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Dívida

Governo não negocia e continua a
alegar os impedimentos da LRF

lém de o secretário não
ter dado previsão
alguma acerca dos

outros pontos da pauta de
reivindicações da base do Sinai,
alegou a velha e conhecida
cantilena tão conhecida pelos
servidores públicos: a Lei de
Responsabilidade Fiscal.

A direção do Sindicato
lembrou ao Secretário que o
Governo tem uma dívida com o
funcionalismo e que precisa ser
paga.  Contudo,  Alber Nóbrega
se comprometeu apenas em
apresentar uma proposta de
reorganização das finanças do

Estado nos próximos dias.
Segundo ele, haverá uma
economia de recursos, deixando
claro nas entrelinhas que talvez
assim o pleito dos servidores
possa ser atendido. Uma nova

A

Sinai discute proposta de teto salarial unificado
para servidores estaduais

Política Salarial

direção estadual
do SINAI
deliberou, por

unanimidade, discutir a
criação de um teto
salarial para todos os
servidores estaduais.  O
Sindicato deverá fazer
uma avaliação da
proposta de teto feita ao
Governo do Estado pelo
Sindicato dos Auditores
Fiscais do Estado
(Sindfern).

Mas antes de
aderir formalmente à
proposta o Sinai quer
que o governo apresente
para os sindicatos uma
proposta,  de piso que
dignifique e valorize os
servidores.  Hoje, a
maioria dos servidores
em final de carreira
recebe salários irrisórios

A

e fica à mercê dos reajustes do
salário mínimo.

O Sinai também
compreende que não se pode
falar em teto salarial antes da
criação de um mecanismo que
garanta a estabilidade financeira
com reposição salarial anual
para todos os trabalhadores.  A
própria iniciativa privada vem
aos poucos se dando conta de
que essa estabilidade contribui

e muito para o aumento da
produtividade no desem-
penho das suas funções.

Medidas
É importante destacar

que, sem uma política salarial
justa, mesmo com as
implantações dos PCCRs, os
salários perdem rapidamente o
poder de compra.  Acabam

corroídos pela inflação e
pelo custo de vida.

São medidas
indispensáveis a serem
discutidas e imple-
mentadas conjun-
tamente.  Com isso, o
Estado tem a possi-
bilidade de eliminar, de
uma só vez, os salários
miseráveis; o acha-
tamento ocasionado por
vários anos sem
reposição e ainda os
ilegais supersalários que
chegam a ultrapassar a
marca dos R$ 60 mil.

C o n s i d e r a n d o
esse conjunto de fatores,
o Sinai tem pleno
interesse em discutir um
teto salarial.  Desde,
porém, que não se criem
subterfúgios para burlar
a Lei logo em seguida.

"É importante destacar que, sem
uma política salarial justa, mesmo
com as implantações dos PCCRs,
os salários perdem rapidamente o

poder de compra."

Sindicato defende uma política salarial e piso digno para todos os servidores

reunião será agendada nos
próximos dias.

É importante registrar
que o Governo passado
também dizia não poder pagar
os Planos. Entretanto, pagou

30%, bem como o atual pagou
30% da Lei Geral, da
Administração Direta, sem que
ambos tenham sofrido retaliação
alguma pelo Tesouro Nacional.
E por que não pode pagar o que
falta? Para a direção do Sinai
tudo não passa de má vontade
do Governo Rosalba, que está
destruindo o serviço público do
RN, penalizando seus
servidores e a população. E a
máquina de destruição não para.
O projeto agora é terceirizar e
privatizar uma gama de serviços
prestados pelo Estado.

Alber Nóbrega se comprometeu apenas
a apresentar uma proposta de

reorganização das finanças do Estado
nos próximos dias.



Abandono

Baixos salários, péssimas condições de trabalho e
ausência de concurso público causam diminuição

drástica no número de servidores do RN
os últimos anos, a
direção do SINAI vem
denunciando a

diminuição drástica de
servidores em todas as
repartições públicas do Estado.
Entre os principais motivos,
temos o fato de que a maioria
da contratação dos servidores,
principalmente para as
Fundações e Autarquias,
ocorreu ainda na década de
1980.

As exceções ficam
apenas por conta do IDIARN,
que foi criado em 2006, tendo
promovido um concurso no ano
de 2008.  Mesmo assim,
atualmente já apresenta uma
grande defasagem de
funcionários.

N
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Na EMATER, foi feito
um concurso público em 2006,
porém, muitos desses
aprovados se decepcionaram
com os baixos salários e
acabaram pedindo demissão
após encontrarem salários mais
atraentes em outras atividades.

Redução
Outro fator de redução

no quadro de servidores é que,
durante essas duas décadas e
meia, muitos servidores
faleceram.  Já outros milhares se
aposentaram.

Contudo, para o SINAI
o principal fator é a situação de

desmonte e abandono dos
serviços públicos estaduais.  Os
governantes não priorizam os
serviços, não fornecendo as
condições mínimas necessárias
de funcionalidade.  Quanto ao
servidor, o descaso é ainda
maior.  Além dos míseros
salários, as condições de
trabalho são péssimas.

Para completar, muitos
gestores desses órgãos não
pertencem ao quadro de
servidores.  Com raríssimas
exceções, não apresentam a
menor condição de coordená-
los, pois a grande preocupação
é apenas a “gorda” remuneração
creditada em sua conta bancária
ao final do mês.

Veja onde a falta de servidores é maior

EMATER - Apesar de
ter havido um concurso
há pouco mais de sete
anos, a EMATER sofre
com falta de pessoal.
Para atender aos 167
municípios do Estado, o
Instituto tem apenas 431
servidores ativos.
Desses, 89 já estão com
o benefício de abono de
permanência, e a
previsão é que até o final
de 2013, esse número
chegue a duzentos.
Portanto, em apenas três
anos, metade dos
servidores, se quiserem,
podem requerer
aposentadoria. É bom

lembrar que, mesmo com
toda essa falta de servidores,
pelo menos 30 dos servidores
estão cedidos para outros
órgãos.

JUCERN - A Junta
Comercial do Estado tem um
quadro de apenas 23
servidores em atividade.  Três
já gozam do benefício do
abono de permanência e em
mais quatro anos praticamente
todos poderão pedir a
aposentadoria. O estranho é
que, com esse número, já
reduzidíssimo, de servidores,
nove deles estão cedidos.
Restam, portanto quatorze,
que é o mesmo número de

cargos comissionados.  Já o
quadro de estagiários é maior
que o de servidores: são
dezenove.

FJA - A Fundação José
Augusto possui 469
funcionários em atividade, 50
já estão com o abono de
permanência, e a previsão é
que, em mais três anos, pelo
menos 150 já poderão
requerer aposentadoria.

IPERN - No Instituto de
Previdência do Estado, temos
um quadro com 151
servidores distribuídos no
Estado. 40 já estão em abono

de permanência e em
apenas três anos, pelo
menos 110 poderão se
aposentar. Dos 151
servidores, onze são
Assessores Jurídicos que
pertencem a um quadro
específico do Estado e que
em 2013, se quiserem,
pelo menos nove deles
terão direito a apo-
sentadoria.  Outros vinte
e três servidores estão
cedidos a outros órgãos.

Em outros órgãos,
como: FUNDAC, DER,
IDEMA, a situação é
idêntica.

"Outro fator de redução no quadro de
servidores é que durante essas duas
décadas e meia, muitos servidores
faleceram.  Já outros milhares se

aposentaram."



Denúncias contra ex-presidente do IPERN
começam a ser confirmadas

Vitória

s denúncias feitas contra
a ex-presidente do
IPERN, Sandra Garcia,

vêm aos pouco sendo
confirmadas como verdadeiras.
Dois inquéritos já foram
transformados em Processos de
Ação Civil Pública.  As
denúncias datam do período
entre o segundo semestre de
2010 a maio/2011.

A ex-gestora assumiu o
cargo em junho de 2008.  Sua
forma de chegada ao Estado
ainda é um mistério. Ela assumiu
a Presidência do Instituto como
sendo uma técnica
previdenciária competente e
honesta.  Somente em 2010,
começaram a ser definidos os
primeiros indícios de que tudo
não passava de grande farsa.
(veja box ao lado)

Protesto
Os servidores or-

ganizaram vários protestos em
frente ao Instituto. O Sinai
formalizou as denúncias junto
ao Ministério Público Estadual.
A máscara caiu de vez, quando
se descobriu um processo
contra a ex-presidente em São
José dos Campos –SP. O
processo é o de nº 0021006-
35.2010.8.26.0577, e tramita na 2ª
Vara da Fazenda Pública de São
José dos Campos. Ela é acusada
de improbidade administrativa
por compra de títulos federais
superfaturados.

O prejuízo foi calculado
em quase R$ 7,5 milhões aos
cofres públicos daquele

A município,  durante o período
de abril de 2003 a abril de 2006,
quando pelo menos 31
operações foram realizadas,
todas com as mesmas
características.

No Rio Grande do Norte,
as denúncias formalizadas pelo
SINAI ao Ministério Público
Estadual também são por
improbidade administrativa. O
MP ajuizou a denúncia sobre a
Coordenadora que não
trabalhava na repartição.  Foi
constatado um prejuízo ao
IPERN na ordem de R$ 84 mil. O
processo é o de nº 0117726-
77.2011.8.20.0001, e tramita na 1ª
Vara da Fazenda Pública de Natal.

Dividem essa ação na
qualidade de ré, além de Sandra
Garcia, a ex-Coordenadora
Cleyza de Queiroz Torres e a ex-
presidente da FUNDAC, Maria
das Graças Mota.  Esta última é
acusada de participar de um
conluio, para tentar enganar os
promotores públicos nessa
ação.

Outra denúncia já
ajuizada através de denúncia
pelo MP é a que trata do uso
indevido de telefone funcional
para passeios particulares.
Nesse caso, os prejuízos
apurados ultrapassam o valor
de R$ 14 mil reais.  Essa ação
está na 4ª Vara da Fazenda
Pública de Natal, sob o nº
0803161-67.2011.8.20.0001.

Já a denúncia sobre a
pensão de José Walter Fonseca

encontra-se conclusa para
decisão desde novembro/2011.

Esperamos que o mais
breve possível, ocorra o retorno
aos cofres do IPERN, desses e
de outros valores que ainda
estão em processo de apuração,
como também a punição
exemplar que a justiça
determinar.

A direção do SINAI
parabeniza todos aqueles que
não se intimidaram com as

ameaças feitas não só pela
acusada, mas também por parte
de alguns poucos de seus
“emissários” de plantão, que a
defendiam, muitos deles(as), em
troca de promessas escusas.
  Os servidores que
verdadeiramente se preocupam
com a instituição estavam
certos, e é isso que nos
conforta. Todos aqueles que
tiveram a coragem de fazer o
enfrentamento sempre con-
taram e contarão com todo o
apoio deste Sindicato.
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Governo quer terceirizar serviços prestados pelo IPERN

Governo Rosalba
pretende retirar do
Instituto de Previ-

dência do Rio Grande do
Norte (IPERN) a tarefa de
recadastrar os pensionistas
e aposentados do Estado. A
ideia é terceirizar o serviço
através de um convênio com
o Banco do Brasil.

A proposta de
mudança está causando
apreensão junto aos
servidores do IPERN, que

O
A ideia é terceirizar o serviço através de um convênio com o Banco do Brasil

sempre executaram a tarefa com
zelo.  Essa dedicação sempre
encontrou como barreira o
número insuficiente de pessoal
para recadastramento, princi-
palmente no interior do Estado,
e a ausência de convênio com
outros órgãos, como o INSS e
cartórios.  Mesmo assim, a
função tem sido cumprida com
dedicação e esmero.

Repetição
Mas Rosalba está

apenas repetindo o que o

governo Garibaldi Alves já
tentou no passado.  Na época a
luta dos servidores conseguiu
barrar um projeto idêntico que
já estava acertado com o Banco
do Brasil. Pelo acordo, funções
que por obrigação o Estado
deve prestar através dos
servidores seriam transferidas
para o Banco.

É o princípio do “estado
mínimo”, no qual o Governante
foge da sua responsabilidade e
a transfere a terceiros. Diz que
não tem dinheiro para investir

na melhoria dos serviços
prestados, nos tra-
balhadores, mas sempre
tem recursos de sobra para
desaguar onde já se tem
muito dinheiro.  Se o
governo investir em salário
digno, boas condições de
trabalho, promovendo
concurso público para
preenchimento das vagas
existentes, a despesa será
bem menor.

Terceirização
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epresentantes dos
sindicatos e
apoiadores do mo-

vimento se revezaram
exigindo o  pagamento dos
Planos e a rejeição à PL 271/
2004.

Cerca de 800 pessoas
participaram do protesto
contra a privatização do
serviço público e pelo
pagamento dos Planos de
Carreira, realizado no dia 10
de maio, no centro de  Natal.
O evento foi organizado pelos
sindicatos que compõem o
Fórum Estadual dos
Servidores do RN, mas
recebeu o apoio de diversas
entidades de defesa dos
trabalhadores, incluindo a
INTERSINDICAL.

Protesto
O protesto começou

com uma passeata pelas ruas
do Centro até a Assembleia
Legislativa, onde foi realizado
um ato público.  Repre-

R sentantes dos sindicatos de
servidores e apoiadores do
movimento se revezaram nos
discursos, exigindo o
pagamento dos planos e a
rejeição ao projeto da
governadora, que objetiva
privatizar uma série de
serviços públicos sem
licitação.

Os oradores foram
unânimes nas afirmações
de que, caso seja
aprovado, o projeto de
Lei vai representar a
apropriação dos recursos
do Estado pela iniciativa
privada com graves prejuízos
ao serviço público e a seus
servidores.  Todos os
presentes concordam com o
raciocínio de que a
Governadora está assumindo
sua incompetência como
gestora pública.

As falas que sugeriam
a renúncia da governadora
receberam aplausos dos
demais manifestantes.

Ato público do Fórum dos Servidores reúne centenas em
protesto contra privatização de serviços públicos

Ato público


