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Órgão Informativo do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta do RN

Editorial

Governo do Estado tem sido cruel
com os servidores públicos

S e o patrão desvaloriza os
empregados terá dificulda-
de em gerir a empresa. É
assim também, no âmbito
governamental. Esta é a

avaliação da direção do SINAI sobre
o tratamento dispensado pelo gover-
no Wilma de Faria aos servidores es-
taduais.

Descasos
Para o Sindicato a governado-

ra tem sido negligente, desrespeito-
sa com a categoria e com isso, aca-
ba por prejudicar a população. Um
exemplo disso é com a saúde públi-
ca. O atendimento nos hospitais do
Estado é caótico mesmo com toda
luta diária dos trabalhadores da
área.

Na cidade de Caraúbas, no
médio oeste potiguar, um paciente
com braço quebrado foi encaminha-
do em janeiro passado pelo Hospi-
tal Regional para Mossoró. Outro
descaso é com a Polícia Militar que
se encontra parada por falta de
cumprimento de compromisso assu-
mido pelo Governo Wilma de Faria.

A Educação Estadual amea-
ça greve por negligência de gover-
no com a categoria. A ENTÃO
CANDIDATA Wilma, na campanha
de 2002, assinou termo de compro-
misso com os Técnicos de Nível
Superior no qual se comprometia
em reestruturar a carreira desta
categoria. No entanto, ela não o fez
até hoje.

O SINAI faz a sua parte para
valorizar o serviço público. O sin-
dicato tem encaminhado, ano após
ano, a pauta para os trabalhado-
res de sua base. Invariavelmente,
o Sindicato tem pleiteado a reposi-
ção de perdas salariais do período
anterior, bem como reivindicado a
implantação de Planos de Cargos,
Carreiras e Salários, além de ou-
tros benefícios.

Através de muita luta, algu-
mas categorias conquistaram os
planos de carreira do DETRAN
(desde 2001) e do IDEMA (julho de
2006). Estão elaborados os planos
do IPERN e da FUNDAC, ambos
aguardando o encaminhamento
para a Assembléia Legislativa. A
governadora assumiu esse compro-
misso em sua campanha de reelei-
ção. O Sindicato discutiu exausti-
vamente esse encaminhamento
com o Chefe da Casa Civil do Go-
verno, no final do ano passado.
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O SINAI faz a sua parte para valorizar o serviço público.

Notas

Irregularidades
Na EMATER de Santa Cruz

há servidores sem trabalhar porque
a direção regional do órgão não
lhes passa serviços. Em Caicó, no
Escritório da FUNDAC, há um ser-
vidor “devolvido” do CEDUC sem tra-
balhar há meses. Situações como
estas se constituem em verdadei-
ros escândalos dentro do serviço
público estadual tão carente de
pessoal. Isso acontece dentro de
um governo apoiado por partidos
que se constituíram na esquerda.
O SINAI fará gestões junto ao Go-
verno para que ações dessa ordem
cessem imediatamente.

Eleição no SINAI
O processo foi aberto com o

Edital de convocação das eleições.
Durante o mês de março será feito
registro de chapas. A eleição se
dará na primeira quinzena de maio.
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Camapanha Salarial 2007

O Sindicato realiza assembléias para definir pauta de reivindicações da categoria.

SINAI intensifica mobilizações

O  SINAI está realizando até
o dia 16 de março uma
série de assembléias com
a categoria. O objetivo é

definir a pauta de reivindicações dos
servidores dos órgãos da adminis-
tração indireta que será apresenta-
da no dia 20 de março ao secretá-
rio-chefe do Gabinete Civil do Go-
verno do Estado, Wober Lopes Pi-
nheiro Júnior.

Luta
Será através das assembléias

que a categoria aprovará das pau-
tas específicas que serão entregues
aos respectivos órgãos da adminis-
tração indireta do estado. Serão re-
tirados os pontos em comum de cada
categoria tais como o reajuste sala-
rial e a implantação do plano de car-
gos e salários para a organização da
pauta geral que será entregue a go-

vernadora do es-
tado, Wilma de
Faria.

A l g u m a s
assembléias já fo-
ram realizadas, a
exemplo da
F U N D A C ,
DETRAN, IDEMA,
EMPARN, IPERN e
DATANORTE. Em
outros ainda está
para acontecer
como é o caso da
JUCERN, FJA,
SEARA, CEASA e
DER/RN  (veja
quadro abaixo).

A categoria vai fixar um prazo
de 20 dias para que o governo do
estado se pronuncie sobre atendi-
mento das reivindicações da catego-
ria. Após este período, caso o pleito

s e j a
atendi-
do, o
S I N A I
firmará
acordos

Cronograma das assembléias
para a aprovação de pautas

– SEARA  –
Dia 12 de março, segunda-feira, 8h

Sede da Secretaria.
– JUCERN –

Dia 12 de março, segunda-feira, 12h
Sede da Junta.

– EMATER –
Dia 13 de março,  terça-feira, 8h30

Auditório da Autarquia.
– FJA –

Dia 13 de março, terça-feira, 10h
Sede da Fundação.

– DATANORTE  –
Dia 14 de março, quarta-feira, 8h30

Auditório da EMATER (Centro Administrativo).
– CEASA –

Dia 15 de março, quinta-feira, 9h
Sede da Associação dos Servidores.

– DER/RN –
Dia 16 de março, sexta-feira , 9h

Auditório da Autarquia.

com o governo do estado que entra-
rão em vigor a partir de 1º de maio,
dia da data-base dos servidores pú-
blicos.

A agenda de mobilizações da
Campanha Salarial 2007 também
envolveu reuniões com os servido-
res do DETRAN, da EMPARN e da
CEASA, bem como viagens da dire-
ção do Sindicato aos locais de tra-
balho da categoria, nas cidades de
Assú, Ipanguassu, Macau e a São
José de Mipibu.

A categoria em votação na assembléia.
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Prestação de contas
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Previsão

SINAI alerta que sem plano de carreira e
reposição anual dos salários o serviço

público não tem sustentabilidade

A
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 direção do SINAI ao en-
caminhar as pautas de
reivindicações da cate-
goria, faz consciente do

seu papel e sabedor de que a bata-
lha não será simples. Mas o Sindi-
cato está convencido de que sem a
reposição anual das perdas e a im-
plantação do plano de carreira para
o funcionalismo, o serviço público
não terá sustentabilidade.

Salários
No caso dos salários, o em-

pregador tem a obrigação de fazer
sua recomposição todo ano, mantê-
lo atualizado, permitindo que o em-
pregado possa continuar vivendo
em condição de dignidade. O Go-
verno também deve e pode assim
agir. Para o SINAI, o Governo do
Estado ao ignorar essa realidade
durante os últimos 12 anos a fio,
pune não apenas o trabalhador,
mas também sua família.

Plano de Carreira
A luta pela implantação dos

PCCSs não pode ser encarada
como uma benesse para os servi-
dores, muito menos como um privi-
légio para os que não trabalham. Só
entende assim aqueles que possu-
em uma visão do serviço prestado

A luta não pode ser encarada como uma benesse para os  servidores.

pelo Estado, absolutamente
distorcida.

Os Planos de Carreira visam
dar estabilidade ao serviço do fun-
cionalismo, para quando o cidadão
chegar ao posto de saúde ou ao es-
critório local da EMATER, encontrar
o funcionário operando o serviço em
seu favor. Os serviços prestados
pelo Estado se caracterizam e só se
justificam se forem estáveis e de
qualidade.

Convocação
Por isso, o Sindicato convoca

Notas

Greve
A greve dos policiais militares

chegou ao seu 15º dia sem solução,
por conta da ação perniciosa do go-
verno que, ao invés de cumprir o acor-
do feito no ano anterior, anuncia puni-
ções para os militares que estão pa-
rados. O SINAI se solidariza com os
policiais militares que buscam seus

direitos. Todo trabalhador tem direito a
correção do seu salário, anualmente.
Como aqui isso não ocorre, recorre-se à
greve e o que estão fazendo os policiais.
Apoio total da Direção do SINAI, a greve
justa dos policias militares.

Mulher
O SINAI participou das come-

morações alusivas ao dia Intencio-
nal da Mulher, que ocorreu no dia 8
de março. E chama a base a se in-
corporar a essa luta que é de todos,
homens e mulheres. A discriminação
contra a mulher é repugnante e o Jor-
nal do SINAI junta-se às lutadoras
contra essa chaga que atormenta as
trabalhadoras brasileiras.

a categoria para forçar o governo
estadual a implementar os planos
da FUNDAC e do IPERN, bem como
elaborar os dos demais órgãos da
administração indireta, tais como
EMATER, EMPARN, FJA e SEARA.
Nestes últimos, já existe um debate
interno sobre o tema.

A demanda também envolve
as diversas secretarias estaduais,
pois o Plano cria as condições de
bom funcionamento no serviço pú-
blico. Até mesmo quantificando o
quadro funcional do Estado, o que
é importante  pra todos.

Ato público dos servidores nas proximidades do Centro Administrativo.


