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2013 vem aí.  A briga vai
de novo pras ruas

com sensação do
dever cumprido que
chegamos ao fim de

mais um ano de lutas.
Contudo, essa sensação não
nos tira a inquietação diante
das inúmeras necessidades
e direitos que foram negados
aos trabalhadores que forma
a base do Sindicato.

2011 foi inteiro de
lutas, marcado por greves.
Funcionou.  Conquistamos
direitos que foram asse-
gurados em Lei.  Em 2012 os
trabalhadores já tinham
esses direitos assegurados
na Lei, mas negados na
prática.  Assim, o movimento
sindical, inclusive o SINAI,
optou em levar as demandas
à justiça.

Foram ajuizados nove
Mandados de Segurança
para a garantia do pa-
gamento dos Planos de
Cargos, Carreiras e Salários.
As ações foram ajuizadas em
março deste ano. Da mesma
forma que obtivemos su-
cesso político em 2011,
alcançamos êxito jurídico em
2012.  Quase todas as ações
foram julgadas em nosso
favor. No entanto, até esta
data apenas uma foi efe-
tivamente paga.

A primeira ação a ser
julgada foi a da Fundação
José Augusto.  A sentença

É

Natal/RN, out/nov/dez - 2012

determinando o pagamento
imediato saiu no dia 25 de
julho.  Desde esse dia todas
as manobras estão sendo
usadas para que o pa-
gamento não seja realizado.

A segunda a ser
julgada, foi a Ação da Jucern
e foi paga integralmente. Por
que as outras não o foram?
O Governo simplesmente
não explica. Pagaram ainda
uma demanda da Polícia
Militar, na ordem de R$ 10
milhões, além da re-
estruturação dos quadros
funcionais do Ministério
Publico e do próprio Poder
Judiciário, sem ques-
tionamentos.

Por que então so-
mente para alguns pro-
cessos do Poder Executivo
são tão difíceis de executar?
A resposta deverá vir em 2013
com a volta total da pressão
política.  O tempo da pressão
apenas pela veia judicial se
esgotou. Não podemos nos
manter embrenhados nos
excessos de formalidade do
Poder Judicial.   Isso poderá
inibir a mobilização dos tra-
balhadores, pois muitos se
limitam a esperar pela decisão
judicial, que demora em
excesso.

Editorial

SINAI, através do
Departamento de
Esporte, Cultura e

Lazer desenvolve desde
outubro de 2011, a prática de
atividade esportiva (futebol
society), com seus filiados.
A atividade acontece todos os
sábados, das 16h as 18h, no
Real Sport, localizado por
trás do O Borrachão, na Av.
Jaguarari.

As atividades espor-
tivas foram encerradas no

O

Departamento de
esportes do SINAI

retorna suas atividades
no mês de março

Atividades foram encerradas no mês de novembro

final do mês de novembro. O
retorno está previsto para o
início do mês de março de
2013.

Em Junho de 2012, O
SINAI, através do De-
partamento de Esporte,
Cultura e Lazer, realizou o 1º
São João do SINAI para seus
filiados. A Festa Junina foi
marcada com muita
animação e pretende-se
coloca-la no calendário anual
da Entidade.

Atividades
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Estado segue desrespeitando
servidores da FJA

Desrespeito

ais um capítulo da
enrolação do go-
verno do estado com

os servidores da Fundação José
Augusto. Após o descum-
primento de todas as decisões
judiciais que obrigam o
pagamento dos 70% do Plano
de Carreira, a categoria segue
sem resposta.

Agora, de acordo com a
relatora do processo desem-
bargadora Sulamita Pacheco, o
governo tem mais 10 dias,
contados a partir do dia 19 deste
mês, para efetuar o pagamento
ou sofrer as sanções descritas
na sentença.

O presidente do SINAI-
RN, Santino Arruda, questiona
o porquê da justiça ter dado
mais dez dias para o governo
apresentar a folha de pagamento
com os valores individualizados
se a própria FJA fez isso em
poucas horas, cumprindo o
mandado no mesmo dia.

A assessoria jurídica do
Sindicato protocolou uma
petição no processo solicitando

M
Justiça deu mais dez dias para o governo

pagar à categoria

à desembarga-
dora que analise
os documentos
a p r e s e n t a d o s
pela Fundação.
Entretanto, a jus-
tiça entrou em
recesso no último dia
20 e só retorna as
atividades em janeiro.
“Ficamos surpresos ao
sermos informados de
que a desembargadora já
não estava mais no TJRN
e que a justiça estadual
entra em recesso, ficando a
demanda para o retorno das
atividades a partir do dia 7 de
janeiro”, conta. “Diante disso,
tudo mais sobre esse e outros
mandados de segurança que
tramitam no TJRN desde 29 de
março de 2012, serão deixados
para o próximo ano”, lamenta o
sindicalista.

Anulação
Além de tudo isso, o

SINAI-RN tomou conhe-
cimento, por meio do pro-

curador geral do estado
Miguel Josino, de que o
governo entrou com um
recurso no STJ pedindo a
anulação da segurança jurídica
dada pelo TJRN no processo
da FJA. Entretanto, o Governo
Rosalba perdeu. Após recorrer

ao Superior Tribunal de
Justiça pedindo a suspensão
da segurança concedida pelo
Tribunal de Justiça do RN no
processo de pagamento da
Fundação o STJ manteve a
decisão intacta.
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ealizado nos dias, 29 e 30 de
novembro e 01 de dezembro, no
CENTERN (Centro de Trei-

namento da EMATER), em São José de
Mipibu/RN, a 11ª edição do Consinai
reuniu 91 Delegados de todas as regiões
do Estado, das instâncias diretivas e
eleitos na base.

Além da parte política, da
conjuntura, do balanço da gestão no
período e do plano de lutas para o próximo
período, discutiu-se ainda a reforma
estatutária, onde se alterou a estrutura da
Direção passando de presidencialismo
para colegiado, com Coordenação Geral.

Presença
O Congresso contou com a

presença de Representantes da Inter-
sindical, companheiro Arlei Medeiros, e
da Conlutas, representados por Wilson
Far ia ,  Caio  e  Sonia  Godei ro
(Sindsaúde/RN).

Na abertura, o debate de
conjuntura contou com os companheiros
Arlei Medeiros e José Wilson
Faria, respectivamente pela
Intersindical e Conlutas. Da
Mesa de saudação, na abertura,
alem das duas Centrais e do
SINAI, esteve presente o
companheiro Ionaldo Tomaz, da
direção do SINTE/RN, além do Sin-
dsaude/RN, representado por
Wilson Faria.

Também contribuíram como
palestrantes, o companheiro Carlos
Alberto (Dr. Beto), advogado militante
do Fórum Trabalhista do RN,  na

discussão da regulamen-
tação da Lei de

Greve

R

SINAI reúne 91 delegados em seu congresso
11ª edição do Consinai propôs alterçações no

estatuto do Sindicato

para o funcionalismo
público, além de Dr. Nereu
Linhares, advogado e
assessor jurídico do Estado e
do Instituto de Previdência dos
Servidores, IPERN expondo o
tema Previdência Social, garantia
de direitos.

O tema Negociação
Coletiva no âmbito do serviço
público, com ênfase na Convenção
151 da OIT, foi debatido pelas duas
Centrais, Intersindical e Conlutas,
pelos companheiros Arlei Medeiros
e Sonia Godeiro.

O evento contou ainda
com uma programação cultural ao
final de cada dia para que os
congressistas tivessem um mo-
mento de lazer após estudos e
tomadas de decisões.
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Na FUNDAC
As horas extras dos

servidores da Fundac,
acumuladas desde 2011,
continuam sem pagamento.
Embora o SINAI tenha
destacado alguns de seus
dirigentes para dar plantões
na Secretaria de Admi-
nistração, quase sempre
sem êxito. Esta Secretaria,
que alimenta a luta e o
funcionamento da máquina
estadual, tem uma equipe
que decide quando e que
pago. Infelizmente, é uma
luta para se conseguir
algum pagamento em
atraso, quase sempre não se
consegue e não há
justificativas quanto ao
porquê de tantos atrasos e
descasos com o fun-
cionalismo público estado.

Nos municípios de
Parelhas, Jardim do Seridó
e Currais Novos, os
trabalhadores não tem o
benefício do transporte.
Uma situação que a Fundac
tem pleno conhecimento,
porém não se manifesta. As
diárias dos que viajam a
serviço não são pagas há
meses.  Neste caso, a
orientação dada pelo
Sindicato é que se não tem
diárias, as viagens não
podem acontecer. Como
exigir que um motorista que
se desloque de Caicó para
Santo Antonio do Salto da
Onça, sem a corres-
pondente diária de viagem?
Há um volume grande de
diárias a serem pagas na
Fundação e não se tem
noticia de quando serão
efetivamente pagas.

Na EMATER
Chegou a  conhe-

cimento da direção do
SINAI que está aconte-
cendo caso de assedio
moral na regional de
Mossoró. A denúncia é de
que o coordenador tem se

posicionado de forma con-
tundente em relação aos
técnicos do escritório local,
deixando-os de fora de alguns
casos, quando são esses
técnicos que tem conseguido
melhores resultados opera-
cionais para o instituto.

O escritório do instituto
em Angicos está um verdadeiro
caos. Funcionários e população
estão expostos a fossa com
canos a mostra,  caixa dágua a
ponto de desabar,  paredes em
ruínas, enfim, um sofrimento
para os funcionários que lá
operam.

E para piorar, tem ainda
o não cumprimento do pa-
gamento do mandado de
segurança referente ao Plano de
Carreira. Essa decisão é uma das
mais recentes, só sendo
possível fazer a denúncia do
não pagamento, quando a fola
do mês de dezembro estiver
fechada.

No DETRAN
No DETRAN, apesar de

ser um dos órgãos que mais
arrecada no RN, enfrenta o caos
administrativo. A estrutura é
suja, notoriamente vê-se a falta
de higiene em todos os
ambientes, principalmente nos
banheiros da sede em Natal.

Apesar dos carros
apreendidos não ocuparem mais
o espaço no Detran, carece de
tratamento melhor.  Os tra-
balhadores que realizam as
vistoria pelo interior a fora são
obrigados a deitarem-se no
chão para realizar sua tarefa.

A sede do Depar-
tamento em Mossoró está
edificada em um local abso-
lutamente inadequado.

No IDIARN
Embora a cobrança seja

permanente, as diárias dos
fiscais do Idiarn não são pagas
há tempos. O Sindicato fez essa
cobrança em reunião recente
com o Secretário de Admi-
nistração do Estado. O Sinai

cobra ainda o
encaminhamento do
Plano de Cargos da categoria,
elaborado há pouco tempo,
tramitando na própria Secretaria
de Administração.

Quanto ao pagamento
dos 70% restante do Plano de
Carreira, não há previsão,
embora já exista uma decisão
judicial sendo descumprida pelo
Governo Rosalba relativo a esse
débito.

No IDIARN tem che-
gado constante reclamação dos
Agentes Fiscais, de fechamento
de postos para efeito de
economia. Pergunta-se: como
querer o estado ficar fora da
área de riscos da febre aftosa,
se a cada dia os serviços estão
sendo inda mais restringidos?
É necessário ainda uma medida
de urgência para que os
Agentes Fiscais tenham
condições de trabalho nas
barreiras, pois nem a
alimentação está sendo
fornecida pelo órgão.

Na DATANORTE
A DATANORTE, que

tem mudado de direção com
muita frequência, está
encerrando os contratos de
trabalho, por aposentadoria,
sem pagar as verbas
rescisórias. Isso é uma situação
de caos. No serviço público,
quando o trabalhador se
aposenta, se for do regime
estatutário, é feito o ato de
aposentadoria. Já no regime do
setor privado esse ato é a
rescisão contratual. Na Com-

panhia, não estão fazendo
esse ato, e aí o trabalhador
fica sem saber se ainda está
ou não na Empresa.
Atribuímos isso a desfaçatez
e a ignorância em relação as
leis trabalhistas, esta última,
abarrota a Justiça do
Trabalho de processos para
o Estado pagar uma conta do
tamanho de sua irres-
ponsabilidade. Depois falta
dinheiro para a saúde, para
investimentos, e não se sabe
por que.

Na EMPARN
Os Dissídios Cole-

tivos da Emparn não estão
sendo pagos. A Empresa já
recorreu em dois, deixando
os trabalhadores na mão.
Ora, o Dissídio é a correção
anual que todo trabalhador
tem direito. Como o Governo
do Estado não faz acordos
coletivos de trabalho, o
SINAI tem ido à Justiça do
Trabalho e tem conseguido
anualmente essa correção. O
que faz a direção da
Empresa? Repassa o
processo para a Procuradoria
Geral do Estado, que recorre
como se tivesse poderes
para isso, e acaba pagando
mais, pois a Procuradoria não
é competente para arguir em
nome da Empresa, e sim sua
própria assessoria jurídica,
como ocorre com todas as
outras.

Caos no serviço público estadual
Giro

Veja abaixo o relato de algumas situações enfrentadas pelas
categorias, sem que o Governo tenha ao longo deste ano

tomado providências
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Artigo

função de uma agenda
cultural pressupõe a
existência de uma

ferramenta que permite
conhecer os eventos, ações e
atividades que estão
disponíveis para a população
na área da produção artística.
Este veículo midiático exige uma
coerência de informações que
permitam acreditar naquilo que
está sendo veiculado. Quando
se trata de uma agenda cultural
de algum órgão público, a
responsabilidade com a
veracidade do está sendo
divulgado aumenta. Um órgão
público sério e responsável e
consequentemente, o seu
gestor imediato, teriam a
obrigação de respeitar o público
e principalmente de dar o
exemplo maior para que sejam
bem promovidos os produtos e
bens culturais contidos na
mídia. Não é o que acontece na
Agenda Cultural da Secretaria
Extraordinária de Cultura,
distribuída mensalmente por

meio do Gabinete da Secretária
Extraordinária da Cultura Isaura
Rosado. Nome genérico, que
funciona com uma no-
menclatura temporária atrelada
à Fundação José Augusto, a
entidade do governo que
realmente compõe o quadro
jurídico do Estado.

A referida agenda
divulga informações im-
procedentes, contribuindo com
o que a comunicação tem de
pior: A divulgação de fatos
inverídicos. Como acreditar
numa assessoria de imprensa de
um órgão, que permite a
divulgação de setores da
instituição que estão fechados
e constam na referida agenda
como abertos e funcionando
normalmente? Como
compreender a decisão de uma
gestora pública que se diz
qualificada para exercê-la um
cargo administrativo na cultura
que “engana’ com consciência
a população, pondo em risco, a
valorização dos setores

existentes na instituição e o
trabalho construído his-
toricamente por profissionais
respeitados de diferentes áreas
artísticas”.

Sem querer entrar no
mérito estético da agenda em
questão, que conta com um
duvidoso layout e uma
organização de textos e fontes
nada funcionais, mais adequada
a bula de remédios (se bem que
as bulas já estão sendo
elaboradas com fontes bem
maiores que permitem visualizar
corretamente o que está
escrito), a agenda inclui na
programação do mês os
espaços do Centro Experimental
de Formação e Pesquisa Teatral,
já de conhecimento de todos
que está fechado por iniciativa
da própria gestora em questão,
a oficina de artes Rossini Perez,
a Escolinha de Artes Candido
Portinari, entre outros setores
divulgados e que estão
fechados ou sem atividades
sistemáticas. E não adianta

utilizar a justificativa atribuída
aos equívocos de impressão
porque a prática de divulgar
inverdades já tem perdura desde
a primeira edição. Inclusive na
agenda os eventos de terceiros
e privados, sempre eram
divulgados como de autoria do
próprio estado. Um equívoco
que tem o agravante da
possibilidade de processos
judiciais por danos morais ou
pelo uso indevido de produção
de terceiros.

No caso da agenda que
divulga mentiras, cabe a
população e aos próprios
artistas e produtores en-
volvidos exigirem que seja
respeitado o direito a uma
informação correta. Um fato
lamentável, mas que confirma o
caráter antiquado de uma gestão
completamente atrasada no
tempo e no espaço, incoerente
com os modernos e bem vindos
modelos de gestão cultural
adotados no país.

A genérica secretaria extraordinária da cultura
distribui agenda cultural com informações que não

correspondem a verdade! Josenilton Tavares
Servidor da FJA

A

INFORME JURÍDICO

SINAI cobra dife-
rença salarial nas
ações dos PCCR

A assessoria jurídica
do SINAI ajuizou várias
ações ordinárias referente aos
Planos de Carreira de nove
categorias. As ações cobram
o pagamento da diferença
salarial a partir da data de
vigência da Lei de cada um.

Na ação ordinária dos
servidores da FJA o SINAI
cobra a diferença do período
de 1 de abril de 2010 a 31/03/

2012. No do Gabinete Civil e
DER; de 1 de abril de 2010 a 31/
08/2012; no Detran/RN, de 1 de
maio de 2010 a 31/03/2012 e na
EMATER, Idema, Idiarn, Jucern
e Adm. Direta, de 1 de julho de
2010 até 31/08/2012.

Datanorte I
A audiência da ação de

cumprimento nº 1536/201/003,
que cobra perdas salariais do
período de maio/2011 a abril/
2012, está marcado para o dia
23 de janeiro de 2013, às 08h30,

na 3ª Vara do Trabalho de Natal/
RN. O percentual que está
sendo cobrado é de 4,80%..

Datanorte II
A Datanorte cumpriu

parcialmente a incorporação do
índice de 6,49% na ação de
cumprimento nº 0258/2012/008.
A ação cobra as perdas salariais
do período de agosto/2011 a
julho/2012. O SINAI apresentou
cálculos do período de maio/
2011 a junho/2012. A Empresa

será notificada para falar
sobre os referidos cálculos.

CEASACEASACEASACEASACEASA
A Ceasa cumpriu

parcialmente a incorporação
do índice de 4,80% na ação
de cumprimento nº 1377/
2012/005. A ação cobra as
perdas salriais do período de
maio/2011 a abril/2012. A
Empresa cumpriu par-
cialmente no mês de
novembro/2012, retroativo
ao mês de maio/2012.
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Investimentos do SINAI com a sua base - Ano 2012
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