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Sindicato está na luta para assegurar
cumprimento dos acordos de greve
Depois de mais
de 30 dias de greve, os
servidores do Detran,
Emater, Fundac e Ipern
mantiveram-se firmes no
propósito de garantir seus
direitos. Durante o mês
de junho, todos estavam
em greve. Foi a resposta
dos
servidores
às
sucessivas negativas do
governo às reivindicações
das categorias.
Em todas as
ocasiões, o Sinai/RN
esteve
presente,
orientando e apoiando as
categorias
no
enfrentamento justo com
o governo estadual.
Agora o sindicato
está na luta para
assegurar o cumprimento
dos acordos de greve.
Leia mais na pág. 3
O Sinai/RN fez mobilizações no Detran, Emater, Fundac e Ipern durante todo o período da greve.
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Editorial
É UMA VERGONHA!

Governo extingue imposto sindical, mas cria
Contribuição Negocial
Governo
Federal
encaminhará o Projeto
de Lei que acabará com
o famigerado Imposto Sindical
aquele desconto compulsório
(obrigatório)
para
os
trabalhadores regidos pelo
Regime da CLT e que desconta
uma vez por ano, no mês de
março, o equivalente a um dia
de trabalho.

O

A medida recebeu
apoio de algumas Centrais
Sindicais que defendem o
sindicalismo de resultados e
que abdicaram da autonomia
em relação à classe patronal.
Mas ainda ficou uma
“amarra”, chamada de
Contribuição Negocial.
O projeto manteve a
Contribuição Negocial que, se

aprovada na assembléia geral da
categoria, definirá o percentual
que poderá chegar a até 1% de
rendimento bruto anual de cada
trabalhador.
Entendemos que os
trabalhadores devem ter a total
liberdade para se filiarem ou não
ao sindicato da sua categoria.
O custeio do sindicato deve ser,

portanto, deliberado pela
própria categoria em suas
instâncias formais, quais sejam
o Congresso ou a Assembléia
Geral.
Cabe a nós lutarmos
para exterminar de vez com as
contribuições compulsórias e/ou
Contribuição Negocial.

STF proíbe nepotismo no
serviço público

Prestação de contas
Julho - 2008

Deputado quer criar a “cota nepotismo”

O

STF editou a Súmula
que
proíbe
o
nepotismo no serviço
público. A regra impede a
contratação de parentes de até
3º grau.
Estão proibidos de exercer cargos de confiança no serviço público: cônjuge, companheiro, pai, filho, tio, sobrinho,
cunhado, avô, neto, sogra, sogro, genro, nora, bisavô e bisneto.
A determinação vale para
os Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo no âmbito da
União, dos Estados e dos Municípios. Vale também para a famosa modalidade chamada
“nepotismo cruzado”, que é
quando um agente público emprega o familiar do outro e viceversa como troca de favor. Todos, sem exceção terão de ser
exonerados.
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O Deputado José Carlos
Aleluia (DEM-BA) já está desejando propor uma “cota
nepotismo” a qual estabeleceria certa cota para nomear alguns parentes.
Essa gente não se emenda mesmo. Até mesmo quando
o Supremo Tribunal Federal
toma uma medida moralizadora
como esta, que há muito tempo
o próprio Congresso poderia ter
tomado, alguns de seus membros já se preparam para criação
de leis para privilegiar seus parentes.
A direção do Sinai acompanhará o cumprimento da nova
regra defendida pelo STF no
âmbito das fundações, das
autarquias e das empresas públicas do RN, na expectativa de
que essa imoralidade agora tenha chegado ao fim.
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Compromissos

SINAI está atento ao cumprimento dos compromissos do
governo depois das greves
Foto: Lenilton Lima

D

epois de uma longa
batalha com o
governo do estado,
quatro categorias da base do
Sinai conseguiram alguns
benefícios. Essas conquistas
foram noticiadas no jornal
anterior.
Como as categorias
estavam dispostas a garantir
seus direitos e, portanto,
manter as paralisações, o
governo atendeu em parte
aos pleitos dos servidores do
Detran e Emater. As
mensagens do governo
deverão ser enviadas para
aprovação da Assembléia
Legislativa em setembro.
Para o Detran e a Emater,
os benefícios entrarão em
vigor a partir de 1º de outubro
de 2008. Já os Planos do

Diretoria tem visitado a base, dando informações sobre o andamento dos compromissos assumidos pelo governo.

Ipern e da Fundac deverão
começar a vigorar em
janeiro de 2009.

As mensagens dos
PCCRs da Fundac e Ipern
já se encontram no

Legislativo. Esperamos
que
também estejam
aprovadas.

ERRA
TA
ERRAT

DATANORTE atualiza quinqüênio
de “bom grado” para apenas dois
empregados da Empresa

D

ois empregados da
Datanorte ajuizaram
uma Reclamação Trabalhista
contra a Empresa e já na
primeira audiência houve um
acordo judicial entre as
partes. Até aí, nada demais.
Ficou acordado que a
Empresa atualizaria os
quinqüênios e pagaria os
atrasados para o primeiro
empregado, no valor de R$
30 mil e, para o segundo

empregado, R$ 5 mil. E mais
os honorários do advogado
dos reclamantes, no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
totalizando um montante de
R$ 42.000,00 (quarenta e
dois mil reais).
Caso

houvesse

descumprimento do acordo,
a Empresa pagaria multa de
100%. Não é que Datanorte
atrasou o pagamento das

parcelas? A punição é o
pagamento de uma multa de
R$ 42 mil reais.
Na pauta entregue à
direção da Datanorte, o
Sindicato reivindica igualdade
de tratamento para todos os
empregados da Empresa
com o reconhecimento do
direito à atualização dos
quinqüênios e o pagamento
do passivo, como nos casos
registrados acima.

O JORNAL DO SINAI
ERROU
Na
matéria
intitulada “Detran e
Emater encerram a
greve”, publicada no
Jornal do SINAI de
junho/julho, informamos
que “em relação à
Emater, a reposição será
de 11% a partir de
outubro/2008, além de um
reajuste na ordem de 22%
para os técnicos de nível
médio nomeados em
2006”. Na verdade o
reajuste de 22% é
destinado ao aos técnicos
de nível superior.
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Sinai realiza assembléia para discutir
9º CONSINAI
direção do Sindicato
já

preparação

começa
para

o

a
9º

Congresso Geral do Sinai –
CONSINAI, e para isso está
convocando todos os seus
filiados a participarem, no
próximo dia 12, a partir das
10 horas, no auditório da
Emater, localizado no Centro
Administrativo, de uma
Assembléia

Geral

Extraordinária, que tem como
objetivo discutir a realização
do 9º CONSINAI.
A assembléia
irá discutir e aprovar o
Regimento Interno do 9º
CONSINAI

e

também

eleger a comissão que
auxiliará a direção no 9º
Congresso da categoria.

O CONSINAI é mais um momento para se pensar e planejar a luta dos trabalhadores.

STF decide que
aposentadoria espontânea não
cessa contrato de trabalho
m ato recente, o
Superior Tribunal
Federal - STF
decidiu que, com a
aposentadoria espontânea do
trabalhador, o contrato de
trabalho não se extingue. O
trabalhador, se demitido, tem
direito de receber no ato da
rescisão de contrato as
verbas indenizatórias, como
aviso prévio, multa de 40%.
Em nosso estado, a
DATANORTE, mesmo
sabendo das regras da
Consolidação das Leis

E

Trabalhistas - CLT, não paga
as referidas verbas. Por esse
motivo o Sindicato orienta os
trabalhadores a buscar os
seus direitos na Justiça do
Trabalho, onde os referidos
pleitos vêm obtendo êxito.
Entendemos que a
DATANORTE
deveria
evitar prejuízos ao erário
público, uma vez que, além de
pagar
as
verbas
indenizatórias, é condenada a
pagar as custas processuais,
honorários advocatícios, além
de multa por atraso.

Parabéns!

A

direção
do
S I N A I
parabeniza todos os
servidores da Emater pelo
transcurso dos 30 anos
de
fundação
da
Associação
dos
Servidores da Emater –
ASSEMA. A data foi
marcada por uma grande
confraternização no
último dia 30 de agosto,
em sua sede, na cidade
de Macaíba.

Q

uem também está
aniversariando é
a ASIPERN –
Associação dos Servidores do Ipern, que
completou 25 anos no
último mês de agosto.
Para marcar a data,
a direção da ASIPERN
realizou, no dia 29 de
agosto, em sua sede, uma
palestra que teve como
tema:
Motivação
Gerencial de Recursos de
Pessoal. Nossos Parabéns.

