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Trabalhadores dos CEDUCs
e CIADs continuam a realizar
jornada extra sem receber
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Sindicatos iniciam suas atividades cobrando do
Governo o pagamento dos Planos de Carreira

Como planejado, O SINAI e
os Sindicatos SINTE e SINTERN já
protocolaram o pedido de audiência
à governadora Rosalba Ciarlini. O
objetivo é discutir o pagamento dos
Planos de Carreira. Segundo o
próprio Governo, a implementação do
piso do Magistério, o acordo judicial
com a Polícia Civil e os ajustes dos
setores da Saúde elevaram a folha
de pessoal em R$ 80 milhões em
2011. Embora a cifra aparentemente
pareça elevada, os ajustes foram
modestos. Dito pelo próprio Governo,
se implantados os Planos, o
acréscimo seria de R$ 25 milhões
mensais. Ora, se foi possível acrescer
a folha em R$ 80 milhões, em
situação idêntica à de agora, é
possível, sim, implementar os Planos
sem atropelos. Esse é o pedido não
só do Sinai, como também dos
demais Sindicatos com Planos
pendentes de pagamento.

Leia mais na Pág. 3

Pedido de audiência à Governadora foi protocolado desde o dia 03/02



Presidente:
Santino Arruda Silva

Vice-presidente:
Edilson Peres dos Santos

Secretária Geral:
Geiniza Maria F. Sarmento
Primeiro Secretário:
João Batista dos Santos

Tesoureiro Geral:
Francisco Antônio Duarte

Primeiro Tesoureiro:
Jaime Fernandes da Cruz Júnior

Dep. de Formação Sindical:
Maria Sineide da Silva Lima
Maria das Graças Pereira da Silva

Dep. de Imprensa e Comunicação:
Romildo Pompeu de Queiros

Euzamar Mesquita de Figueiredo

Dep. de Adm. Patrimônio e Informática:
Eliel Elias Bezerra
Itamires T. de Oliveira

Dep. de Cultura, Esporte e Lazer:
José Edmilson de Lima
Hercílio Barros Barbosa

Dep. de Assuntos Jurídicos:
José Nilson Bezerra
Áurea Gomes de Miranda

Dep. de Políticas Sociais:
Djalma Siqueira da Silva
Maria A. Ferreira Paz

Dep. da Mulher Trabalhadora:
Zilta Nunes de Oliveira
Maria Assis da Silva

Fone/fax: (84) 3212-2388
E-mail: elequatro@uol.com.br

Propaganda - Jornalismo -
Consultoria

Órgão Informativo do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta do RN

Administração Indireta: CEASA, DATANORTE, DER, DETRAN, EMATER, EMPARN,
FUNDAC, FJA, IDEMA, IPERN, JUCERN, IDIARN, EMPROTUR E CEHAB.
Administração Direta (SAPE, SEARH, SIN, SEPLAN, SETHAS, SEJUC, SEARA,
GAC, SEMARH, SEDEC, SETUR)

Coordenação Regional do Médio Oeste
Rua Luiz Ludugero, 0026 – Abolição II – Telefax: (0**84) 3321.1271
CEP: 59.612-150 - Mossoró/RN. E-mail: sinaimossoro@gmail.com

Coordenação Regional do Seridó - Caicó/RN
Rua Augusto Monteiro, 1256 A - Centro - CEP: 59380-000 - Caicó/RN - Fone: (0**84)
3421-2999 E-mail: sinaiserido@hotmail.com

Coordenação Regional do Alto Oeste
Rua da Independência, sala 19, Hertz Center Hotel - Fone: (0**84) 9609-9568
CEP: 59.900-000 E-mail:sinaialtooeste@hotmail.com

Jornalista responsável:
Leilton Lima - DRT/RN 579
Gisélia Galvão - DRT/RN 672

Diagramação:
Marknilson Barbosa

Revisão:
Silvaneide Dantas

Filiado à INTERSINDICAL

Rua Leonardo Drumond, 1661, Lagoa Nova - Cep: 59075-210
Natal/RN - Fone: (84) 3206-1851 E-mail: sinairn@hotmail.com

Site: www.sinairn.com.br

2

Prestação de contasPrestação de contasPrestação de contasPrestação de contasPrestação de contas Prestação de contasPrestação de contasPrestação de contasPrestação de contasPrestação de contas

Natal, fevereiro de 2012



3Natal, fevereiro de 2012

PCCR

Governo mantém discurso negando direitos já
conquistados pelos servidores

Governo começou o
ano já se apressando
em repetir o velho

discurso de que não tem
condições de conceder os
direitos devidos aos servidores.
É lógico que a miséria chorada
só serve como desculpa para
abandonar à própria sorte
aqueles que carregam o piano.
Para os que estão no “andar de
cima” do Governo nada falta:
bons salários e reposição integral
das perdas sempre que se deseja.

Este ano os servidores de
parte da administração indireta e
da direta do RN irão buscar a
complementação do pagamento
do seu Plano, declara o
presidente do Sinai, Santino
Arruda. Segundo ele, essa, sim,
é uma conquista que, além de
legal, é legitima, pois advém de
reestruturações de carreiras
funcionais dos que laboram para
o Estado, estando há 16 anos
sem reajustes salariais. É
inadmissível a intolerância do
Governo para concluir o
pagamento dos Planos, conclui.

Posição
Até o fechamento desta

edição, os Sindicatos ainda não
haviam recebido nenhuma
posição acerca do pedido de
audiência. O Sinai segue com sua
agenda de assembleias
programada ainda em 2011, como
forma de discutir com a categoria
os próximos passos que serão
dados não só quanto ao
pagamento dos Planos de
Carreira, como também à
discussão e aprovação da pauta
da Campanha Salarial/2012. As
assembleias se estendem de13/
02 a 05/03. Após essa etapa, uma
grande mobilização promovida
pelo Fórum dos Servidores
marcará a entrega da pauta de
reivindicações à Governadora. A
atividade será realizada no dia 08
de março, também em
comemoração ao Dia Interna-
cional da Mulher.

Acompanhe o calen-
dário de atividades ao lado.

O

Rosalba nega direitos aos servidores, mas banca
privilégios para os mais ricos

PAE

nquanto nega o
pagamento do Plano
de Carreira dos

Servidores, o Governo
Rosalba se apressa em pagar
a Parcela Autônoma de

E q u i v a l ê n c i a
(PAE) a ma-
g i s t r a d o s ,
promotores,
conselheiros

do Tri-

E bunal de Contas,  pro-
curadores do Estado e da
Assembleia Legislativa. É
assim no Governo Rosalba:
privilégios para quem ganha
muito e negativas para quem

g a n h a
pouco.

A ma-
mata tem
o r i g e m ,

c o m o
s e m -

pre, em Brasília. Em
fevereiro de 2000, os juízes
federais ameaçavam entrar em
greve. Para evitar a
paralisação, o ministro Nelson
Jobim, do Supremo Tribunal
Federal, encontrou uma
forma disfarçada de dar um
aumento salarial à categoria.

O ministro concedeu
aos juízes uma parcela
correspondente ao auxílio-
moradia recebido por
deputados e senadores. Para
não chamar muita atenção, o
auxílio-moradia ganhou um
apelido:  "Parcela Autônoma
de Equivalência Salarial".

Trabalhadores buscam a complementação do pagamento do PCCS

Não demorou para o
privilégio ser implantado pelo
Governo do Estado do RN. O
interessante é que muitos
desses que embolsaram a
PAE/Auxílio Moradia
moravam em residência
própria.

Para completar, a PAE
vigora por meio de uma
decisão administrativa e não
será quitada por meio de
precatório, que é a forma
como o Estado paga débitos
atrasados a servidores. O
Estado não paga a ninguém
sem ser por precatório, e  por
que com eles é diferente?



Hora extra

Trabalhadores dos CEDUCs e CIADs continuam
a realizar jornada extra sem receber

té agora não saíram as
horas extras dos
servidores da

FUNDAC que atuam nos
CEDUCs e CIADs. O período
refere-se aos meses de
dezembro/2010, outubro,
novembro e dezembro/2011 e
janeiro/2012.

Diretos
Não foram poucas as

vezes que o Sinai recorreu à
Direção da Fundação, à Control,
à Secretaria da Administração,
até mesmo ao Gabinete Civil,
cobrando esse direito. Nos
escalões do Governo, o assunto
é sempre tratado com má
vontade. É como se os que se
sacrificam em sua folga, que
permanecem dentro da unidade
em jornada extra, por
determinação da própria
Fundação, não tivessem o
direito sequer de cobrar o que
lhes é devido. Isso precisa
acabar, sob pena de resultar em
mais uma ação judicial contra a
Fundação.

A
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Patrimônio
ara operar suas
funções com mais
agilidade, na defesa

dos interesses da categoria,
a direção do Sinai decidiu
recentemente trocar um de
seus veículos, um Gol

P branco, ano 2007, por um
Voyage cinza, ano 2012. É
o seu sindicato pensando,
reinvestindo e preser-
vando o patrimônio dos
seus filiados.

Esporte e lazer
s filiados que apreciam
o futebol poderão
praticá-lo todos os

sábados, a partir das 16h, no
campo alugado pelo Sinai, em
Lagoa Nova. O local fica

O próximo à Avenida Bernardo
Vieira e Jaguarari. Se você é
sindicalizado e quer participar
dos treinamentos, procure o
departamento de esporte do
Sindicato.

Informe Jurídico

As perdas salariais dos
trabalhadores da Emparn do
Dissídio Coletivo relativo ao
período de maio de 2009 a
abril de 2010, no percentual
de 5,22%, foi concedida pelo

Tribunal Regional do Traba-
lho retroativo a maio de 2010.
O Sindicato está preparando
uma Ação de Cumprimento
para fazer valer a decisão do
TRT-RN.

Sinai x Emparn

A fraude descoberta
nos Serviços de Precatórios
do Tribunal de Justiça do
Estado no mês de janeiro
prejudicou mais de 120
beneficiários com pedido de
prioridade para pagamento.
Da base do Sinai,
beneficiários de duas cate-
gorias, Fundação José
Augusto e Ipern, não rece-
beram seus créditos. O va-
lor estimado para pagamen-

to apenas dessas duas prio-
ridades somam R$ 2 milhões
e 300 mil. A assessoria jurí-
dica do Sinai está acompa-
nhando o andamento e
aguardando o desenrolar de
mais um escândalo com o
dinheiro que deveria ser
pago aos trabalhadores, e
assim que esses repasses
forem confirmados, o Sin-
dicato avisará aos
beneficiários.

Fraude nos Precatórios



IPERN nomeia Conselho de Administração
Previdenciária

nomeação do
Conselho de
Administração

Previdenciária do
IPERN foi uma im-
portante providência
tomada pela direção do

A órgão, embora com bastante
atraso.  Apesar de nomeados,
ainda não ocorreu a posse e,
consequentemente, os
conselheiros ainda não
podem exercer suas funções.
 O Instituto segue

Com 13 meses de atraso, pagamento de promoções
dos servidores do IPERN se arrasta sem solução

Direitos

Até agora os servidores ainda não conseguiram usufruir desse “direito” em seus contracheques

s servidores do
IPERN continuam
à espera do re-

cebimento das promoções
que por direito foi
conquistado desde 30 de
setembro de 2008. Nessa
data, foi publicada no DOE
a Lei Complementar 365/
2008, concedendo o PCCR
dos funcionários de um dos
mais importantes órgãos
para o Estado do RN e para
todos os outros servidores,
uma vez que se trata da
entidade que cuida e
administra a Previdência,
com ênfase para apo-
sentadorias e pensões.
Luta

Foram aproximada-
mente seis anos de muita
luta daquela categoria, jun-
tamente com
este Sindicato,
até aquela da-
ta,  para se
conseguir um

O modesto Plano de Cargos,
considerando-se que os
valores haviam sido
calculados três anos antes
e que, na negociação com
o governo, conforme a
própria Lei, os servidores
do Instituto foram obrigados
a aceitar que ela somente
vigorasse a partir de janeiro/
2009. Portanto, com três
anos de defasagem.

Após diversos pro-
blemas que a

categoria teve, causados
por duas péssimas gestões
que infelizmente presidiram
aquele Instituto, com
prejuízos incalculáveis a
todos os servidores,
finalmente, t ivemos
concluída a avaliação de
desempenho prevista no
Capítulo III da referida LC,
que prevê as promoções a
cada dois anos.

Acontece que até
agora os servidores

ainda não conse-
guiram usufruir desse
“direito” em seus
contracheques. As
“pendengas”
f i c a m

por conta do jogo entre a
Secretaria da Admi-
nistração e o Gabinete Civil,
sem que haja uma solução
após 13 meses de atraso.

Como exemplo da
desvalorização daquele
Plano, um servidor que por
concurso iniciasse hoje no
IPERN a um cargo de nível
elementar,  começaria
simplesmente com o
vencimento no valor de R$
450,00, que equivalia a 1,5
salário mínimo de 2005. O
mínimo hoje já está em R$
622,00.

O SINAI não só
espera que essas
promoções sejam
implantadas ainda este

mês, como também o
pagamento da re-

troatividade a partir de
janeiro/2011.
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implementando a Lei
Complementar 308/2005,
faltando agora a nomeação do
Conselho Fiscal. Com essa
providência poderá haver
maior rigor na condução da
gestão patrimonial do

Instituto. O Sinai lembra
que a Lei deve ser
cumprida também no que
se refere à correção anual
da remuneração dos
aposentados e pen-
sionistas.
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Presidente da DATANORTE diz que empresa tem
considerável poder arrecadador

urante entrevista
recente à imprensa, a
direção do Sinai

avaliou como bastante lúcida
e coerente a posição do
Presidente da Datanorte,
Marcos Pinto, esclarecendo
alguns pontos muito
importantes que as
autoridades do Governo que
só veem cifras tentam
desmontar a Empresa a todo
custo. Na entrevista, o
presidente afirma que a
Datanorte não é desprezível
como representantes do
Governo reiteram a todo
momento. Muito pelo
contrário, para ele, a empresa
detém um considerável
potencial arrecadador,
advindo do seu patrimônio e
de um financeiro que - ao
cabo de uma quitação total
dos débitos trabalhistas - pode
somar divisas importantes ao
Executivo. Ele não se coloca
na condição de oponente à
decisão de fechamento da
autarquia, mas ressalta que as
razões pelas quais a atual
administração resolveu

D

encerrar as atividades da
empresa poderiam ser vistas
de outra forma. O diretor
garante, por exemplo, que não
vê a empresa como um
balcão de prejuízos ao Poder
Público. "Não vejo porque
existe um patrimônio
imobiliário muito grande,
existe uma fonte de recursos
muito grande que deixou de
ser explorada. Um exemplo é
a Metasa, que nunca pagou
um centavo à Datanorte e que
vale muito", declarou.

Para a direção do Sinai,
o que há de melhor na empresa
está sendo desprezado. Seu
quadro funcional de alto nível,
que atua em boa parte dos

órgãos públicos. Eles estão na
própria Secretaria de
Administração. Atuam no
Turismo e nos Recursos
Hídricos. Estão na CEHAB e
na EMPROTUR.

O TCE também conta
com o serviço de boa parte dos
trabalhadores da Datanorte. O
mesmo ocorre com o
DETRAN, a FUNDAC e a
FJA. Eles estão trabalhando
ainda no Gabinete Civil, na
Secretaria de Apoio à Reforma
Agrária, no DER e, na sede da
Empresa, na Ribeira.

A Empresa detém bom
potencial arrecadador e
excepcional patrimônio
imobilizado, tudo sob gestão

própria. Desmontá-la, como
proposto pelo Governo, sem
considerar os aspectos acima,
não é uma boa saída. Sem
contar que isso não parece ser
possível, haja vista suas
inúmeras demandas.

Na verdade, extinguir a
Datanorte foi o propósito do
então governador Garibaldi
Alves Filho, em 1995, quando
decretou sua liquidação,
incorporando todas as outras.
Aliás, a partir daí foi o
propósito de todos os
governantes. A despeito de
tudo isso, a verdade é que a
empresa tem sobrevivido a
duras penas, com seu quadro
funcional prestando um
excelente serviço à sociedade
norte-rio-grandense, reco-
nhecido, agora, por seu
Presidente Marcos Pinto. É
na defesa da empresa e de
seus empregados que o Sinai
se mantém firme, mostrando
à sociedade o real valor na
continuidade da Datanorte e
de seu quadro funcional.

Apesar de não se contrapor ao encerramento de suas atividades, Marcos Pinto declara que
o fim das atividades da empresa poderia ser visto de outra forma

"A Datanorte não é desprezível
como representantes do
Governo reiteram a todo

momento."

Perda


