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gados da Ex-Cohab
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O DER era uma das poucas categorias que

ainda não haviam impetrado ação judicial para a
cobrança do pagamento do redimensionamento
de suas tabelas salariais, o que, em algumas
categorias, corresponde ao Plano de Carreira.

Os servidores   aguardavam, desde abril,
que o Diretor do Departamento, Demétrio

Torres, resolvesse essa questão junto
à Governadora, uma vez

que ele próprio
assumiu esse com-

promisso. Pura
enganação, pois isso o

diretor do DER sabe
fazer muito bem,

 Após cinco meses de
espera,  sem que a categoria

tivesse ao menos um
posicionamento, o SINAI

convocou uma assembleia e os
trabalhadores deliberaram pelo

ajuizamento imediato do Mandado
de Segurança para  cobrar seus
direitos.

Leia mais na pág. 3
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Ditadura

Diretor do DER proíbe
trabalhadores que

realizem assembleia na
sede do Departamento

ara deliberar sobre o
ajuizamento do Man-
dado de Segurança

para a cobrança do
redimensionamento das
tabelas salariais, o SINAI
convocou uma assembleia
com os trabalhadores do
DER. Entretanto, a
assembleia não pôde ser
realizada nas instalações do
Departamento.

O motivo é que, em
uma atitude DITATORIAL,
própria do governo do DEM,
proibiu que os servidores
pudessem realizar a
assembleia no auditório e até
mesmo no pátio do es-
tacionamento da autarquia.

Diante da proibição, os
trabalhadores tiveram que
deixar o pátio e se reunir na
calçada, do lado de fora.
Mesmo assim, a categoria,
juntamente com a Direção do
SINAI, não se deu por
vencida e realizou a
assembleia p u b l i c a m e n t e

na calçada do Órgão, o que
chamou ainda mais a atenção
do público que transitava na
rua.

Os trabalhadores
aprovaram por unanimidade o
ajuizamento coletivo da ação
na justiça pela cobrança do
cumprimento da Lei 434/2012,
quanto ao pagamento do
restante dos 70% do
redimensionamento da
diferença  para os servidores
ativos e inativos, e do
pagamento integral aos
pensionistas, uma vez que
estes ainda não receberam
adiantamento algum até o
momento.

Adiamento
Segundo o diretor de

Patrimônio, Eliel Elias, o
diretor retardou em pelo
menos seis meses essa
decisão dos servidores, uma
vez que para todos os outros
órgãos essas ações foram
protocoladas desde março

de 2012.
 É importante ressaltar

que algumas dessas
ações ajuizadas
pelo SINAI já
foram julgadas
procedentes no
Tribunal de
Justiça, como foi

o caso da
Fundação José

Augusto, Junta
Comercial do

Estado, Idiarn e
Idema.

P

Editorial

A primeira eleição
em território brasileiro
aconteceu em 1532, para
escolha do conselho admi-
nistrativo da vila de São
Vicente, sede da capitania
de mesmo nome.  Muito
tempo depois, em 1928, o
Rio Grande do Norte sai
na frente ao permitir o
voto feminino.  Celina
Guimarães Viana, profes-
sora, juíza de futebol, mu-
lher atuante em Mossoró,
foi a primeira eleitora ins-
crita no Brasil. Após tirar
seu título eleitoral, um
grande movimento nacio-
nal levou mulheres de di-
versas cidades do Rio
Grande do Norte e outros
nove estados da Federa-
ção a fazerem a mesma
coisa.

Ter o direito de es-
colher seus representantes,
portanto, é fruto de uma
luta histórica.  Mesmo de-
pois de ser conquistado,
esse direito precisou (e pre-
cisa) ser aperfeiçoado.  O
voto popular já foi propri-
edade de coronéis, que im-
punham sua vontade na
marra.  De lá pra cá, essa
realidade evoluiu, mas ain-
da está longe do ideal.

Eleitores ainda são
tratados como gado nos
chamados “currais eleito-
rais”.  Até hoje, o voto é
usado como moeda de tro-
ca entre candidatos cor-
ruptos e eleitores incons-
cientes.  Não são poucos
os que escolhem seu can-
didato por motivos que es-
tão a léguas do real obje-
tivo da política: amizade,
beleza física, simpatia etc.

O resultado é uma
política medíocre, repleta

de representantes corruptos
e incompetentes.  As cons-
tantes decepções já levam
uma legião de eleitores a de-
sistir de exercer esse direito
tão duramente conquistado.
A cada eleição, aparecem
os propagandistas do voto
nulo ou de anticandidatos,
a exemplo de alguns palha-
ços, como forma de protes-
to.   No primeiro caso, o pro-
blema é que, pela Lei, só
são contabilizados os votos
válidos.  Assim, se houver
apenas um voto, o votado
será eleito com 100% dos
votos válidos.  No segundo
caso, o tiro acaba saindo
pela culatra, pois acabare-
mos sendo representados e
governados por pessoas
notadamente incapazes
para a tarefa.

O remédio então é
usar a consciência na hora
do voto.  Votar em quem te-
nha compromisso, história
de defesa dos interesses dos
trabalhadores, conduta de
vida honesta e coerente.  A
exemplo do que fazem os
empresários que patrocinam
e elegem suas bancadas,
precisamos buscar entre os
candidatos aqueles que se
comprometam com os nos-
sos interesses.  No nosso
caso, precisamos buscar
aqueles e aquelas que são
oriundos da luta dos traba-
lhadores, sobretudo do ser-
viço público.  Feito isso, é
preciso analisar, ponderar e
decidir.  Depois disso, é hora
de arregaçar a mangas, bus-
cando mais votos para ga-
rantir a eleição de quem
realmente esteja do nosso lado.

Rompendo a cerca do
curral eleitoral



Antecipação de Crédito

SINAI antecipa pagamento de despesas de bem
para os empregados da Ex-Cohab

s empregados da Ex-
Cohab deliberaram
em assembleia que as

despesas com IPTU e registro
do terreno localizado no bairro
do Pitimbu, adjudicado em
favor deles, será pago pelos
beneficiários da ação para
posterior venda do bem.

As despesas foram
calculadas no valor de
134.216,49, e ficou decidido

O
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que o SINAI anteciparia o
pagamento para posterior
ressarcimento pelos empre-
gados divididos em duas
parcelas, descontadas em
contracheque, durante os
meses de agosto e setembro/
2012.

O fato é que o
Sindicato só precisou
antecipar R$ 53.615,58, em
vez dos R$ 65.356,12,

previstos anteriormente.
Sendo assim, até o momento,
não será necessário efetuar o
desconto da segunda parcela,
que ocorreria agora em
setembro, uma vez que o
SINAI ainda está com um
crédito de R$ 11.740,54.

Devolução
Portanto, caso não haja

outras despesas, esse crédito

será devolvido para aqueles
que tiveram o desconto no
mês de agosto.

A ação de nº 02-9213/
95 tramita na 2ª Vara do
Tribunal Regional do Trabalho
e beneficiará 213 empregados.

Em breve, o SINAI
convocará mais uma assem-
bleia para dar mais es-
clarecimentos sobre o an-
damento do processo.

Datanorte I
A Datanorte cumpriu

parcialmente a incor-
poração do índice de
6,49% na ação de
cumprimento nº 258/2012/
008, que tramita na 8ª Vara
do Trabalho de Natal/RN.
O índice foi incorporado
nos contracheques no mês
de julho/2012, ficando o
passivo de maio/2011 até
junho/2012. Mais uma

dívida protelada para
quando o governo “puder”.

Datanorte II
O julgamento do

Dissídio Coletivo nº 241/
2012/21, dos trabalhadores
da Datanorte, está previsto
para este ano. A ação cobra
as perdas salarias de 2011/
2012, no percentual de
4,88%.

   Emparn
O julgamento do

Dissídio Coletivo nº 237/2012/
21, dos trabalhadores da
Emparn, está previsto para
este ano. A ação cobra as
perdas salarias de 2011/2012,
no percentual de 4,88%.

Adm. DiretaAdm. DiretaAdm. DiretaAdm. DiretaAdm. Direta
O Mandado de Segu-

rança da Administração Direta,
que cobra o pagamento do

restante dos 70% do
Plano de Carreira da
categoria, será julgado
no dia 10/10.

O Departamento
Jurídico do SINAI está
tentando,  junto ao
Tribunal de Justiça, a
possibilidade de incluir
na pauta o julgamento
dos  Mandados de Segu-
rança da Emater e do
Detran.

INFORME JURÍDICO

Sindicato adiantou o pagamento com as despesas de IPTU e registro de terreno no Pitimbu

Servidores do GAC entram na justiça pela cobrança do PCCR
s trabalhadores do
Gabinete Civil do
Estado – GAC, são

mais uma das categorias que
decidiram cobrar o restante do

O pagamento dos 70% do Plano
de Carreira. Após decisão
durante assembleia realizada
na sede do SINAI, os
trabalhadores autorizaram o

Sindicato a impetrar o
Mandado de Segurança para
garantia dos seus direitos.

Cerca de 250 ser-
vidores serão beneficiados

com a ação. A assessoria
jurídica do SINAI/RN já deu
entrada na ação, aguar-
dando agora o seu jul-
gamento.

ais uma vez, o
Governo usa de
suas artimanhas

para protelar decisões e
adiar direitos dos tra-
balhadores. Foi o que
aconteceu com a ação
número 0248/2012, que

Reposição de perdas salariais de servidores da
Emparn é protelada pelo governo

tramita na 1ª Vara do
Trabalho de Natal e
condenou a Emparn a repor
perdas salariais de 2009 a
2012.

O percentual é de
5,22%, retroativo a maio de
2010. O governo, através

A empresa entrou com recurso contra ação no último dia do prazo

M da direção da Emparn,
acionou a Procuradoria
Geral do Estado (PGE) e
recorreu da sentença no
último dia do prazo.

“Este recurso é
protelatório, ou seja, foi feito
apenas para atrasar o

cumprimento desta sen-
tença, que mais cedo ou
mais, tarde terá que ser
cumprida com multa, juros e
correção monetária”,
afirmou José Nilson
Bezerra, diretor de assuntos
jurídicos do SINAI-RN.
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EMATER-RN reúne 57
anos de grandes
serviços prestados ao

Rio Grande do Norte através
dos servidores.  Poderíamos
comemorar com festa esses
57 anos, se não estivéssemos
enfrentando, no atual
governo, o mais absurdo
descaso com todos os que
estão ligados direta e
indiretamente à EMATER.

Parecia impossível que
o que já era ruim no governo
anterior pudesse piorar na
gestão seguinte. Pois foi o que
aconteceu. Vejamos:

Servidores da EMATER são submetidos a
manobras ilegais e desembolso pessoal para

continuarem trabalhando

- Há escritórios da EMATER
no interior do Estado que há
muito deveriam ter sido
interditados: banheiros não
funcionam; portas foram
arrancadas; inexiste material
para limpeza e os próprios
servidores pagam a faxina
períódica no local.

- Falta material de expediente
(papel ofício, clipes, gram-
pos, envelopes), e tudo mais
que é necessário para o
desempenho dos trabalhos;

- Os telefones de muitos
escritórios apenas recebem as

A chamadas telefônicas. Os
contatos mais urgentes são
custeados com os créditos
dos telefones dos próprios
funcionários ou dos que lá vão
à procura de assistência;

- A EMATER não paga a conta
de manutenção dos pro-
vedores locais de Internet.
Então, para manter esse tipo
de serviço, alguns desses
escritórios emitem diárias de
viagens “fantasmas”, que não
são realizadas, e de serviços
não executados, em nome de
vários funcionários.  O crédito
é feito nas contas bancárias,

Comissão do PCCR da
FUNDAC alega lentidão do

Governo no processo de
reestruturação do Plano
comissão instituída

pela FUNDAC
para a reestru-

turação de seu Plano de
Carreira tem alegado
lentidão no processo das
alterações. Segundo a
representante legal da
comissão eleita pelo
SINAI, Maria de Lourdes
Melo, estão sendo
realizadas reuniões
semanais para tratar do
assunto. Entretanto, a
comissão encontra-se
limitada, dada a mo-
rosidade da tramitação
entre a Consultoria Geral
do Estado, Gabinete Civil

e Secretaria de Admi-
nistração. "Todos eles são
condicionantes para que a
comissão prossiga, haja
vista que o PCCR
necessita de alterações
estruturais que precisam
ser analisadas e decididas
pelo Governo do estado",
alega a representante.

Voluntários
A comissão é

formada por membros que
atuam de forma voluntária
que acumulam a tarefa de
servidor juntamente com a
atividade da Comissão.

A

Justiça Reafirma
pagamento do Plano de

Carreira da FJA
SINAI informou o descumprimento da decisão e

Desembargadora aumentou o valor da multa

pós o julgamento do
Mandado de Segu-
rança impetrado pelo

Sinai para cobrança do restan-
te do pagamento dos 70% do
Plano de Carreira dos servido-
res da Fundação José Augusto,
mais uma vez a Desem-
bargadora do Trinunal de Jus-
tiça do estado, Dra. Sulamita
Bezerra Pacheco, determinou,
via publicação no Diário da
Justiça, edição do 25/09, que
a governadora Rosalba
Ciarlline pague o valor devido
em até 5 (cinco) dias

A Desembargadora es-
tipulou ainda um acréscimo na
multa pelo não pagamento, que
antes era no valor de R$
1.000,00, para R$ 2.000,00.

A Essa alteração foi solicitada
pelos advogados do Sinai, que
informaram no processo o
descumprimento da decisão ju-
dicial. A sentença foi proferida
desde o dia 25/07/2012 e a
Governadora Rosalba vem re-
lutando em não pagar o Plano
aos servidores da Fundação.

Decisão
A Direção do Sinai es-

pera que com essa decisão a
Governadora cumpra imedia-
tamente o que a Justiça deter-
minou, pois em não o fazen-
do, ela estará batendo de fren-
te com o Poder Judiciário do
RN. Na opinião dos diretores,
decisão Judicial não se discu-
te, cumpre-se.

Descaso submete os servidores a práticas ilegais para cumprir suas atividades

e os funcionários o devolvem
para a conta pessoal do
respectivo administrador
regional.  É assim que é feito
o pagamento da fatura da
Internet.

É inaceitável que uma
Instituição como a EMATER,
com tamanha represen-
tatividade, encontre-se em
total abandono nestes 21
longos meses de governo do
DEM. Pior ainda é que esse
tipo de descaso esteja
submetendo os servidores a
práticas ilegais, para que
possam cumprir suas
obrigações com o mínimo de
condições de trabalho.

Ilegalidade



6 Natal, agosto/setembro de 2012

SINAI cobra agilidade nas negociações da pauta da
campanha salarial dos servidores do IPERN

 SINAI encaminhou
ofício à Direção do
IPERN para cobrar

mais uma vez agilidade no
processo de negociação da
pauta da campanha salarial
de 2012 dos servidores do
Instituto.

Da pauta, a direção
do Sindicato cobrou uma
posição acerca de alguns
pontos considerados os
mais urgentes, entre eles:
Proposta de reestruturação
do PCCR (LC 365/2008),
abrangendo, entre outros

O pontos, a atualização das
tabelas salariais e ampliação e
atualização da GRAPREV;
estudo e projeto para realização
de concurso público urgente
para o IPERN; nomeação e
posse dos membros do
Conselho Fiscal da Previdência
(LC 308/2005); plano de Saúde
para servidores do Estado e
seus dependentes;  indicação
por parte da presidência do
IPERN, dos membros para a
Comissão de Avaliação que são
de sua competência, para que o
SINAI, como entidade

representativa, possa convocar
assembleia geral para escolha
dos representantes indicados
pelos respectivos servidores.

Comissão  de avaliação
O SINAI e a ASIPERN

realizaram assembleia no último
dia 18/09, para escolha dos
membros indicados pelos
servidores para representá-los
na Comissão de Avaliação do
PCCR. Pelas duas entidades
foram escolhidos dois titulares
e dois suplentes. São eles:
Vitória Maria Gones de Queiroz

e Naésia Ferreira de Macedo
(Titulares) e Jaime Fernandes
da Cruz Júnior e Linaura Maria
Freire Santos (Suplentes).
Resta, agora, que o Instituto
indique três dos seus
representantes e os nomeie.

Dado esse passo, o
Sindicato espera poder
contribuir ainda mais para a
resolução das reivindicações
da pauta da campanha salarial
2012, sugerindo, buscando
encontrar a melhor forma de
fazer valer o direito dos
servidores do IPERN.

Ação

11º Consinai
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 – FONE/FAX: 3206-1851, 3206-1861 e 3206-1899
CNPJ: 24.371.163/0001-49

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A presidenta em exercício do SINAI no uso de suas atribuições
estatutárias, e em acordo com os artigos 13, 14, 15 e 16, parágrafo
segundo do art. 19, e parágrafos primeiro, segundo e terceiro do art.
22, convoca todos os filiados para uma Assembleia Geral Extraordinária,
cuja pauta registrada abaixo, será exclusivamente sobre o 11º CONSINAI.
Dita Assembleia, realizar-se-á no dia 10 de outubro de 2012 (quarta-
feira), às l0h em primeira convocação com 50% mais um dos sócios e
às 10h30min em segunda convocação com pelo menos 10  sócios
presentes, na sede do SINAI, à Rua Leonardo Drumond, nº. 1661 –
Lagoa Nova em Natal/RN, para discutir e deliberar sobre a seguinte
ordem do dia:

1. Tema Central e Sub-temas do 11º CONSINAI;
2. Regimento Interno do 11º CONSINAI;
3. Escolha da Comissão Geral e das Sub-comissões para

auxiliar a organização do 11º  CONSINAI.

Natal/RN, 19 de setembro de 2012.

Geiniza Maria Fernandes Sarmento
Presidenta em exercício

Começam os
preparativos para o

11º Consinai
Assembeia geral será no dia 10/10

comissão provisória
que vai coordenar os
trabalhos do 11º Con-

gresso da categoria já foi
eleita. Os membros foram
eleitos na última reunião es-
tadual da direção do Sinai. A
comissão já deu início aos tra-
balhos, preparando o calen-
dário de assembleias para es-
colha de delegados do 11º
Consinai.

O Congresso aconte-
ce a cada dois anos e é con-

siderado a instância máxima
da categoria, onde os delega-
dos eleitos podem definir des-
de os rumos da luta a altera-
ções de ordem estatutária da
entidade que os representa.

Após a realização das
assembleias para a escolha de
delegados, que acontecerá no
período de 25/10 a 14/11, os
congressistas têm até o dia 16/
10 para registro das teses que
serão debatidas no 11º
Consinai.

A


