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Detran e Emater encerram a greve com vitória
Reajustes salariais, plano de carreira e concurso público são algumas das conquistas

Servidores dos quatros orgãos realiazaram manifestação no Centro Administrativo
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Quando não vale nem o
que está escrito.

IPERN se mantém em
greve.

A jogada é dizer que não
tem dinheiro para os
servidores.

As greves do
Detran e Emater não
renderam o que os
trabalhadores esperavam
e mereciam, mas são, sem
dúvida, vitoriosas.  A
primeira conquista  foi
conseguir dobrar um
governo insensível às
necessidades dos
servidores, que só entende
a linguagem da luta.

Na primeira
negociação, os
r e p r e s e n t a n t e s
governamentais juravam
que não tinham nada a
oferecer.  Os servidores
se mantiveram firmes e,
no final, o governo aceitou
algumas das principais
reivindicações.
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EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial

jogo do bicho se
espalhou pelo Brasil
baseado numa

premissa de confiança.  Na
base da folha de papel onde
se anotava o “palpite” do
jogador ficava o registro:
“Vale o que está escrito”.  O
jogo do bicho sempre foi, no
mínimo, uma forma de
abusar da pobreza do nosso

povo, mas tinha essa virtude.
O que estava escrito
realmente valia.

O mesmo não pode
ser dito do governo Vilma de
Faria.  No começo alguns
ainda acreditavam na sua
palavra.  Mas essa crença foi
a primeira a morrer.  O
movimento sindical sempre
exigiu a assinatura de

O
Quando não vale nem o que está escrito

O que está escrito na folha do papel do jogo do bicho vale mais que um documento do governo
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documentos oficiais para ter
assegurado o cumprimento
dos compromissos assumidos
pelo governo do Estado.  Mas
de um tempo para cá, a
governadora Vilma de Faria
resolveu mudar a premissa.
Agora não vale nem mesmo
o que está escrito,
documentado, carimbado...

É um governo sem
palavra, sem assinatura, sem
carimbo. O grande problema
é que esse desprezo pelo
compromisso não vem de um
contraventor penal, e sim de
uma governante do Estado.
Diante disso, em quem
vamos confiar?  Em nós
mesmos e na nossa
organização e luta.

Prestação de contasPrestação de contasPrestação de contasPrestação de contasPrestação de contas
Maio - 2008

Prestação de contasPrestação de contasPrestação de contasPrestação de contasPrestação de contas
Junho - 2008
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s servidores do Detran
encerraram a greve
com a garantia de

reposição salarial com índice de
13%, a partir de outubro deste
ano, além do pagamento de
vencimentos atrasados
referentes aos meses de
outubro, novembro e dezembro
de 2007, a serem pagos ainda
em julho. Outra reivindicação
atendida será a realização de
concurso público ainda este
ano, com nomeação para o
próximo ano.

Em relação à Emater, a
reposição será de 11% a partir
de outubro, além de um reajuste
na ordem de 22% para os
técnicos de nível médio
nomeados em 2006. Também
está prevista a reelaboração do
Plano de Cargos, Carreiras e
Salários (PCCS).

A resistência
organizada dos trabalhadores
produziu mais uma prova de que
não existe vitória sem luta.

O
Detran e Emater encerram a greve

Reajustes salariais, plano de carreira e concurso público são algumas das conquistas

Servidores encerram a greve com garantia de reposição salarial para as categorias
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Servidores da FUNDAC estão indignados com
tratamento do governo

Categoria continua exigindo o cumprimento do acordo assinado pelo governo

s servidores da
Fundac encerraram

a greve expressando profun-

da indignação pelo tratamento
que vêm recebendo do go-
verno.  A decisão de transfe-

rir para o próximo ano a im-
plantação do seu Plano de
Cargos Carreira e Remune-

r a ç ã o ,
quando o
compro-
misso for-
mal era
fazer essa
implanta-
ção no ano
em curso,
foi rejeita-
da inte-
gralmen-
te.
Por conta
desse de-
s a c e r t o
incompre-
e n s í v e l ,
e m b o r a
s u s p e n -

dendo a greve, a categoria
volta à Assembléia Geral no
dia 12 de agosto próximo para
debater a possibilidade de en-
contrar uma saída negociada.
O objetivo é fazer valer o di-
reito de receber os benefíci-
os do PCCR no corrente ano.
Os servidores querem tam-
bém fazê-lo retornar aos ter-
mos da versão aprovada pela
categoria no ano de 2007,
modificada unilateralmente
pelo governo com grandes
prejuízos para o quadro fun-
cional da Fundação.
O Sinai protocolou ofício so-
licitando uma audiência com
a diretoria da Fundac, para
tratar do assunto.  O Sindi-
cato sugeria a reunião para o
dia 11 de agosto, data anterior
à realização da assembléia.

O
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IPERN se mantém em greve

ResistênciaResistênciaResistênciaResistênciaResistência

Adiamento dos Planos de Carreira expõe desnorteamento do governo Wilma

adiamento da
implantação de
Planos de Carreira

da FUNDAC e do IPERN
para o próximo ano é
inexplicável. O compromisso
do governo Vilma de
implementá-los em 2008 foi
firmado oficialmente em
2007. Ao comunicar sua
transferência para 2009, o
negociador do governo
acabou jogando uma “pá de
terra” sobre sua
credibilidade.

Mais ainda:  expôs
todo o desânimo, a falta de
norte e de comando que toma
conta do governo do estado
neste momento.  Trata-se de
uma administração
completamente sem políticas
para o serviço público. No
IPERN, a categoria,
acertadamente, manteve a
greve.  Ao encerrar esta
edição do jornal do Sinai, a
diretoria do sindicato
buscava uma saída. Falta de compromisso do governo com a categoria faz servidores do IPERN manterem a greve

Servidores devem oficializar interesse
em permanecer no órgão após

aposentadoria

s trabalhadores da
Datanorte, Ceasa e

Emparn que já adquiriram
tempo para requerer a sua
aposentadoria e que queiram
permanecer trabalhando
nesses órgãos deverão
requerer em seu órgãos de
origem, através de oficio, a
sua permanência como
empregados.

Se isso não for feito,
a empresa pode considerar a
extinção do contrato de
trabalho e efetivar a
aposentadoria normalmente.
Com isso, o trabalhador perde
o direito ao aviso prévio e à
multa do FGTS.  A diretoria
jurídica do Sinai está à
disposição para tirar qualquer
dúvida sobre o assunto.

O

O

Plano de Carreira da FJA deve ser
concluído em setembro

Plano de Carreira,
Cargos e
Remuneração dos

servidores da Fundação José
Augusto deverá ser concluído
dentro de dois meses.  Esse
é o compromisso assumido
pelo presidente da Fundação,
Crispiniano Neto, em reunião
com a diretoria do Sinai.  O
passo seguinte será fazer a
luta pela sua implantação.

Para a direção do
Sindicato a reorganização dos
quadros funcionais dos

órgãos públicos é de
fundamental importância.  O
próprio governo fala de Plano
para o funcionalismo,
portanto nada mais justo se
buscar esse benefício para o
conjunto do funcionalismo,
incluindo todas as Fundações,
Autarquias e Empresas
públicas.

Esse é um tipo de
ação que favorece, além dos
servidores, a população
usuária do serviço público.

O
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Trabalhadores da
DATANORTE sofrem derrota

no TRT
Servidores da Datanorte, lotados na Companhia de

Processamento de Dados do RN, perderam a disputa
judicial por reajuste de 51%

s servidores da
Datanorte perderam
no Tribunal Regional

do Trabalho da 21ª Região,
em processo de Dissídio
Coletivo, o reajuste de 51%.
Essa era uma questão
essencial para a categoria,
que há 13 anos vê seu poder
de compra diminuir, sem que
haja qualquer reajuste
salarial.  A situação está
levando alguns segmentos da
categoria a um avançado
estágio de empobrecimento.

Com o índice
proposto seriam repostas as
perdas de 2001 a 2007.  A
justiça rejeitou todos os
argumentos do Sindicato,
feitos tanto nas reuniões
conduzidas pelo
Desembargador José
Barbosa, quanto na própria
petição inicial do Dissídio.

A concessão, ao
final, foi de 3,44%. De nada

serviram os argumentos, por
melhores que fossem. Trata-
se de uma Empresa em
processo de liquidação, cujo
corpo funcional se encontra
servindo aos vários órgãos do
Estado, inclusive da
Administração Direta.

O governo se nega
terminantemente a negociar
reajuste para o funcionalismo.
No caso da Datanorte, a
situação é pior, por conta do
desmantelamento das
Empresas incorporadas.
Resta o caminho da Justiça,
embora, como visto, não seja
um caminho seguro. O
SINAI pedirá a execução do
Dissídio tão logo seja
publicado o resultado do
julgamento e encaminhará o
Dissídio do período 2007/
2008 imediatamente.

O

SINAI solicita audiência para
tratar dos quinqüênios da

DATANORTE
om a posse do novo
Presidente da
Datanorte, o SINAI

pedirá audiência para tratar
de demandas da categoria,
dentre elas a atualização dos
quinqüênios.  A Empresa tem
feito acordos judiciais, de
atualização, alguns em

primeira audiência.  Para a
diretoria do Sinai isso é um
avanço que deveria ser
estendido a outras demandas
da categoria junto à empresa.

O sindicato deverá
agora fazer a luta em defesa
do conjunto dos
trabalhadores da Empresa.

C

DESPREZO
O estilo de

governo Vilma Faria é
pautado pelo desprezo ao
funcionalismo:  não ouve
os sindicatos; não cria
políticas salariais; só
negocia se houver greve.
Foi assim no seu tempo
de prefeitura, é assim no
seu tempo de governo do
Estado.  O povo do Rio
Grande do Norte precisa
ser apresentado ao que
está por trás do marketing
político.  Greves como a
do Detran, Emater,
Fundac e Ipern são
importantes momentos
para conscientizar os
usuários do serviço,
denunciando a verdadeira
farsa que é esse governo.

OPERAÇÃO HYGIA
O povo do Rio

Grande do Norte começa
a descobrir por que o
Estado não tem dinheiro
para honrar com seus
compromissos com o
serviço público e seus
servidores: corrupção.  A
polícia federal
desbaratou uma
quadrilha que já embolsou
R$ 38 milhões da saúde
pública.  O Sinai espera
que os culpados sejam
punidos, que o dinheiro
seja devolvido aos cofres
públicos e usados para o
seu verdadeiro fim, que
é a recuperação do
serviço público e a
valorização profissional
dos seus servidores.

DATANORTE(COHAB)
O Dissídio 9213/95,

S I N A I /

DATANORTE(COHAB)
está aguardando pauta para
julgamento no TST. A
expectativa do SINAI é de
que o Tribunal negue
provimento ao recurso da
DATANORTE, ou seja,
que os trabalhadores
tenham êxito também
nessa instância da justiça do
trabalho.  O agravo da
DATANORTE não tem
qualquer cabimento.

DATANORTE(CDM)
O Dissídio 377/92,

S I N A I /
D ATA N O RT E ( C D M )
teve cálculos  homologados
pela juíza da 1ª vara do
Trabalho, tendo sido
comunicado à empresa, em
18 de junho, para se
efetuar o pagamento. O
que se espera é que a
empresa trate de fazer este
pagamento com urgência.
Trata-se de trabalhadores
que estão com salários
congelados há 13 anos.

ESTRANHO
Dois pesos e duas

medidas na gestão da
DATANORTE. Enquanto
a direção da empresa nega
o pagamento da multa do
FGTS àqueles que se
aposentam, fez acordo em
primeira audiência em
processo de atualização de
quinqüênio, inclusive
assumindo o pagamento
dos 20% de honorários
advocatícios, sem qualquer
questionamento. Com um
agravante de ter
descumprido o mencionado
acordo, obrigando-se ao
pagamento em dobro.  Não
é estranho?

RápidasRápidasRápidasRápidasRápidas

JurídicoJurídicoJurídicoJurídicoJurídico
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O governo está
tentando enganar os
servidores e a

população ao dizer que só
negocia quando o Estado sair
do limite prudencial.  O
governo sabe que isso não
vai acontecer pelo simples
fato de que o Estado está no
limite prudencial desde que
a Lei foi criada.

O estado de limite
prudencial não saiu em
janeiro, não saiu em abril e
não sairá em agosto
simplesmente porque nunca
saiu. Não há mistério. Quem
tiver dúvida é só conferir os
dados a seguir: o Estado
entra no limite quando atinge
o índice de 46,56% das
receitas correntes líquidas e

atinge o topo do limite aos 49%.
O Rio Grande do

Norte atingiu os seguintes
limites desde o ano 2001, com
a vigência da Lei: 2001:
45,90%, no seu primeiro ano,
ficou pouco abaixo do limite;
2002: 49,02%, aqui, último
ano do governo Garibaldi, o
Estado gastou acima do limite
e o governador de então não
foi punido até agora; 2003:
48,15%; 2004: 46,57; 2005:
48,10%; 2006: 48,23%; 2007:
47,84 e, no primeiro
quadrimestre de 2008:
47,56%.

Como se pode ver
nenhum profeta vai garantir
que, com a inclusão das
receitas do segundo
quadrimestre de 2008, o
Estado vai sair desse limite.

Estado fora do limite
prudencial é balela

O Estado está no limite prudencial desde a criação da Lei.

DIEESE já mostrou.
O governo do estado

esconde o ouro para não
pagar o que deve aos
servidores.  O método é
simples.  Basta prever que o
Estado vai arrecadar pouco
dinheiro.  Aí o governo envia
para a Assembléia
Legislativa um orçamento
muito abaixo das
expectativas A jogada
permite que todo o dinheiro

A jogada é dizer que não tem
dinheiro para os servidores

Governo tem dinheiro excedente por fora do Orçamento

que venha a mais esteja livre
para ser usado como o
governo quiser.   Nesse
“excedente” o Poder
Legislativo não se mete.

Enquanto sobra
dinheiro em caixa para o uso
de acordo com o interesse do
governante, sobra também o
chororô da falta de recursos
por causa do tal Limite
Prudencial.  Ninguém cai
mais nessa.

O

EnrolaçãoEnrolaçãoEnrolaçãoEnrolaçãoEnrolação

s greves do Detran,
Emater, Fundac e
Ipern são atividades

que certamente entrarão para
a história de resistência e
organização da nossa
categoria.

O conjunto de
fotografias ao lado é o
registro visual dessa luta.
Imagens que serão
eternizadas para que nunca
esqueçamos a força que
temos quando unidos em
torno de um objetivo comum.

Ato público em frente ao DETRAN.

Assembléia dos servidores da EMATER.

Passeata conjunta no Centro Administrativo. Deflagração da greve do IPERN.
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Imagens
das

greves

A
Discussão para deflagração da greve da EMATER.

Detalhe da atividade em frente ao DETRAN.


