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Todas as categorias da base do
SINAI têm uma importância ímpar
no debate junto ao governo

Desrespeito ao funcionalismo é
a cara da administração na
JUCERN

Entretanto atendimento à pauta está condicionado à saída do Estado do Limite Prudencial

urante audiência rea-
lizada no dia 24, re-
presentantes do Go-

verno compometeram-se em
atender à pauta de reivindica-
ções da campanha salarial de
2010. A reunião aconteceu
com o Secretário da Casa Ci-
vil, Leopoldo Rosado, o Pro-
curador Geral, Luís Antônio,
o Controlador Geral, José Pe-
gado, além de alguns secretá-
rios e gestores do Estado.

Apesar da afirmativa
em atender às reivindicações
da categoria, os representan-
tes do governo alegaram que
todas elas estão condicionadas
à saída do Estado do Limite

Prudencial Legal. Eles ponde-
raram, ainda, os prazos da Lei
Eleitoral que estabelece regras
que proíbem o governo, du-
rante os 180 dias que prece-
dem a eleição, de fazer revi-
são geral da remuneração dos
servidores públicos que exce-
da a reposição da inflação do
ano da eleição. Quanto à revi-
são geral de salários, sabe-se
que não há problema algum,
uma vez que as reivindicações
dizem respeito aos Planos de
Carreira dos servidores, não
configurando, assim, revisão
de salários.

Quanto à questão do
Limite Prudencial, o Sindica-

Governo do RN compromete-se em atender pauta
da Administração Direta e Indireta

to debateu exaustivamente,
apresentando publicações no
próprio Diário Oficial do Es-
tado, que comprovam o
crescimento na arrecadação
do RN.

As ações propostas de-
verão acontecer até a quarta-
feira, 30.

Acompanhe abaixo os
encaminhamentos propostos
pelo Governo:

EMATER - A  reestruturação do Plano será encaminhada à Assembleia
Legislativa para votação até o dia 30/06.

DER - Será encaminhado um Projeto de Lei que reestrutura o Plano de
Carreira já existente no órgão.

IDEMA - A mensagem da regulamentação do Plano será encaminhada à
Assembleia Lagislativa até o dia 30.

IDIARN - Será feito um redimensionamento do Plano de Carreira já existente.

EMPARN e CEASA - Durante reunião com o Gabinete Civil, o Secretário
Leopoldo Rosado reafirmou a disposição do governo em implantar os
Planos de Carreira dessas duas empresas, prontos há mais de cinco anos.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (SAPE, SEARH, SIN, SEPLAN, SETHAS,
SEJUC, SEARA, SEDEC, SEMARH, SETUR): Já existe um Plano pronto
há dois anos. Uma comissão da base do SINAI está cuidando dos últimos
retoques. O Plano de Carreira será encaminhado para votação na Assembleia
Legislativa até o dia 30.

JUCERN - A direção da JUCERN não apresentou nenhuma proposta quan-
to à pauta de reivindicações dos seus servidores. Sendo assim, o Sindicato
pediu ao Secretário de Gabinete Civil que convocasse o diretor para apresen-
tar a proposta de um plano até o dia 28/06. O Secretário disse que pediria a
proposta e que iria ver antes para que o mesmo pudesse ser viabilizado.

Ficou acertado que na quarta-feira, 30, o Secretário vai receber os
diretores do SINAI para tratar dos dois Planos pendentes: o da Administra-
ção Direta e o da JUCERN, antes que sejam encaminhados à AL.

D
Processo de negociação foi marcado pela presença
dos servidores
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Posicionamento da Conlutas no CONCLAT impediu
construção de uma  Central unificada de esquerda

A inda não foi desta
vez que os traba-
lhadores brasilei-

ros conseguiram se unir
em uma Central Sindical
unificada de esquerda e
socialista.  Este era um
dos objetivos do Congres-
so da Classe Trabalhado-
ra (CONCLAT), que reu-
niu, no início de junho em
São Paulo, quase quatro
mil trabalhadores entre de-
legados e observadores.
O SINAI/RN participou
ativamente.  Foram dele-
gados nove companhei-
ros, sendo seis da direção
e três da base, da oposi-
ção.  Todos escolhidos em
assembleia.

Nos dois anos que
antecederam o CONCLAT,
entidades sindicais lidera-
das pela Intersindical e pela
Conlutas planejaram a cri-
ação de uma única Cen-
tral.  Durante o evento, o
debate fluiu até o momen-
to em que se pôs em dis-
cussão a independência da
Central em relação aos
Partidos Políticos.

Mas a discussão
travou já a partir da pro-

posta de nome da Central.
A Conlutas se valeu de es-
tar com a maioria para
emperrar o debate, impe-
dindo que a proposta de
unificação fosse concluí-
da. Várias entidades, inclu-
sive a Intersindical, não
aceitaram que o nome da
Central fosse simplesmen-
te “Conlutas/Intersin-
dical”.

Alguns movimentos
abandonaram a Plenária,
dentre eles a própria
Intersindical. Lamentavel-
mente, o posicionamento
da maioria da Conlutas im-
pediu o avanço da reorga-
nização, adiando a constru-
ção da Central Sindical
Classista, da esquerda, de-
mocrática, independente e
socialista. Agora, serão exi-
gidos maiores esforços
para a conclusão do pro-
cesso de construção da fer-
ramenta que vai operar a
luta social e sindical no
Brasil.

Santino Arruda
Sindicalista e presidente
licenciado do SINAI/RN

Artigo

A esquerda travada
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Emater

E

Todas as categorias da base do SINAI têm uma importância
ímpar no debate junto ao governo

m uma das últimas
audiências agenda-
das com a equipe de

governo, ainda que sem êxi-
to, em virtude da ausência do
Governador, a direção do
Sinai/RN  ressalta a importân-
cia dos representantes da
Emater, que conseguiram mo-
bilizar setores importantes do
governo para que a direção
fosse recebida.

Em primeiro lugar, vale
salientar que a reunião foi
acertada com o Gabinete Ci-
vil para ocorrer com a pre-
sença do Governador, na me-
dida em que, estando o go-
verno, como dizem as autori-
dades governamentais, com
dificuldades financeiras, uma
decisão política teria que ser
adotada. Segundo, a pauta  en-
tregue ao Gabinete Civil
abrange outros setores do
funcionalismo, estando  tan-

to a Emater quanto as demais
represadas por culpa exclusi-
vamente do governo, que não
demonstrava interesse em
atendê-las.

Exemplo disso é o
IDIARN, um dos órgãos tam-
bém de reconhecida relevân-
cia para o conjunto da socie-
dade, com pauta agendada
desde o ano anterior, cuja re-
percussão financeira para o
Estado é mínima, e ainda con-
tinuava sem definição.

Pedido
Atendendo ao pedido

dos representantes da Emater,
a direção do Sindicato solici-
tou ao chefe do Gabinete Ci-
vil, Leopoldo Rosado, que a
pauta da Empresa fosse dis-
cutida separadamente, entre-
tanto o Procurador Geral do
Estado negou o pedido.

Sendo assim, não se
pode atribuir  apenas a este Sin-
dicato o fato de as negociações
junto ao governo ocorrerem de

forma coletiva. Na verdade,
“não concordamos que seja
essa a mellhor forma de nego-
ciação para o conjunto da ca-
tegoria”, afirma o diretor jurí-
dico, José Nilson. Entretanto,
temos o entendimento de que,
independente da metodologia
de negociação adotada, em
nada deve  prejudicar o desfe-
cho  das negociações.

Importância
Todas as categorias têm

uma importância ímpar para o
Sinai. “Prova disso é que, mes-
mo com um processo de ne-
gociação coletiva, o governo se
comprometeu em encaminhar
à Assembleia Legislativa a
reestruturação do Plano de Car-
reira dos trabalhadores da
Emater para ser votado até o
dia 30/06”, conclui Nilson.

Operação Tartaruga é suspensa mediante compromissos
assumidos pela direção da FUNDAC

operação tartaruga,
marcada para o dia  23
de junho, foi suspensa

em virtude de uma reunião en-
tre a direção do Sinai e da
Fundac.

Durante a reunião, os re-
presentantes da Fundação assu-
miram compromissos que de-
vem amenizar o quadro caótico
de insegurança, da falta de trans-
porte e da morosidade no anda-
mento da reestruturação do Pla-
no de Carreira dos funconários.

Ação
Operação Tartaruga foi o

nome dado à ação, que consis-
tia na paralisação de vários ser-
viços durante o dia.

A direção do Sindicato
foi recebida no dia 14. A reu-
nião aconteceu sem a presença
de sua presidente, Graça Mota,
entretanto foi coordenada pelo

seu chefe de gabinete e por uma
diretora técnica.

A pauta da categoria foi
tratada com destaque para a
contratação temporária de pes-
soal para os CEDUC's. Nesse
ponto o Sinai defende a
contratação através de concur-
so público com urgência.  A pri-
oridade hoje é a resolução de
problemas causados pela inse-
gurança que prolifera nas uni-
dades por falta de pessoal. O Sin-
dicato vem pedindo essas
contratações em regime de ur-
gência há anos. A direção do
Sinai questiona o porquê de es-
sas contratações ainda não te-
rem sido feitas. Se o Estado está
amparado por uma lei que pre-
vê a necessidade de
contratações provisórias, por-
que só agora, em pleno ano elei-
toral, é que eles pensam em co-
locar em prática?

Enquanto isso, o
CEDUC Mossoró, uma estru-
tura pronta há mais de dois
anos, sequer foi inaugurado por
absoluta insuficiência de pesso-
al em seu quadro.

Transporte
Tratou-se ainda da ques-

tão do transporte, que no caso
do CEDUC Pintimbu, regrediu.
Agora o transporte é uma
kombi. Antes era uma Sprinter
com ar condicionado.

No caso dos servidores
de Jardim do Seridó e de Pare-
lhas a situação é muito mais gra-
ve. Com o fechamento desses
dois polos de atendimento os
servidores têm que ir prestar o
serviço na cidade de Caicó. O
problema é que esse desloca-
mento tem sido custeado pelos
próprios servidores, quando a
Fundac se obriga a fornecer o

transporte. A direção da Fun-
dação pediu de 15 a 20 dias
para resolver essa situação.

PCCR
Tratou-se ainda da

reestruturação do Plano de Car-
reira. Eles disseram que estão
analisando todos os aspectos
e pediram 60 dias para respon-
der.  A direção da Fundac con-
sidera alguns aspectos do pla-
no muito positivos, outros nem
tanto, mas não definiu.

A direção do Sinai, con-
juntamente com os servidores,
resolveu suspender a operação
e esperar a resolução ao me-
nos no que diz respeito às ques-
tões mais urgentes, como é o
caso da regularização do trans-
porte e da contratação de no-
vos servidores, que promete-
ram que seriam resolvidas ra-
pidamente.
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O Sindicato solicitou ao chefe do Gabinete Civil que a pauta da Emater fosse discutida separadamente

Os servidores resolveram suspender a operação e esperar a resolução das questões mais urgentes
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Acordo

diretor da Datanorte
e o presidente do
Tribunal Regional do

Trabalho decidiram recen-
temente que para o pagamento
de algumas causas
trabalhistas dos trabalhadores
da Empresa será destinado um
valor de R$ 3,2 milhões. O
dinheiro será repassado
mensalmente até dezembro
deste ano, em parcelas
mensais de R$ 400 mil.

Prioridade
Inicialmente, as

causas que terão prioridade no
pagamento são aquelas cujo
valor da reclamação seja
inferior a R$ 3 mil. De acordo
com o termo de compromisso
firmado, esses débitos não
serão submetidos à conciliação
e serão pagos integralmente.

O segundo critério de
ordem para o pagamento são
os reclamantes portadores de
doenças graves, que neste

O

Sinai critica aspectos do acordo entre Datanorte
e Justiça do Trabalho

caso independe do valor da
reclamação.

O Sinai já pro-
videnciou as duas listas que
atendem aos dois primeiros
critérios. Entretanto os
reclamantes portadores de
doença grave, amparados pela
lei, devem procurar o setor
jurídico do Sindicato,
munidos de laudo médico
atestanto a gravidade com o
referido código da doença.

Conciliação
Terminado o paga-

mento dos dois critérios, será
a vez dos reclamantes com
idade igual ou superior a 60
anos. Neste caso específico,
a Datanorte está convocando
os beneficiários para uma
audiência de conciliação na
própria Empresa.
          O acordo atende a uma
série de demandas  que
pareciam sem solução.
Entretanto isso não dá o

direito à Empresa de
renegociar créditos já
transitados em julgado, como
é o caso dos trabalhadores
com mais de 60 anos. Para
essas pessoas a Datanorte
quer pagar, em alguns casos,
60% do valor devido. “Se o
processo transitou em julgado,
não há mais tempo para
negociação de valores”,
declara o diretor jurídico do
SInai, José Nilson.

Após a conclusão do
pagamento dos beneficiados
nessa primeira etapa, espera-
se que a Datanorte mantenha
o diálogo na continuidade do
pagamento de suas dívidas
trabalhistas e apresente os
novos critérios para a
quitação dos créditos dos
demais reclamantes.

Justificativa
A justificativa dada à

direção do Sindicato para a
realização de um acordo

nesses termos é a de que não é
bom que o patrimônio público
seja alienado, como é o caso de
alguns imóveis da Datanorte ,
oferecidos à penhora em uma
ação para garantir o pagamento
de dívidas trabalhistas.

Ora, mas porque em
momento algum  se questiona
a má administração dos
gestores, suas atitudes e,
sobretudo, a negligência dos
que governam, em relação aos
direitos dos trabalhadores?

Reversão
“O Sinai não medirá

esforços para tentar reverter
alguns critérios que norteiam
esse acordo, como por
exemplo tentar renegociar
dívidas em uma ação que já
transitou em julgado (não cabe
mais recurso), onde em alguns
casos o reclamante será
beneficiado com menos da
metade ao que teria direito”,
conclui José Nilson.

posse da nova
diretoria do Sinai foi
marcada pela fir-
meza dos discursos

em favor da unidade da classe
trabalhadora.  Representantes
da Intersindical e Conlutas

foram unânimes

A
Nova diretoria do SINAI toma posse em clima de festa e de unidade

em destacar que esse é o
desafio imediato das
organizações realmente
comprometidas com os
trabalhadores.

O presidente reeleito,
Santino Arruda, agradeceu o
apoio recebido e reforçou os
compromissos de luta.  Ele

destacou ainda o clima
amistoso em que se
desenvolveu a campanha
eleitoral.

Renovação
Santino chamou aten-

ção também para o quadro de

renovação na nova diretoria
do Sindicato.   Dos 20
diretores eleitos,  9 estão
estreando no movimento
sindical.

Depois da cerimônia
de abertura,  o  Sindicato
serviu um coquetel ao som
de música ao vivo.
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O Sinai não medirá esforços para tentar reverter alguns critérios que norteiam esse acordo

A categoria comemorou a vitória com
seus familiaresRepresentantes de vários Sindicatos

estiveram presentes

Presidente eleito, Santino Arruda,
toma posse
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Desrespeito ao funcionalismo é a cara da
administração na JUCERN

á quase um ano a
direção do Sinai
denunciou ao Mi-

nistério Público Estadual um
quadro de assédio moral
sofrido pelos servidores da
JUCERN. As medidas fazem
parte da política de
desrespeito implantada por
seu gestor, Sr. Ronaldo
Resende, aos servidores da
autarquia.

Ronaldo tenta implan-
tar uma política de
substituição do quadro efetivo
da Junta por bolsistas e
estagiários. Ano passado
chegou a mandar para casa 16
servidores do seu quadro
efetivo.

Disposição
Dentre os 16, 4 já

estavam à disposição de
outros dois

H órgãos do Estado. Em uma
autarquia onde o quadro já é
mínimo, 30 pessoas, imagine
como fica quando o presidente
resolve dispensar os serviços
de 16 servidores.

Em recente reunião
entre a direção do Sinai e
representantes do Governo
para tratar da pauta da
campanha salarial, onde
estavam presentes o chefe de
Gabinete Civil, Procurador e
Controlador Geral do Estado,
o presidente da Junta alegou
que colocou esses 16
funcionários à disposição de
outros órgãos porque lá não
havia trabalho para eles. Se
fosse assim, como se explica
o fato de ele estar contratando
estagiários bolsistas para
exercerem funções que só
podem ser delegadas aos
servidores efetivos da casa?

Certificação
A JUCERN vai passar

por um processo de
certificação, que nada

mais é que

Desrespeito

a digitalização do cadastro de
registros de todas as empresas
do Rio Grande do Norte, que
daqui a mais um tempo será
disponibilizada on-line na
internet. A certificação não
pode ser feita por estagiários.
É uma atribuição dos
servidores do seu quadro,
entretanto o Sr. Ronaldo
esquece as regras da
administração pública.

Autoritarismo
Todos os servidores

postos à disposição não estão
lotados em lugar algum, até o
momento. Alguns deles têm
mais de 30 anos de serviço
público no mesmo local. Em
virtude disso, alguns estão
enfrentando problemas de
saúde, alguns com depressão,
pois depois de toda uma vida
de trabalho, alguém,
impostamente, tenta pôr fim,
de forma autoritária e
equivocada, à vida laboral de
trabalhadores que   não estão

prontos a encerrar sua
carreira, ao menos

na JUCERN.

Dispensados
O Pior

de tudo isso
ainda foi o
fato de o Sr.

Ronaldo Re-
sende, além de ter

dispensado o serviço
de 16 servidores,
ainda o fez de forma

errada. O que se sabe é que
os servidores foram postos
à disposição mediante ofício,
quando na verdade esse tipo
de procedimento é feito
mediante um processo na
secretaria para onde o
servidor estiver sendo
disponibilizado.

Durante a reunião, o
próprio Procurador se
ofereceu para receber os
servidores do quadro da
Junta para a Procuradoria
Geral do Estado. Entretanto
a direção do Sinai fez
questão de salientar que os
servidores querem e têm o
direito de permanecer no
local de origem, a menos que
exista um processo de
relotação, redistribuição ou
seção funcional, o que não é
o caso deles, uma vez que
eles foram postos à
disposição, autoritariamente,
sem sua concordância.

Solução
O Sindicato está

buscando uma alternativa para
resolver a situação desse
pessoal, que deve acontecer
em breve. “O dirigente da
JUCERN não tem o direito de
execrar a vida funcional de
quem trabalha há trinta anos”,
afirma Geiniza Sarmento,
secretária geral do Sinai/RN.

Diretor do DETRAN/RN solicita adiamento do indicativo de greve
diretor do Detran
solicitou uma
adiamento do

indicativo de greve dos
seus servidores, marcado
para o dia 1º de julho.
Durante a reunião
realizada no último dia 23
a direção do órgão solicitou

O um prazo, alegando a
necessidade de tratar as
demandas da categoria com
o Governador. A solicitação
foi feita mediante ofício ao
SINAI, pedindo o prazo de
uma semana.

No dia 30 os ser-
vidores estarão reunidos em

assembleia para decidir se
concordam com  o pedido de
adiamento. A assembleia
acontecerá às 12 horas, na
sede do Detran.

Os servidores do
Detran pedem o enqua-
dramento do Plano de
Carreira já reestruturado e a

realização de concurso
público.

A solicitação foi feita
mediante ofício ao Sinai,
onde o diretor pede um
prazo de 10 dias.  A direção
do sindicato aguardará o
prazo esperando que o
Detran cumpra o que já
acordou com a categoria.
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DATANORTE
No Dissídio Cole-

tivo 2006/2007, que en-
volve os empregados da
EX-COHAB, foi expedi-
do mandado judicial para
incorporar o percentual
de 3,44%. O Sindicato
espera que até o mês de
julho o índice seja im-

plantado na folha de paga-
mento.

EMPARN
No Dissídio Coletivo

2006/2007 foi expedido man-
dado judicial determinando o
pagamento do percentual de
3,44%; o índice será retroati-
vo ao mês de maio/2007. O
SINAI espera que o pagamen-
to do índice seja implantado na
folha de pagamento de julho.

Quem tem direito ao
abono de perma-
nência?

Terá direito ao
abono de permanência
o(a) servidor(a) que
tenha completado todas
as exigências para a
aposentadoria volun-
tária e que opte por
permanecer em ati-
vidade.

Quais são as exi-
gências para obter o
benefício?

As exigências
são:

a) tempo de
contribuição de 35 anos

para os homens e 30 anos
para mulher;

b) idade de 60 anos
se homens e 55 para
mulheres;

c) 25 anos de
serviço público; 15 anos de
carreira e cinco anos no
cargo.

Atenção: para cada
ano de contribuição, além
dos estabelecidos acima,
haverá redução de um ano
nas exigências relativas à
idade, desde que o segurado
tenha ingressado no serviço
público até 16 de dezembro
de 1998.  Por exemplo: uma
mulher com 31 anos de
serviço poderá requerer o

abono de permanência com
54 anos.

Qual é o valor do abono?
O abono será equi-

valente ao valor da
contribuição efetivamente
descontado do(a) ser-
vidor(a) sobre a remu-
neração.

Quem paga o abono e a
partir de quando o ser-
vidor pode recebê-lo?

O direito ao re-
cebimento somente se dará
a partir da data do
requerimento, ou seja,
quando houver a mani-

Abono de Permanência

CEASA
O Dissídio Coletivo

2007/2008 dos servidores da
CEASA está aguardando
sentença, prevista para sair
no final de junho. O proces-
so manda implantar o índice
de 5,04%.

EMATER
Em recente decisão, o

Tribunal Superior do Traba-
lho reconheceu o crédito de

Acesse nosso site:
www.sinairn.com.br

todos os reclamantes do
Dissídio Coletivo do pe-
ríodo de 1991/1992, que
prevê a reposição de
perdas . O ato só confir-
mou a sentença da se-
gunda instância, e o Sin-
dicato fez uma defesa
pedindo que a  sentença
fosse mantida. O TST
manteve o direito de 738
trabalhadores.

festação protocolada
em permanecer traba-
lhando. O reque-
rimento e a respon-
sabilidade pelo pa-
gamento do referido
abono se dará na
repartição de origem
do(a) servidor(a).

Existe prazo para
encerramento do
abono?

Sim.  O paga-
mento do abono cessará
pela aposentadoria
voluntária ou pela com-
pulsória, aos 70 anos.


