a sua atuação no pe-
ríodo de consolidação do
Sindicato.

Depois das homena-
gens, o buffet contratado ser-
viu uma farta refeição aos
presentes.  A festa seguiu até
as 18 horas com muita ale-
gria, descontração e clima de
confraternização.  Para os
presentes o Sindicato fez uma
comemoração realmente à
altura da importância des-
ses 20 anos de lutas e con-
quistas.

Veja todas as fotos da festa dos 20 anos do Sinai no álbum virtual.
Acesse:  www.flickr.com/photos/sinairn

...Sineide e Santino foram homenageadosManu, Rizolete... ... Alexandre, Chico Neco...

Poeta Paulo Varela Lapinha de Ponta Negra Categoria lotou o salão do Sesi Clube

A animação ficou por conta da... ... Banda Perfume de Gardênia No final, os parabéns com direito a
bolo gigante


