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Nova direção do Sinai realiza
solenidade de posse
Foto: Lenilton Lima.
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Campanha salarial

Ação

Sem luta não haverá
reposição salarial
A categoria se prepara para a greve como forma de
pressão contra o Governo Wilma de Faria.
governo Wilma
de Faria deu às
costas ao serviço público e ao
funcionalismo.
Sua administração chega ao
5° ano consecutivo sem que
ela conceda o reajuste geral
para os servidores estaduais.

O

Continuidade
Na verdade, o governo Wilma de Faria é uma
extensão
dos
seus
antecessores no que se refere ao arrocho salarial aos
servidores estaduais. Em
seus oito anos de governo,
Garibaldi Alves reajustou o
salário do funcionalismo
apenas uma única vez: em
outubro de 2001. O índice foi
de 20% em seu 7° ano de
governo. Este foi o ultimo reajuste concedido para a categoria.
A governadora Wilma

concedeu reajuste salarial
apenas a algumas categorias, tais como a segurança
pública, ainda assim depois
de muita pressão e greves.
Os Planos de Cargos da
Educação e da Saúde também só saíram do papel com
muita luta.
Perguntas
E o resto do funcionalismo, Wilma? Não tem necessidades? Como os funcionários da DATANORTE,
da FUNDAC, do IPERN, da
EMPARN, da FJA, da
CEASA, do DEI, da SEARA
e das demais Secretarias de
Estado tem condições de
sobreviver após um achatamento salarial de 13 anos?
O que fazer? Sem
cumprir seus compromissos
com o funcionalismo, o Governo Wilma não deixa outra
alternativa à categoria, senão
a greve.

Achatamento
salarial na categoria
é alvo de denúncia
do Sinai
Categoria precisa lutar contra os efeitos negativos da
ausência de uma política salarial.
ara se ter uma
idéia dos efeitos
do achatamento
salarial para a categoria, um servidor que em 1995 ganhava
400,00 reais, ganha hoje
480,00 reais. Como viver
com estas condições salariais? A direção do Sinai tem
denunciado esta situação
na imprensa, discutido a situação com a categoria durante as assembléias e as
reuniões e repassado o sentimento de indignação para
os representantes do Governo do Estado.

P

Insensibilidade
Apesar desta situação crítica vivida pelos servidores estaduais, a governa-

dora se mostra insensível diante desta situação. É essa
a constatação que temos feito dos governos estaduais
nesses últimos anos. Na verdade, esse governo só reitera o que já acontece ao longo desses anos.
Luta
A direção do Sinai
tem mantido contato com representantes do governo
para tentar mudar esta realidade no diálogo. No entanto, nenhuma resposta concreta foi dada para atender
às reivindicações da categoria.
Os servidores também precisam reagir, pois
sem luta não conquistarão
os seus direitos.

Recursos – Governo estadual
mantém estrutura onerosa para
cargos comissionados

Descaso - Sinai luta contra
arbitrariedade no pagamento de
salários dos servidores da Datanorte

Mesmo afirmando
que não há recursos para
atender as reivindicações da
categoria, o Governo do Estado mantém uma estrutura
comissionada onerosa. São
altos salários pagos pelo
governo em detrimento da

A direção do Sinai
está na luta contra arbitrariedades no pagamento dos
salários dos servidores da
Datanorte. O Governo do estado, até o fechamento desta edição, não pagou o salário mínimo para alguns ser-

massa assalariada que ocupam os cargos efetivos.
Ainda inova este descaso ao colocar “consultores” no quadro de servidores. Suas atribuições e salários são desconhecidos
pelo Sindicato.

vidores da Datanorte
distribuidos no Detran. O
governo também descumpriu
decisões judiciais, que estão
há 5 anos, transitadas e
julgadas. O Sindicato vai
denunciar em juízo esses
casos.
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Direito

Tribunal Regional do Trabalho nega recurso da DATANORTE
no Dissídio Coletivo do pessoal da ex-COHAB
A manobra judicial tentava postergar a execução do processo.

“

Debate
Este processo foi
demandado pela Associação
dos funcionários da antiga
COHAB – ASFUC, e foi motivo
de amplo debate no processo
eleitoral do Sinai.
A polêmica começou
quando o Governo do Estado
conseguiu “desmontar” esta
ação judicial usando de sua
influência dentro do Poder
Judiciário. Isso depois de
muitos anos deste processo

A polêmica começou quando o Governo do
Estado conseguiu “desmontar” esta ação
judicial usando de sua influência dentro do
Poder Judiciário.

“

O

trabalhadores da ex-COHAB
sabem que as solicitações
são coisas distintas. A
manobra judicial teve como
objetivo apenas postergar a
execução da demanda”, afirma
a direção do Sinai.

Negociações

ter transitado em julgado.
O Governo do
Estado, através da antiga
direção da Datanorte, insinuou
um acordo nesse processo,
com vantagens para alguns
setores dos servidores da
COHAB. Só que esta proposta
passava pelo desmantelamento simultâneo do
Dissídio Coletivo 91/92 dos
servidores da antiga COHAB.
Este, de autoria do Sinai.
Pela proposta, os
servidores da antiga COHAB
renunciariam ao direito, o que
seria uma perversidade, uma
desumanidade com alguns
trabalhadores que não
estavam no quadro dos
servidores da empresa, além
de alguns outros que não

concordavam com o acordo.
Defesa
O Sinai, jamais
poderia permitir que se
destruíssem um patrimônio
reconquistado pelos trabalhadores, por via judicial. Para os
que já estavam fora da
Empresa, como aposentados
e pensionistas, restava-lhes a
rua da amargura.
O Sindicato reagiu, foi
ao Ministério Público do
Trabalho e desmontou a
trama. Esse foi um dos temas
da campanha, como se o que
foi feito pelo Sindicato para
preservar o direito dos
trabalhadores
naquele
Dissídio, não fosse sua
obrigação.

Debate

Sinai retomou as
negociações
na Ceasa e EMPARN
A direção do Sinai retomou as negociações junto
a Ceasa e EMPARN. Em
ambos os casos, o Sindicato pediu a mediação da Delegacia Regional do Trabalho
- DRT e, se necessário, vai
à justiça buscar as perdas
desses trabalhadores. O que
é incompreensível, por ser
perverso, é que o Governo
não tenha nenhuma sensibilidade com o quadro de dificuldades que vivem esses
trabalhadores. Acompanhe o
andamento das negociações:

“

O Sindicato reagiu, foi ao Ministério
Público do Trabalho e desmontou a
trama.

“

Tribunal Regional
do
Trabalho
negou recurso da
DATANORTE no
Processo
n.º
9213/95, que trata do Dissídio
Coletivo do pessoal da exCOHAB de autoria do SINAI.
O Tribunal negou o recurso por
considerá-lo incabível. Para o
Sinai foi uma vitória na batalha
jurídica envolvendo o direito
desta categoria
Para a direção do
Sinai a Datanorte tentou, a
todo custo e com prejuízo para
esses
trabalhadores,
“convencer” que o seu pedido
no Dissídio é igual ao que se
pede no Processo
da
ASFUC. “Isso é uma sandice,
uma maluquice. Todos os

CEASA - Após um bom começo, o Governo Wilma de
Faria parou o processo de
negociação com o compromisso de retomá-lo no segundo semestre deste ano.
EMPARN - A direção da
EMPARN se comprometeu
em determinar à comissão
que elabora o seu Plano de
Cargos, Carreiras e Salários
a concluí-lo até o fim junho e
buscar os meios para sua
implantação. Até agora não
há notícia da conclusãoa destes trabalhos.

Começa o planejamento
das atividades
do Sinai
A nova direção do
Sinai
vai
realizar
seuplanejamento nos dias 9
e 10 de agosto para o próximo período. Entre as atividades previstas, serão feitas
melhoras na formação política de sua base e organização da luta da categoria.
Estudo
A iniciativa já está em
andamento com a realização de um programa de formação, que foi iniciado no
dia 1º de junho. Outras ainda estão sendo planejadas,

tais como a criação de núcleo de estudos sobre o orçamento estadual. O objetivo é subsidiar o debate sobre a melhoria das condições de vida dos trabalhadores do Estado e do serviço público.
O Sindicato ainda
promoverá debates sobre a
previdência dos servidores
públicos, que é um tema
considerado importante, na
medida em que há uma forte pressão do capital sobre
os recursos destinados a
essa fatia do funcionalismo.
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Greve

Servidores da Fundac e Ipern na luta pela implantação
de seus Planos de Carreira
As categorias medem forças contra a indiferença do Governo Wilma de Faria.

Agenda
A agenda de luta tem
início com a greve por tempo indeterminado dos servidores da Fundac. A decisão
foi tomada no dia 13 de julho
após a avaliação da paralisação do período de 9 a 13
de julho. Esta será a terceira greve desta categoria nos

“

ultimos dois meses.
Por sua vez, os servidores do Ipern deliberaram
em assembléia, realizada no
dia 3 de julho, fazer um dia
de mobilização estadual no
próximo dia 26, em Caicó/
RN. Neste dia a categoria vai
protestar contra a falta de
compromisso da governadora Wilma de Faria. Há um
ano, a então candidata ao
Governo do Estado, firmava
nesta Cidade um compromisso com a categoria que
implantaria o Plano de Carreira do Instituto. No dia 31
deste mês, a categoria estará em uma nova assembléia para deliberar sobre o
início de sua greve.

Essas categorias aprovaram em suas
assembléias greves e protestos para
este mês.

“

A

Mês de Julho será marcado por
paralisações e protestos pelos
servidores do Ipern e Fundac
Outra vez a categoria está em greve. Desta vez
são os servidores do Ipern
e Fundac. Tudo porque o
Governo do Estado, indiferente às reivindicações da
categoria, adia a mais de
um ano a implantação do
Plano de Carreira para essas categorias.
Desengavetar
Os servidores do
Ipern e da Fundac esperam
que o governo desengavete
a proposta do Plano de Carreira já apresentada e apro-

Foto: arquivo.

direção do Sinai
está organizando a luta dos servidores do Ipern
e da Fundac pela
implantação do Plano de Carreira. Essas categorias aprovaram em suas assembléias greves e protestos para
este mês.

vada por essas categorias,
desde o ano passado. A diretoria do Sinai tem tentado desde então agilizar o
processo burocrático governamental. O objetivo é fazer com que a proposta vire
Projeto de Lei para ser encaminhado para votação na
Assembléia Legislativa.
Mas, irresponsavelmente, o governo estadual
vem adiando essa tomada
de decisão. Impacientes,
essas categorias resolveram ir à luta sob a forma de
paralisações.

Os servidores da Fundac em ato público no Centro Administrativo.

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- www.sinairn.com.br sinairn@hotmail.com
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do SINAI no uso de suas atribuições
estatutárias, de acordo com o artigo 22º, parágrafo primeiro,
convoca todos os empregados da ex- CIDA, para uma
Assembléia Geral Extraordinária a se realizar no dia 20 de
julho de 2007 (sexta-feira) às 09hs, em primeira convocação
com 50% mais (um) dos sócios existentes na base, ou em
segunda convocação às 9h30min., com qualquer número de
sócios presentes, na Sede do SINAI/RN, na rua Trairi, 817 Petrópolis nesta Capital, com a finalidade de apreciar a
proposta de acordo judicial ofertado pela DATANORTE, nos
autos do Processo nº 05-7218/93, SINAI x CIDA.
Natal, 13 de julho de 2007.
Santino Arruda Silva
Presidente
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Datanorte

Servidores ainda reclamam da falta de vales-transportes
Nem todos os trabalhadores da Empresa, que estão redistribuídos em outros órgãos do Estado, recebem o benefício.

A

“

A direção do Sinai vai continuar
trabalhando até que todos
os servidores da Datanorte recebam
regularmente o vale-transporte.

Junta Médica. Tudo porque os
gestores estaduais estão criando dificuldades para a
compra e para a distribuição
do benefício.

“

lguns servidores
da Datanorte que
e s t ã o
redistribuídos em
outros órgãos do
Estado continuam sem receber seus vales-transportes.
Um exemplo deste descaso
está ocorrendo com os trabalhadores lotados na Secretaria de Saúde Estadual e na

Desde maio deste ano
que esses servidores estão
com dificuldades para se deslocar ao seu trabalho. O Sinai
fez dezenas de contatos com

o governo estadual para solucionar o problema. Pressionado, o governo assumiu a
compra dos vales-transportes. No entanto, nem todos
os servidores receberam.
A direção do Sinai vai
continuar trabalhando até que
todos os servidores da
Datanorte recebam regularmente o vale-transporte.

Judiciário - Processo da URV da
Fundação José Augusto será
desmembrado

Ato público - Servidores do
Detran/RN realizam greve
de advertência

A Assessoria Jurídica do Sinai fez várias
tentantivas de manter os cálculos do Processo da URV
englobando todos os servidores da Fundação José
Augusto em um único processo. Lamentavelmente, a
Justiça Estadual não entendeu dessa forma ao determinar que estas ações judiciais fossem reunidas em gru-

Os servidores do
Detran/RN realizaram um ato
público no último dia 16 de julho. Esses trabalhadores paralisaram suas atividades por
duas horas para protestar em
frente ao portão do Departamento
contra
o
descumprimento do Acordo
Coletivo de 2006.
A categoria defende a
abertura imediata das nego-

pos de cinco servidores.
Isso demandará um
tempo enorme na elaboração
do processo. Para tanto,
estamos convidando todos
os servidores da Fundação
José Augusto a comparecerem ao Sinai ou a sede da
Asfuja para assinarem as
procurações, munidos dos
seguintes documentos: carteira de identidade e do CPF.

Prestação de contas

ciações para atendimento das
seguintes reivindicações: realização de concurso público
e o pagamento do reajuste de
13% aos servidores públicos
redistribuídos nesta Autarquia.
Para se ter uma idéia
da situação do quadro funcional do Detran/RN, o número
de estagiários (500) chega a
ser praticamente o dobro do
número de funcionários (270).

Prestação de contas
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Confraternização
Fotos: Lenilton Lima.

Os componentes da nova diretoria do Sinai.

O presidente do Sinai, Santino Arruda, em discurso.

A programação envolveu uma apresentação de quadrilha
junina.

Após a sonelidade, o Sindicato organizou uma festa de
confratenização com música ao vivo.

Nova direção do Sinai realiza
solenidade de posse
O momento se caracterizou em um momento de pausa e de reflexão da luta.
nova direção do
Sinai realizou no
dia 6 de julho uma
solenidade de
posse para a categoria e para outras entidades sindicais convidadas ao
evento. O momento se caracterizou em um momento
de pausa e de reflexão da
luta.

A

Reflexão
A programação envolveu a apresentação de uma
quadrilha junina. Em seguida os convidados foram chamados para a solenidade de
posse ao auditório do SESC.
A ex-presidente e atual vice-presidente do Sindica-

to, Maria Sineide, foi a primeira a discursar. Em sua fala,
fez uma exposição das conquistas do Sindicato. Ela afirmou que o sindicato está na
luta contra um governo que
tem sido cruel com os servidores do Estado.
“As vitórias deste embate têm vindo para a categoria de forma isolada, como
foi o caso dos servidores da
Fundac, do Detran e do
Idema. Sabemos que esta situação não é a ideal, por isso
podemos reverter o quadro de
perdas com a união e a luta
da categoria”, afirmou Maria
Sineide.
Após o discurso de
Maria Sineide, os represen-

tantes da Conlutas, Dário
Barbosa, da Intersindical,
Francismar Maia, da CUT,
José Rodrigues e do Dieese,
Melquisedec Moreira, foram
chamados para compor a
mesa. Em seus discursos os
sindicalistas expuseram um
panorama desafiador para a
classe trabalhadora como a
Reforma de Previdência,
Emenda 3 e a Lei de Greve
em tramitação no Congresso
Nacional.
Em seguida, Santino
Arruda faz seu discurso como
presidente do Sinai. Ele
enfatizou sua satisfação ao
retornar à presidência da entidade. Ele falou que o Sinai
continuará a ser em sua ges-

tão um Sindicato de luta que
não se limitará apenas às
questões coorporativas. Também permanecerá no embate pelo conjunto da classe
trabalhadora.
Ainda destacou o trabalho desenvolvido pela comissão eleitoral no processo
eletivo para a direção do Sindicato. Finalizou o seu discurso convocando a categoria a continuar na luta contra
o governo estadual, com o objetivo de conquistar os seus
direitos.
Participaram da solenidade representantes de várias categorias entre as
quais: Sindprevs, Sindsaúde,
Sindipetro, entre outros.

