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Governo Iberê:
de volta ao passado?

Governo Iberê
Ferreira de
Souza pega a

gestão do Estado em
s i t u a ç ã o
deplorável.
Fala-se em
atraso no
pagamento
do funcio-
nalismo. Isso
seria uma
t r a g é d i a .
Nós, do
SINAI, não
acreditamos
que os sa-
lários possam ser
pagos, outra vez, com
atraso.

O último gover-
nador que pagou
salários ao fun-
cionalismo com atraso,
Geraldo Melo, nunca
mais se recompôs na
política. Além disso,
não se admite mais

O situações como essas.
Salário pago fora

do prazo seria um de-
sastre para
quem re-
cebe e
para quem
se serve
dos ser-
v i ç o s
prestados
pelo fun-
c i o n a -
lismo. Sem
sombra de
d ú v i d a s ,

nós cobraríamos a

responsabilidade e não

seria barato. Portanto

vamos acompanhar esse

processo, ainda que

movido por boatos,

esperando que os que

governam o façam com

responsabilidade.

O último governador que pagou salários ao
funcionalismo com atraso, nunca mais se

recompôs na política

“Salário pago fora
do prazo seria um

desastre para
quem recebe e
para quem se

serve dos serviços
prestados pelo

funcionalismo.”
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Apuração

Veja o mapa de apuração do resultado das eleições do SINAI/RN no site
do Sindicato: www.sinairn.com.br
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Seminário

nova Direção do
SINAI, eleita no
último dia 6 de maio,

já se prepara para os novos
desafios. Os diretores eleitos
farão um seminário de
preparação para a gestão
2010/2013 no dia 22 de maio.

A
Nova direção, novos desafios
Diretores eleitos participarão de um seminário de gestão

O evento acontecerá
em Natal, e espera-se reunir
os vinte diretores eleitos, as
três direções regionais:
Oeste, Alto Oeste e Seridó,
os conselheiros repre-
sentantes e os conselhos
fiscais.

Além do trabalho,
para esse dia está reservado
um momento de
confraternização, momento
em que todos se
conhecerão, facilitando
assim o entrosamento,
devido ao fato de um bom

número de eleitos estarem
nas instâncias do Sindicato
pela primeira vez.

O seminário tem o
intuito de fazer também
uma ref lexão sobre  a
última campanha eleitoral.

Sinai completa 21 anos de luta pelo serviço público sem
perder a visão de classe

Para a direção do Sindicato a luta dos servidores se expande para todo o País

SINAI comemora,
este mês, 21 anos
de fundação.

Uma história de luta em
defesa da melhoria da
qualidade de vida do
servidor público e por
serviços públicos de
qualidade.  Na esteira desse
grande desafio se registra
ainda a luta pela garantia
de direitos para os
trabalhadores, por moradia
digna e pela demo-

O cratização do acesso à
terra.

Para a direção do
Sinai, a luta dos servidores
não pode se restringir ao
nosso ambiente imediato.  A
exploração capitalista
atinge a todos os que fazem
a classe trabalhadora.  Por
isso, a ação sindical
começa na nossa realidade
específica, mas se expande
para todo o País.  Essa
visão geral nos dá o

conhecimento necessário
para não cairmos na balela
governamental da falta de
dinheiro para atender
nossas reivindicações.

Condições
O Brasil tem riqueza

suficiente para dar
condições de uma vida
digna ao seu povo.  Para
isso, basta que o Governo
tenha a coragem de
enfrentar os poderosos e

passe a gerir o Estado
voltado para os interesses
da população. Mas
certamente isso jamais
acontecerá, se a sociedade
perder a condição de se
indignar e criticar esse
modelo que está aí.  É aí
que entra a nossa
disposição de lutar e
denunciar.

Estaremos firmes
nessa luta, em defesa da
classe trabalhadora.

Dia do Trabalhador também é dia de luta
s diretores do
SINAI parti-
ciparam das

atividades alusivas ao
Dia do Trabalhador.
Além do SINAI o
evento contou com a
participação de demais
sindicatos, partidos da
classe operária, MST,
Intersindical e
Conlutas.

Os trabalhadores
estiveram reunidos
durante uma caminha-
da no bairro do Alecrim
em um ato em prol de
todos os trabalhadores
do Brasil.

O

Aniversário
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SINAI participa de Congresso da classe
trabalhadora

direção do SINAI-
RN realizou, no

último dia 13, assembleia
para escolha de delegados
que participarão do
Congresso da Classe
Trabalhadora, o CONCLAT.

O CONCLAT acon-
tecerá na cidade de Santos,
em São Paulo, nos dias 5 e 6
de junho. O SINAI/RN
participará levando uma
comitiva composta por nove
delegados.

O Congresso reunirá
diversos segmentos de
entidades sindicais e
populares, e o ponto alto dos
debates deve culminar com
esforços dos vários setores
que compõem a Coor-
denação Pró-Central na
construção de uma orga-
nização unificada.

Organização
A delegação do

SINAI/RN espera contribuir
com a retomada da
organização da classe
trabalhadora do País, após

A participar por 13 anos da
luta operária no âmbito da
CUT.

“Vamos ao
CONCLAT com o
sentimento de
contribuir para o
nascimento dessa
nova ferramenta da
classe trabalhadora.
Será um momento
ímpar neste
início de
século, pois é a
expectativa de
um novo
momento na
história operária do
Brasil. Vamos
ajudar a construir um
mundo em que os
trabalhadores sejam
respeitados em seus
direitos e tenham
uma nova condição
de vida com
dignidade e justi-
ça”, conclui o
presidente do
SINAI, Santino
Arruda.

CONCLAT

O CONCLAT acontece nos dias 5 e 6 de junho, na cidade de São Paulo

Acesse nosso site:
www.sinairn.com.br
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Mãe: exemplo de firmeza e
perseverança

M

Plano de Carreira

ês de maio é
mês das mães.
Essas bravas

companheiras que se
superam diariamente.  Ao
mesmo tempo em que se
dedicam aos filhos, são
esposas, profissionais,
amigas, militantes...   Não
é por que sorriem
enquanto atuam na vida,
que sua carga possa ser
considerada suave.   Elas
se desdobram em vários
papéis e ainda se mantêm
como símbolo de amor e
ternura.

Reconhecimento
O SINAI é um

sindicato de luta, e
justamente por isso não
poderia deixar de
reconhecer esse belo
exemplo de perseverança
e firmeza.  E o nosso
reconhecimento se traduz
em mais do que uma
simples homenagem anual
e passageira.  Queremos,
sim, cada vez mais
introduzir na nossa luta essa
perseverança, essa firmeza
determinada que as mães
nos ensinam pelo exemplo.

InfInfInfInfInforororororme Jme Jme Jme Jme Juridicouridicouridicouridicouridico
Trabalhadores da
EMPARN ganham na jus-
tiça incorporação de
3,44% em Dissídio Cole-
tivo

O Tribunal Regional
do Trabalho determinou a
incorporação dos 3,44%
aos trabalhadores da
EMPARN no Dissídio Co-
letivo 2006/2007. O paga-
mento do índice será retro-
ativo ao mês de maio/2007.
Entretanto a Empresa relu-
ta em descumprir a senten-
ça. A direção do SINAI de-
nunciará essa atitude
inconsequente do Governo
do Estado.

Já no Dissídio Coletivo
2007/2008, que determina a in-
corporação de 5,52%, o SINAI
já entrou com  Ação de Cum-
primento, cuja audiência está
marcada para o dia 14 de junho.

SINAI ajuíza Ação de Cum-
primento em Dissídio dos tra-
balhadores da DATANORTE

O Sindicato ajuizou Ação
de Cumprimento no Dissídio
Coletivo 2008/2009 dos traba-
lhadores da DATANORTE. A
ação visa ao pagamento de
5,83%, retroativo ao mês de
maio/2008. No dia 3 de maio,
houve a primeira audiência e terá
continuidade no dia 19 de maio.

SINAI X FUNDAC
A Ação que cobra a po-

lítica salarial do Governo José
Agripino, do período 1991 a
1994, está aguardando julga-
mento no Tribunal Superior do
Trabalho – TST, em Brasília.
Essa ação benificiará todos os
servidores da FUNDAC.

Já a Ação que cobra a di-
ferença do FGTS dos servido-
res admitidos em janeiro de 1991
a junho de 1994 está aguardan-
do julgamento no Tribunal Re-
gional do Trabalho - TRT.

SINAI X EMATER
A EMATER recorreu de

todas as decisões do Tribunal

Servidores da EMATER
discutiram  conteúdo final
do PCCR antes da entrega

D urante assembleia
realizada no dia 30
de abril, entre a

comissão que elaborou o
Plano de Carreira, Cargos e
Remuneração e os
servidores da EMATER, a
categoria aprovou a tabela
“2”, apresentada pela
comissão que trata dos
salários dos servidores.

A proposta foi
encaminhada à direção da
EMATER desde o dia 04 de
maio.

De posse do Plano, no
último dia 14, a direção do
Instituto entregou  ao
Secretário de Administração,
Paulo Cézar Medeiros, que
se comprometeu em dar um
retorno à direção da
EMATER o quanto antes.

PCCR do IDEMA é
regulamentado

S aiu a regulamentação
do Plano de Carreira
Cargos e Remu-

neração dos servidores do
IDEMA. Os trabalhadores
aguardam essa regula-
mentação desde o ano de
2006, época em que foi
implantado.

Regulamentação
Desde quando o Plano

foi implantado, a própria Lei
que o criou trazia a

necessidade de regula-
mentação. Nesse aspecto
o que foi autorizado com
a regulamentação foram
as promoções, já as perdas
salariais acumuladas  de
21,13.%, item constante da
pauta  da  Campanha
Salarial de 2010, ainda não
saíram.

A regulamentação
foi publicada no Diário
Oficial do Estado do dia 11
de maio de 2010.

Superior do Trabalho,
TST. Inconformados
com todas as decisões,
por último recorreu ao
Supremo Tribunal Fede-
ral - STF, instância má-
xima na Justiça Brasilei-
ra. Para a direção do
SINAI isso é uma prova
inequívoca de que o Es-
tado não tem intersse em
pagar.

O SINAI contra-
tou uma assessoria jurí-
dica em  Brasília, que já
fez as contrarrazões ao
Recurso Extraordinário,
que tramita no STF.


