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Ausência de secretário frustra expectativa de
pagamento de RPV da Fundac

Secretário Es-
tadual de Plane-

jamento, Obery Rodri-
gues, desdenhou da
convocação da Justiça
para participar da
audiência com a Coor-
denadoria de Preca-
tórios do Tribunal Re-
gional do Trabalho. A
reunião aconteceu na
manhã desta terça-
feira(15) e tinha como

objetivo buscar uma solução
para o pagamento do Re-
quisitório de Pequeno
Valor(RPV) devido aos 1.700
servidores da Fundac.

O
Audiência objetivava buscar uma solução para pagamento de RPV a servidores da FUNDAC

Apesar de ter sido
convocado, o representante
do Governo não demonstrou
qualquer interesse ou mesmo
respeito pela Justiça do

Trabalho.  Como não
houve quem falasse pelas
finanças do Estado, o Juiz
Antonio Carneiro en-
cerrou a audiência e
determinou a remessa do
processo para a 1ª Vara
do Trabalho. A expec-
tativa agora é de que
sejam tomadas as
providências necessárias
no sentido de bloquear o
valor devido aos tra-
balhadores.

“A expectativa agora é de que sejam

tomadas as providências necessárias

no sentido de bloquear o valor devido

aos trabalhadores.”

AnáliseAnáliseAnáliseAnáliseAnálise

Nada funciona contra o descalabro administrativo
do Governo Rosalba

que tem prevalecido
no Governo Rosalba é

a conversa vazia, quan-
do muito. As categorias
amargam salários aviltados e
planos aprovados e não pagos.
Quando os servidores lutam por
seus direitos, o governo apela
para ações judiciais e barra o
direito. Quando os servidores
as ganham, o governo des-
cumpre a determinação de forma
constante e desrespeitosa,
indiferente às multas aplicadas
pelos tribunais.  Nada tem
servido para fazer o Governo
cumprir os mandados judiciais.

Se a negociação não
existe, e a Justiça é ridicularizada
pelo Governo, resta a greve.
Mas em governo “fim de festa”
nem isso traz resultado.  Pela
base do Sinai, o DETRAN
passou 60 dias de greve. Mesmo

Precisamos construir uma alternativa de governo para este estado.

diante do caos causado pela
ausência do serviço prestado
pelo órgão, o governo manteve-
se imóvel.

Depois foi a vez da Saúde
e da Educação.  O Governo não
apresentou qualquer proposta
de atendimento daquilo que
era solicitado pelos tra-
balhadores. Foram conce-
didas algumas poucas
migalhas, algumas deles
negadas logo depois.  Rea-
juste salarial que é bom, ficou
para ser conversado ano que
vem. A polícia civil ainda está
em greve.  Já são mais de dois
meses só de enrolação.

Liderança
O Sinai não vai ceder um

milímetro na sua função de
liderar os servidores no enfren-
tamento desse governo.  O

impeachment parace ser a
melhor solução no momento.
Mas fica a lição: precisamos
construir uma alternativa de

governo para este estado, longe
dos tradicionais caciques
políticos que se revezam no
poder.

O



4 Natal/RN,  outubro  - 2013

Anecessidade de colo-
carmos no poder
políticos realmente

comprometidos com os
interesses dos servidores vale
também para o parlamento
estadual, que hoje é subser-
viente e incompetente.

Só para se ter uma
ideia, todas as leis de 2010,
aprovadas pela Assembleia
Legislativa, estão sendo
descumpridas sem qualquer
manifestação dos deputados.

De todas as leis que
criaram os Planos de Carreira,
somente a da JUCERN está
sendo integralmente cum-
prida, embora o Governo
Rosalba ainda tenha dela
recorrido, sem êxito, no STF.

A do IDIARN transitou
em julgado, já estando com os

cálculos apresentados ao
relator do processo, aguar-
dando despacho. Os da
EMATER, do IDEMA  e o da
FJA igualmente transitaram em
julgado, porém o TJRN tem

dificultado a emissão das
certidões competentes, o que
tem dificultado a conti-
nuidade ao processo.

Uma lei pode ficar em
aberto indefinidamente? Por

que a Lei complementar 417/
2010, do Ministério Público
também de 2010 foi
cumprida e as outras não?
Com a palavra o TJRN e a
Assembleia Legislativa.
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Pagamento de Termo de Compromisso de dívidas
trabalhistas da DATANORTE é adiado para novembro

prazo para paga-
mento do Termo de
Compromisso da

DATANORTE relativo a
dívidas trabalhistas a seus
empregados, que estava
previsto para a primeira
quinzena de outubro, foi
adiado para novembro.

O motivo é a triagem
que precisa ser feita pela
Central de Apoio à Execução

O

- CAEX - dos valores des-
tinados pela executada para

celebração dos acor-
dos, obedecendo

aos se-
guin tes
critérios:
30% se-

rão dis-
ponibilizados

aos credores pre-
ferenciais (idosos

ou portadores de doenças
graves, na forma da lei), e
os demais 70% para
tentativa de conciliação, do
menor para o maior crédito.

O SINAI e a Compa-
nhia de Processamento de
Dados - DATANORTE
assinaram o aditivo ao
Termo de Compromisso
Judicial nº 01/2012 no mês
de setembro.

O Aditivo objetiva
pagar valores constantes
das reclamações traba-
lhistas em tramitação pe-
rante a Central de Avaliação
e Execução da Justiça do
Trabalho - CAEX, em que
figura como executada a
DATANORTE.

O Termo prevê tam-
bém que para 2014 serão
disponibilzados, pelo menos,
500 mil por semestre, a
serem utilizados durante as
Semanas Nacionais de
Execução e Conciliação, em
datas a serem divulgadas
oportunamente.

A CAEX fará uma triagem para atender as prioridades, conforme determina o Termo

“O Termo prevê também que para 2014
serão disponibilzados, pelo menos, 500 mil
por semestre, a serem utilizados durante as

Semanas Nacionais de Execução e
Conciliação.”

AdiamentoAdiamentoAdiamentoAdiamentoAdiamento

Deputados se calam diante do descumprimento
de leis aprovadas por eles próprios



Secretário de Agricultura e diretores do IDIARN descumprem
compromissos assumidos com servidores do Órgão

O Secretário de Agri-
cultura e a Direção
do IDIARN deixam

de cumprir compromissos
assumidos com os fun-
cionários do IDIARN.

O diretor da gestão
anterior e a atual diretora do
Instituto, Leonice de Freitas,
assumiram compromissos,
inclusive junto ao Ministério
do Desenvolvimento Agrário,
de pagar as diferenças
salariais da Lei Comple-
mentar 436/2010 e o
pagamento das diárias em

atraso dos servidores, o que
não aconteceu. A promessa
foi feita por ocasião tanto dos
trabalhos direcionados a
transformar o Estado em área
livre da aftosa, bem como
durante a visita de uma
missão chilena de vistoria à
área da fruta.

Gestores prometeram pagar diferenças salariais e diárias atrasadas aos servidores

Na época, na imi-
nência de uma greve dos
funcionários do IDIARN, o
então secretário Júnior
Teixeira e a diretora geral do
IDIARN chamaram os fun-
cionários em seu gabinete e
pediram-lhes que não comu-
nicassem ao Sindicato,

assumindo o compromisso.
Entretanto, como o esperado,
nada aconteceu.  As diárias
em atraso sequer foram
pagas. A estrutura do
IDIARN, como os demais
serviços públicos, encontra-se
em estado lamentável de
desmantelamento. Se os
servidores do Estado e o
conjunto da sociedade não
interagirem  e não barrarem
o atual Governo do RN, os
serviços públicos não
suportarão.

“A estrutura do IDIARN, como os demais
serviços públicos, encontra-se em estado

lamentável de desmantelamento.”

DescumprimentoDescumprimentoDescumprimentoDescumprimentoDescumprimento

Justiça penhora bem da
EMPARN para

pagamento de dívidas
trabalhistas

Juiz da 4ª Vara do
Trabalho de Natal
expediu mandado de

penhora em ação contra a
EMPARN. O bem penhorado
é um ônibus, que será leiloado

O
Bem penhorado será leiloado para pagamento

de dívidas trabalhistas
para pagamento de dívidas
trabalhistas.

A ação, de nº
66000.77.2011, tramita no
Tribunal Regional do
Trabalho, em Natal/RN.
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SINAI devolve imposto
sindical aos trabalhadores

sindicalizados no regime celetista
Imposto equivale a um dia de salário do trabalhador

SINAI estará con-
cluindo, nesta  se-
gunda quinzena de

outubro, a devolução do
Imposto Sindical aos tra-
balhadores sindicalizados
contratados pelo regime da
Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT. A decisão foi

O tomada no último Con-
gresso da categoria, o 11º
Consinai.

O montante a ser
devolvido gira em torno de
R$ 40.000,00 e equivale a
um dia de salário do
trabalhador contratado sob
o regime  celetista.

Ilustre chefe de
gabinete, Carlos
Augusto Rosado

afirmou que via um futuro
brilhante para o Rio Grande do
Norte. Mas, não disse aonde
foi que ele viu isto. Seria numa
bola de cristal? Nos búzios?
Ou nas cartas de tarô? Ora
meu caro, como vidente o
digníssimo não leva jeito
algum. Contente-se com o
vosso cargo, olhe que já é
demais. Deveria ter seguido o
ditado “ficar calado ou dizer
qualquer coisa que vale mais
que o silêncio”.

Mas, se nas entrelinhas,
havia alguma alusão ao
rompimento com o PMDB, o
futuro parece que já chegou,
certo? E agora? Não vejo para
este governo nenhuma
perspectiva, o presente que o
diga. Ganhou as eleições mais
vem perdendo os desafios.
Chegou dizendo que ia arrumar
a casa e não arrumou. Que ia
controlar as finanças e não
controlou. E que iria avançar,

parou literalmente. Nada
aconteceu, mudanças não
vieram, os aliados se foram, a
casa caiu.

No segundo escalão do
governo, os indicados políticos
permaneceram com poucas e
raras exceções, como se fosse
um verdadeiro joguinho de
“cachangá”. O noviço que
assumiu a presidência da
Fundac, por exemplo, é um
exímio cachangueiro e tem
deixado tudo como está. Pelo
andar da carruagem a fundação
será mesmo extinta para
criação de um novo órgão mais
enxuto, sem contaminação
política, recomenda o
Ministério Público do Estado.

Lamentável o tamanho
do descalabro e das atro-
cidades desde governo
pautado pelo calote geral,
alimenta o nepotismo, descum-
pre mandado judicial, promove
o desmantelo no serviço
público, além da farra das
diárias, os voos de jatinho e
incapacidade administrativa.

O

Visão equivocada
Getulio Leandro

Agente Educacional da Fundac
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Dia do SerDia do SerDia do SerDia do SerDia do Servidorvidorvidorvidorvidor

SINAI realiza festa em
comemoração ao Dia do

Servidor Público

O SINAI realizará,
no próximo dia

26/10, uma festa
em comemoração ao Dia do
Servidor Público. O evento
será na sede da ASSEMA,
em Macaíba/RN, a partir
das 11 horas. Terá churras-
co com música ao vivo, ao
som da Banda Orquestra
Baile.

As senhas da festa
serão distribuídas na sede

do Sindicato, em Natal, a
partir do dia 21/10/2013.

O Sindicato dis-
ponibilizará transporte gra-
tuito.

As senhas serão entregues aos filiados na
sede do Sindicato

Veja o roteiro:
Saindo da Praça Opção,
no Conjunto Santa Cata-
rina, às 10h30min

Saindo da Área de Lazer
do Conjunto Panatis, às
11h.

SaúdeSaúdeSaúdeSaúdeSaúde

OIT alerta: doenças ocupacionais matam
dois milhões por ano

A cada ano, ocorrem 160 milhões de casos não fatais de doenças relacionadas ao trabalho

U m relatório recente
da Organização
Internacional do

Trabalho (OIT) alerta que a
cada ano morrem, no mundo,
cerca de dois milhões de
pessoas, em decorrência de
acidentes ou doenças ocu-
pacionais.

Segundo a OIT, as
doenças profissionais cau-
sam um número de mortes
seis vezes maior do que os
acidentes de trabalho. Das
2,34 milhões de mortes
anuais, a grande maioria,
cerca de dois milhões, são
causadas por doenças
ocupacionais. Os dados
revelam uma média diária de
5.500 mortes. A estimativa da
OIT é que a cada ano

ocorrem 160 milhões de
casos não fatais de doenças
relacionadas ao trabalho.

Dentre as doenças,
destaca-se as chamadas
LER/DORT (Lesões por
Esforços Repetitivos/Distúr-
bios Osteomusculares Rela-
cionados ao Trabalho), são
muito comuns inclusive no
serviço público.  As LER/
DORT podem ocorrer em
razão de repetição dos
movimentos no trabalho, do

elevado esforço físico
utilizado na realização de
tarefas, pelo mobiliário
inadequado, e em face de
outros elementos agrava-
dores como a realização de
horas extras e número
inadequado de pessoal.

Para ser caracterizada
como uma doença ocu-
pacional, não é necessário
que o trabalho seja a única
causa da doença, mas sim
que contribua para o seu

desencadeamento ou agra-
vamento. O Estado deveria
oferecer as condições
necessárias ao servidor, de
modo que essas doenças
possam ser evitadas. Como
isso é querer demais em um
governo como o de Rosalba
Ciarlini, em caso de doença
o servidor deve procurar a
assessoria jurídica do
Sindicato.

Confirmado o proble-
ma, o trabalhador pode
requerer junto à Justiça uma
indenização pelo sofrimento e
pelos prejuízos causados, na
forma de uma pensão mensal
na proporção do dano sofrido,
bem como o ressarcimento de
gastos com medicamentos e
tratamento de saúde.

“Confirmado o problema, o trabalhador pode
requerer junto à Justiça uma indenização pelo

sofrimento e pelos prejuízos causados.”


