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10ª edição do Consinai define
modificações estatutárias e
plano de lutas para 2011.

O ano de 2010 foi marcado por grandes conquistas para as
categorias que formam a base do SINAI, sobretudo no âmbito da
campanha salarial.

A conquista dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários é
um dos pontos marcantes deste ano. Com a luta, a base do SINAI
contabiliza 10  Planos, entre novos, reestruturados e
redimensionamento de níveis salariais.

Continua o caos na Fundac.

Leia mais nas páginas 4 e 5

Conquistas históricas
marcaram o ano de 2010

Os projetos de lei aprovados definem as carreiras, bem como
novos patamares salariais para alguns setores do funcionalismo,
que nos últimos 16 anos foram relegados pelo governo.

A direção do Sindicato rconhece a importância de todos os
que fizeram parte da luta nos últimos 10 anos. As forças se
acumularam para o êxito final, que chegou este ano.

É certo que o ano político, além das pressões naturais,
acabou por ajudar. No entanto, essa ajuda só se materializou
para quem fez sua parte, atendeu aos chamados do Sindicato
e foi à luta.
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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

O Presidente do SINAI, no uso de suas atribuições estatutárias,
de acordo com o artigo 22º, parágrafo primeiro, convoca todos os
filiados para uma Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia
10 de dezembro de 2010 (sexta-feira), às 9h30min, em primeira
convocação com 50% mais um dos sócios existentes na base ou, em
segunda convocação, às 10h, com pelo menos dez sócios presentes, na
Sede do SINAI/RN, na rua Leonardo Drumond, 1661 – Lagoa Nova,
nesta Capital, com a finalidade de apreciar e aprovar o Plano de
Trabalho Físico e Financeiro para o Exercício de 2011.

Natal/RN, 10 de novembro de 2010.
Santino Arruda Silva

Presidente

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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situação de caos
generalizado instalada
na Fundac  não é

nova, entretanto, agora, parece
muito pior.

A direção do SINAI
passou o ano oficiando a
direção da Fundação
reiteradamente, solicitando
audiência para tratar das
demandas da categoria.
Entretanto, em três desses
pedidos de audiências aceitos,
a reunião aconteceu com uma
pessoa designada por sua
Direção, sem autonomia alguma
para tratar e atender as
reivindicações.

O quadro de Agentes
Educacionais, Educadores,
Assistentes Sociais, Psicólogos
que atuam nos CEDUCs, a cada
dia que passa, torna-se
insuficiente devido à alta
demanda de educandos que
estão sob a tutela do Estado.
“De nada adianta abrigar esses
adolescentes se não há a menor
preocupação em prover todos
os recursos necessários para
isso”, afirma Santino Arruda,
Presidente do SINAI.

Nos CEDUCs, reina a
insegurança. Falta gente com
preparo para trabalhar nas
unidades. Os contratos

temporários autorizados pela
Assembléia Legislativa não foram
feitos, embora existam por lá os
chamados contratos precariza-
dos. Esses trabalhadores
terceirizados são enquadrados
nos tais “Cargos Comissio-
nados”. Até para estes,
infelizmente a situação também
não é boa, pois, por se tratar de
contratações políticas, com a
mudança de governo é provável
que saiam no final do ano.

Mossoró
Na segunda maior cidade

do Estado, os nomeados para o
cargo de vice-diretor da Fundação
não têm aceitado a missão
recebida. E que como se trata de

A

nomeações de cargos de
ordem política, o
desconhecimento da
atividade impede a realização
do trabalho. Os que já
trabalham no sistema não
podem esperar que esses
novos gestores adquiram
“experiências”. As atividades
dos CEDUCs devem ficar fora
da politicagem.

Precariedade
O relato dos

servidores que trabalham nos
CEDUCs e de quem se
beneficia dos serviços dão
conta de que a situação está
cada dia pior. A comida está
escassa, tanto para os

Fundac
Continua o caos na Fundac

adolescentes quanto para os
trabalhadores. Até mesmo os
ingredientes utilizados
rotineiramente estão faltando.
O transporte do CEDUC
Pitimbu baixou de qualidade,
tendo sido substituída a
Sprinter por uma Kombi.

Faltam carros e
combustível para o transporte
funcional e para o atendimento
aos adolescentes em suas
audiências de rotina. Além
disso, as condições gerais de
funcionamentos de limpeza e
higienização são péssimas. A
carência para as atividades
sócio-pedagógicas-educativas,
então, nem se fala. Dessa forma,
não há quadro funcional que
suporte e faça uma organização
pública funcionar.

O ano termina para os
que trabalham e dependem do
sistema socioeducativo no
Estado, injustificavelmente no
mais absoluto atraso.

“Para nós que fazemos,
que somos testemunhos da luta
dessa categoria, mais uma vez
envidaremos todos os esforços
para que os novos gestores
atendam com responsabilidade
e com a máxima urgência que as
situações tratadas e
denunciadas por este Sindicato
exigem”, conclui Santino.

té o fechamento
desta edição, os
servidores do

IPERN já haviam realizado
duas paradas de protesto em
prol do cumprimento da Lei
308/2005, que veda o preen-
chimento de mais de trinta
por cento dos cargos de pro-
vimento por pessoas que
não pertençam ao respectivo
quadro efetivo.

Servidores do IPERN exigem cumprimento de lei que veda
o preenchimento de mais de 30% de cargos em comissão

A lei veda o preenchimento de mais de 30% dos cargos de provimento por pessoas que não
pertençam ao quadro efeitvo

A     Existe atualmente no Instituto um
excesso de três cargos de provi-
mento em comissão, ou equivalen-
tes, ocupados ilegalmente por pes-
soas de fora do quadro efetivo.
    Durante reunião realizada com
a presidenta do IPERN, Sandra
Garcia, ela informou que iria enca-
minhar um documento à
Assembleia Legislativa para pro-
vidências no próximo governo,
deixando a entender que proporia

a mudança da Lei.
    Para o presidente do SINAI,
Santino Arruda, o que os ser-
vidores estão questionando é
o descumprimento de uma lei
que é boa. "Não entendemos,
nem foi explicado, o que a
Assembleia Legislativa tem a
ver com isso", questiona
Santino.
    Situações de insatisfação,

pedidos de exoneração, de-
núncias, entre outras, asso-
lam o Instituto nos últimos
dias. O Sindicato tem apoia-
do a categoria irrestritamente
e assume o compromisso de
sempre, que é o de tomar to-
das as providências cabíveis
e legais que o caso requer em
favor dos servidores e  do
serviço público prestado com
ética e lisura.
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Indiferença com os direitos dos trabalhadores 

2010 foi marcado pela conquista

JUCERN
Na JUCERN não se

conseguiu o retorno dos
trabalhadores dispensados do
trabalho durante um ano por
seu Diretor Geral, Ronaldo
Resende. Embora tramite uma
Ação Civil Pública na
Promotoria do Patrimônio, o
processo ainda está sem
conclusão. Enquanto isso, os
servidores migraram, a
contragosto, para a
Procuradoria Geral do Estado.

Enquanto alguns
gestores usam os espaços
públicos como se fossem
privados, este Sindicato
continuará agindo com a sua

convicção do que seja o
serviço público. O Sinai
continuará denunciando e
buscando as correções.

IDIARN E EMATER
Tanto na Emater

quanto no IDIARN, também
não foi possível reconsiderar
o desconto no ponto dos
grevistas em razão da
paralisação realizada no ano
passado. Foram muitas as
tentativas frustradas pela
visão autoritária e truculenta
dos que dirigiam os dois
Institutos na época. O
governador Iberê poderia ter

revertido a situação, mas se
omitiu. As catego-
rias  mantêm  a  expectativa
de reversão desse quadro no
próximo Governo.

CEASA
É preciso trabalhar

com os novos gestores
governamentais para mudar a
tendência de se usar o serviço
público para atender a
interesses privados. É
extremamente inconcebível,
por exemplo, que um órgão
como a CEASA, com um
quadro de menos de 50
empregados, mantenha um

quadro de dirigentes com
quatro pessoas.

 Isso sem contar que,
por muito tempo, cada um
deles tem direito a um carro
exclusivo, sem qualquer
caracterização da Empresa.

Enquanto isso, os
trabalhadores passaram seis
anos esperando a implantação
de um Plano de Carreira. A
CEASA tinha, até pouco
tempo, 65 cargos comis-
sionados.

DETRAN
Embora seja um órgão

com boa performance
financeira, apesar de toda a
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PCCR da Administração Direta
Um dos últimos Planos aprovados,

o PCCR dos servidores da Administração
Direta, beneficiou cerca de dezesseis mil
servidores.  Sem dúvida, era o Plano mais
esperado pela base do Sindicato, por ser de
um segmento que jamais obteve benefícios
salariais, inclusive porque não tinha o hábito
da mobilização nos movimentos em prol da
defesa dos trabalhadores e do
reconhecimento de sua importância no
serviço público para a sociedade.

Plano da Fundac
O Plano da FUNDAC, feito com

muito pouca vontade por parte do Governo
do Estado, acabou vulnerável. Há agora a
elaboração de um projeto de
reestruturação. A proposta será
apresentada à categoria ainda em dezembro
e será ponto de pauta para a Campanha
Salarial de 2011.

DATANORTE E BANDERN
O pessoal do quadro suplementar da

Datanorte e do BANDERN terá, ainda este
ano, o seu Plano elaborado para debate,
aprovação e implementação em 2011.

foi notória este ano

Servidores do DETRAN em greve pela reestruturação
do PCCR

Trabalhadores participam ativamente durante a votação
dos Projetos de Lei

Servidores do IDIARN durante greve pelo
redimensionamento dos salários

As decisões da categoria são tomadas em assembleias
específicas

a dos Planos de Carreira

luta da categoria por melhores
condições de trabalho, o
DETRAN continua mantendo
serviços em locais
absolutamente inadequados.
Exemplos claros disso são a
estrutura predial na cidade de
Mossoró e o espaço de
vistoria em Pau dos Ferros.

Em Natal a situação não
é diferente, os  usuários são
atendidos em total
desconforto e os tra-
balhadores da Autarquia são
submetidos a um estresse
profundo causado pelo
acúmulo de trabalho.

CONCURSOS
Chegamos ao final de

2010, e o concurso do
DETRAN ainda não foi
realizado. No IDEMA e na
FJA, também não. No IPERN,
na EMPARN, na FUNDAC,
nem se fala. Isso porque
estamos falando só das
empresa, fundações e
autarquias, que compõem a
base do SINAI. Na verdade a
lista é bem maior, mas ainda
assim não se conta com a
compreensão da admi-
nistração do Estado.
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10º Consinai
tem saldo

positivo  para
toda a base

do Sindicato

Congresso

ano que ainda não
acabou chegará ao
final com saldo

positivo para toda a base do
SINAI.  Isso se reflete
diretamente no nível de
satisfação e confiabilidade da
categoria no seu Sindicato. O
Resultado do 10º Consinai
reflete isso.

O congresso foi um
espaço em que se discutiram
as dificuldades da categoria,
particularmente no que se
refere ao encaminhamento de
suas pautas.  Isso porque o
Sinai tem a única base do
setor público estadual que faz
de 10 a 12 assembleias
durante sua campanha salarial
para poder fazer o envio de
suas reivindicações aos
gestores.

Para o Sinai, a
descentralização dificulta em

O muito o processo de
enegociação. “Passa-se o ano
negociando as reivindicações
das categorias e tudo acaba
ficando para o ano seguinte.
Não é fácil conduzir o
processo de negociação nos
moldes atuais, conclui
Santino”.

Mesa única
A direção do Sindicato

tem solicitado a negociação
em mesa única, como
ocorreu este ano e em 2008.
Ainda que de forma
assistêmica, a negociação em
mesa única este ano foi feita
sob a coordenação do
Gabinete Civil, uma vez que
os dirigentes dos órgãos da
Administração Indireta, por
exemplo, não tem qualquer
autonomia para tratar de
salários.

Solenidade de abertura do 10º CONSINAI Neto Vale, professor da UERN Delegados votam por deliberações
estatutárias

Dr. João Helder, assessor jurídico do
SINAI/RN

Sônia Godeiro, presidente do
Sindsaúde/RN

Gizélia Fonseca, coordenadora
geral do Sindsef
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Debates
Entre as discussões da

edição do 10º Consinai evento
se destaca o debate sobre o
Imposto Sindical, que será
objeto de reflexão da categoria
no período que se estende até
o próximo congresso, ocasião
em que será decidido o que
fazer.

A direção do Sindicato
é contra o imposto. A
categoria  também. Diante da
situação, caberá aos
participantes do 11º Consinai
a decisão final sobre o
assunto. O congresso decidirá
também como a direção da
entidade deverá proceder
quanto à liberação de
dirigentes para a atividade
sindical por um tempo maior.

Melquisedeque Moreira, coordenador do
DIEESE/RN

Prof. Robério Paulino, da UFRN, foi um dos
expositores

Dário Barbosa, da Conlutas

Momento cultural no 10º Consinai

Santino Arruda, presidente do SINAI/RN

O 10º Consinai  aprovou o apoio da categoria às lutas em
defesa da reforma agrária, contra o fator previdenciário
e em defesa dos serviços públicos de qualidade.

Aprovou, também, por iniciativa dos delegados da Emater
presentes, uma moção de repúdio à direção do Instituto,
que dificultou a ida dos delegados ao evento. A atitude de
seu gestor foi uma prova mais que cabal de sua ignorância
em relação ao estágio atual das relações sociais no Brasil.
 
O Sindicato reitera que os trabalhadores brasileiros têm
seus direitos de organização garantidos cons-
titucionalmente, não sendo passíveis de atropelamento,
como a direção da Emater tentou fazer.

Ao final, os presentes decidiram ainda pela moção de
solidariedade aos trabalhadores da França, atacados
violentamente pelo Governo direitista de Nicolas Sarkozi,
com sua reforma da previdência. A reforma retirou
direitos dos trabalhadores franceses em favor do capital.

Principais deliberações
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EMPARN
O Governo do Esta-

do descumpre sentença ju-
dicial na Ação de Cumpri-
mento nº 69200/2010. O
Sindicato solicita perdas sa-
lariais referentes ao período
de 2007/2008, no percentual
de 5,52%. A empresa tomou
ciência da sentença desde o
dia 31/08. A penalidade pelo
não cumprimento é de um
1/3 do salário mínimo por
dia de atraso. O Sindicato
está sendo notificado para
fazer os cálculos retroativos
ao mês de maio/2008, além

da referida multa em favor
dos trabalhadores da
EMPARN.

IPERN
A Ação Coletiva de

nº 01-865/96, que cobra a
política salarial do período
de 1991/1994, teve o recur-
so impetrado pela Procura-
doria Geral do Estado ne-
gado. Agora,  o Requisitó-
rio de Pequeno Valor (RPV)
vai ser encaminhado ao se-
tor de precatórios do Tri-
bunal Regional do Trabalho
- TRT/RN.

Informações chega-
das a este Sindicato dão con-
ta de que, em alguns setores
do serviço público da base
do SINAI, há servidores que
não comparecem ao traba-
lho. Um ato que se contra-
põe à ética e à defesa enfáti-
ca que o Sindicato faz do
serviço público.

Essa situação não
contará, jamais,  com o
apoio deste Sindicato.

Servidores faltosos
NotaNotaNotaNotaNota

Denúncia
Ao contrário, se a

denúncia for comprovada,
não hesitaremos em  fazer
a denúncia dos gestores,
pois a sociedade não mere-
ce conviver com o desleixo
e a negligência de dirigen-
tes que ocupam cargos de
liderança, e que por sua vez
devem estar vigilantes acer-
ca de quem, como e de que
forma o serviço público é
prestado à sociedade.

Estado posterga pagamento
de precatórios vencidos

Em virtude de recurso impetrado pelo Governo do Esta-
do, os precatórios da Emater e Fundac, que estavam para ser
pagos nos anos de 2009 e 2010, só serão pagos em 2011. A medi-
da é protelatória, uma vez que o dinheiro já está à disposição dos
reclamantes em conta da Justiça.

Os precatórios abaixo relacionados já estão com verba
prevista no orçamento do Estado para pagamento em 2011. Os
pagamentos devem acontecer até dezembro/2011.

Jurídico


