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Órgão Informativo do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta do RN
Filiado à CUT

Categoria dita os rumos da luta no Congresso
Delegados de todo o estado deliberam a condução do movimento classista para os próximos dois anos.

O

Para a orgainzação do evento o 8º CONSINAI foi o meis representa-tivo e de melhor conteúdo
dos ultimos anos.

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
RUA: TRAIRI, Nº 817, PETRÓPOLIS, NATAL/RN,

CEP. 59014-150 - FONE: 3202-3525 e 3202-1575(FAX)
CNPJ: 24.371.163/0001-49- sinairn@hotmail.com.br

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidenta do SINAI no uso de suas atribuições
estatutárias, de acordo com o artigo 22º, parágrafo primeiro,
convoca todos os filiados para uma Assembléia Geral Ordinária
a se realizar no dia 15 de dezembro de 2006 (sexta-feira) às
8h30min, em primeira convocação com 50% mais (um) dos sócios
existentes na base, ou em segunda convocação às 9h00, com
qualquer número de sócios presentes, na Sede do SINAI/RN, na
rua Trairi, 817 - Petrópolis nesta Capital, com a finalidade de
apreciar e aprovar o Plano de Trabalho Físico e Financeiro
do Exercício de 2007.

Natal, 14 de novembro de 2006.
Maria Sineide da Silva Lima

Presidenta

 8º CONSINAI
foi o mais re-
presentativo,
de melhor con-

teúdo e de decisões mais
arrojadas, dos Congres-
sos realizados nos últimos
anos pela categoria. Esta
é avaliação da organiza-
ção do congresso.

Encaminhamentos
Foram tomadas im-

portantes decisões como
a criação do Departamen-
to da Mulher trabalhadora
da base do SINAI, o forta-
lecimento do Fórum dos
Servidores Públicos, in-
clusive somando-se, pon-
tualmente aos dos servi-
dores federais, a realiza-
ção do planejamento es-
tratégico anual e a criação
de um fundo destinado a
realização de greve. Tam-
bém foi decidido eliminar
a regra estatutária que es-
tabelecia que o Congres-
so só poderia ser realiza-
do em Natal.

Luta
A desfiliação da CUT

foi outro fato de relevância
para a categoria. Os con-
gressistas que defende-
ram a consulta a base do
Sindicato consideram que
houve uma inabilidade da

decisão, mas de tudo, o
que foi mais importante foi
a decisão de se lutar pela
manutenção dos direitos
dos trabalhadores. Em es-
pecial, a luta pelo resgate
da data base dos servido-
res públicos com reajuste
salarial anual.

A direção do SINAI
prevê que terá uma espe-
tacular agenda pela frente.

“Os congressistas
decidiram eliminar a
regra estatutária que

estabelecia que o
Congresso só

poderia ser realizado
em Natal.”
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Dirigentes da CUT Nacional
não comparecem ao 8º CONSINAI

Fora do debate, a Central perde a oportunidade de explicar suas políticas mais recentes que a
distanciaram das lutas dos trabalhadores.
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A coordenação do CONSINAI tentou convidar até o último instante
um representante da CUT Nacional ao Congresso.

pesar da desfi-
liação do SINAI
estar na pauta
de debates do

8º CONSINAI nenhum dos
dirigentes convidados da
CUT Nacional compare-
ceram ao Congresso.
Desde o primeiro momen-
to, a coordenação do Con-
gresso, tentou em vão tra-
zer uma representante da
Central para o debate.

Convite
No primeiro momen-

to o convite à CUT não era
consensual dentro da co-
ordenação. Após uma lon-
ga discussão, o convite foi
formulado tendo sido a pri-
meira entidade a ser con-
vidada para o evento.

“Entendíamos que a
presença da CUT, no

CONSINAI, era por de-
mais necessária, uma vez
que a implementação de
suas políticas mais recen-
tes a distanciou das lutas
dos trabalhadores. Essas
ações levaram a Central a
completa adesão aos go-
vernos em seus três ní-
veis”, afirmou o dirigente
do SINAI, Santino Arruda.
Os demais congres-
sistas também tiveram a
mesma avaliação: a auto-
nomia da central estava
absolutamente compro-
metida. Daí, a necessida-
de do debate.

Ausência
A coordenação do

CONSINAI tentou convidar
até o último instante um
representante da CUT Na-
cional ao Congresso. Artur

Henriques, Messias Melo
e Denise Mota Dau comu-
nicaram que não poderi-
am estar presentes ao
evento. “O pior é que só
tomamos conhecimento
de que a CUT não estaria
no Congresso, a uma hora
de sua abertura”, disse

Santino.
No entanto, outras

entidades convidadas ao
Congresso enviaram seus
representantes. Foi o
caso de Jorge Luiz Martis-
Jorginho (Intersindical) e
José Carlos Prates
(Conlutas).

Demonstrativos financeiros

JOSÉ NILSON BEZERRA
Tesoureiro

MARIA SINEIDE DA SILVA LIMA
Presidente

TEREZINHA DE C. R. FILHA
Contadora

Foto: arquivo
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CUT Estadual improvisa
seus representantes
para o Congresso

 representante  da
CUT estadual ,  João
Oliveira, chegou atra-
sado para a solenida-

de de abertura do 8º CONSINAI.
A inda ass im o companhei ro
pôde fazer a saudação de aber-
tura aos delegados presentes no
Congresso.

Improviso
Embora tenha confirmado

presença, a CUT não comparece
ao painel que deveria fazer parte.
Mesmo assim a coordenação do
evento oportunizou a ele indicar,
mesmo que de improviso, um re-
presentante para o segundo de-
bate que deveria estar presente a
CUT Nacional.

Como o prof.  Zacar ias
Anselmo da executivo da CUT/RN
encontrava-se presente ao deba-
te, a coordenação da mesa inda-
gou se ele poderia fazer a inter-

venção da Central. No entanto
Anselmo respondeu negativa-
mente.

Não tendo enviado represen-
tantes aos painéis, a CUT Nacio-
nal ficou fora dos debates. A pre-
sença de João Oliveira e de seu
companheiro da Central no Esta-
do pareciam representar os go-
vernos Wilma de faria e de Lula.

Debates
Por sua vez os represen-

tantes da Intersindical, o Jorginho
Matos e da Conlutas proporcio-
naram debates elucidativos so-
bre a conjuntura e a reforma sin-
dical.

Igualmente, teve boa reper-
cussão, as presenças do prof
José Antonio Spineli, da UFRN, e
do prof. Dário Barbosa. Ambos fi-
zeram bela exposição sobre as
demandas da relação capital/tra-
balho na atualidade.

Os debates tiveram a presença do prof José Antonio Spineli, da UFRN, e do prof. Dário Barbosa.

O
Não tendo enviado representantes aos painéis, a CUT Nacional

ficou fora dos debates.

NOTAS

Desrespeito
Para o debate sobre as

demandas da categoria, a
coordenação do 8º CONSINAI
convidou inicialmente o
secretário de Administração,
Paulo César de Medeiros. A idéia
era ouvi-lo sobre como o
Governo do Estado está
respondendo as demandas dos
servidores e do serviço público
em geral. Ele não veio e não
disse o porquê. Para a direção
do SINAI trata-se de um total
desrespeito à categoria.

Lamentável
A direção do SINAI decidiu

fazer uma mesa redonda com
outras três entidades sindicais
com atuação no Fórum Estadual
dos Servidores no 8º CONSINAI.
Foram convidados e
confirmaram a presença o SINTE
(Trabalhadores da Educação), o
SINDSAÚDE (trabalhadores da
saúde) e o SINDFERN (auditores
fiscais). Contudo, apenas o
SINDSAÚDE compareceu. Ainda
assim, se limitando
exclusivamente ao desempenho
do painel. Pior, nem SINTE nem
SINDFERN informaram as razões
de suas ausências. Haja
solidariedade classista.

Delegação
Veja como estava

representada a base do SINAI no
8º CONSINAI: a FUNDAC com 30
delegados; EMATER, 14;
DETRAN, 13; IPERN, 11;
DATANORTE, 11; IDEMA, 6; FJA,
2; SEARA, 2; CEASA, 1;
EMPARTN, 1.

Site
Está em contrução o site

do SINAI. Neste espaço, o
internalta terá informações em
tempo real sobre o Sindicato tais
como o andamento jurídico,
eventos, assembléias e muito
mais.

Ausências

Foto: arquivo
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 direção do
SINAI inicia as
obras de
reforma e

ampliação da nova
sede do Sindicato. Com
a obra, o prédio terá um
auditório para 100
lugares e outras
acomodações para

SINAI inicia reforma e ampliação
de sua nova sede

O prédio terá um auditório para 100 lugares e outras acomodações para melhor atender a categoria

melhor atender a
categoria.

Localização
A nova sede fica

situada a 300 metros do
Centro Administrativo do
Estado na Rua Paulo
Pinte no bairro de Lagoa
Nova. A nova sede fica

e s t r a t e g i c a m e n t e
localizada próxima a boa
parte de sua base
(FUNDAC, EMATER,
CEASA, EMPARN,
DETRAN e IDEMA) bem
como dos tribunais de
justiça (Trabalho,
Federal e do Fórum da
Justiça estadual). Três

A empresas participaram
da tomada de preços
para execução da obra.

“O SINAI terá
melhores

acomodações para
melhor atender a

categoria.”

Expanção

8º CONSINAI

Algumas das fotos que marcaram o Congresso

Cerca de 90 congressistas participaram dos debates do Congresso. Confraternização ao final do evento.

Congressistas de todo o estado participaram do evento. Uma breve pausa para as refeições.

As dicussões envolveram temas polêmicos como a desfiliação do SINAI da CUT. Um dos grupos de trabalho do evento.

Fotos: arquivo
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Luta

O
SINAI desfilia-se da CUT

A decisão foi tomada pelos congressistas durante o 8º CONSINAI.

 SINAI não está mais
filiado a CUT. A decisão foi
tomada por maioria dos
congressistas presentes

no 8º Congresso dos Servidores da
Administração Indireta do Estado –
CONSINAI realizado em 16 e 17 de
novembro de 2006.

Propostas
A desfiliação foi tema de de-

bates propostos pelas teses 1 e 3.

A tese 1, assinada por Alexandre
Guedes (CONLUTAS) e outros
delegados(as), trazia à discussão
a proposta de desfiliação.

Por sua vez, a tese 3 fazia
relato da situação política da Cen-
tral considerada degradante pelos
congressistas. Eles apontaram
dois caminhos: o primeiro propu-
nha o afastamento do SINAI da
CUT por dois anos para que no
próximo congresso a base tomas-

se a decisão final. A outra propu-
nha o afastamento imediato. No
entanto seria realizado um plebicito
(consulta) na categoria, no segun-
do semestre de 2007, para que fos-
se tomada a deliberação final. A
proposta foi assinada na íntegra
pelos diretores do Sindicato
Santino Arruda (INTERSINDICAL)
e Hermes Alves e, em parte, por
Maria Sineide, José Nilson Bezer-
ra e Eliel Elias Bezerra.

A argumentação
da tese 3 era de que a
filiação à Central, ocor-
rida há 13 anos, foi pre-
cedida de plebicito e,
portanto, a desfiliação,
por coerência política,
também teria que ter
tratamento semelhante.
A decisão sendo toma-
da no 8º CONSINAI se-
ria burocrática, e não
política.
Ainda havia a proposta,

não explicitada em tese,
de alguns dirigentes, de
permanência do Sindi-
cato, na Central. No en-
tanto, nada serviu como
argumento para os
companheiros da tese
1. Posto o tema em vo-
tação, passou a
desfiliação, por maioria.

A  saída do Sinai da CUT já
era esperada. A política da Central,
sua derrocada frente ao capital, com
postura clara de favorecimento ao
empresariado, e seu adesismo ao
Palácio do Planalto não deixam mar-
gem para seu retorno a luta dos tra-
balhadores. O erro, a nosso ver, foi
a desfiliação durante o 8º CONSINAI.

Os defensores da tese 1, não
tiveram a compreensão de que terí-
amos de consultar o conjunto da ca-

COMUNICADO
Congressistas da tese 3 defenderam consulta na categoria sobre a desfiliação da CUT

Alguns congressistas argumentaram que deveria haver consulta prévia à categoria antes de
realizar a desfiliação da CUT.

tegoria. Na prática, a desfiliação no
Congresso ou como proposto no de-
bate pelos defensores da tese 3 daria
inevitavelmente no mesmo resultado:
acabava, imediatamente, a relação
com a Central.

Além do mais, a atitude do com-
panheiro Alexandre Guedes, da
CONLUTAS e da direção do SINAI de
“arrancar” a bandeira da CUT de den-
tro do ambiente congressual logo após
o processo de votação, demonstra o

sectarismo político e estreitismo. Tra-
ta-se de um desrespeito aqueles que
tiveram posicionamento diferente,
bem como um forte sintoma de
prematuridade para decisões coleti-
vas de relevância, um desrespeito,
sobretudo aos dois dirigentes da
Central, com assento na direção do
Sindicato.

Delegados que defenderam a
tese 3

Foto: arquivo


