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O Sindicato está organizando a greve da EMPARN nos dias 8, 9 e 10 de outubro.
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Não vote em candidato
ficha suja

PCCR do IPERN e
FUNDAC são aprovados

9º Consinai será
realizado na cidade de
Portalegre/RN

Emparn vai fazer greve de advertência
Servidores querem implantação do Plano de Carreira, que existe desde 2007

Os servidores da
Empresa de Pesquisa
Agropecuária do Rio Grande do
Norte -  Emparn paralisarão
todas as suas atividades nos dias
8, 9 e 10 de outubro.  Em
assembléia realizada no dia 15
de setembro, a categoria optou
por uma greve de advertência,
caso não tenham suas
reivindicações atendidas. A
principal reivindicação dos
servidores é o Plano de Cargos,
Carreiras e Salários (PCCS) da
categoria, que já existe, mas não
foi implantado.

O presidente do
Sinai, Santino Arruda, lembra
que o Plano foi concluído desde
dezembro de 2007. “Na época
foi contratada uma consultoria
para elaboração do mesmo,”
explica Santino. A diretoria da
Emparn se comprometeu em
viabilizar sua implantação, mas
até agora nada foi feito. “As
negociações não caminham.  O
Governo não nos recebeu
nenhuma vez desde que o PCCS
foi criado, por isso vamos
realizar a greve de advertência”,
conclui Santino.
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EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial

Não vote em candidato ficha suja

corrupção é uma vala
suja por onde escorre
o dinheiro que deveria

ser usado para beneficiar o
povo.  Esse dinheiro vai
engordar as contas de pessoas
inescrupulosas.   São
freqüentes as denúncias de
corrupção.  Exemplo disso foi o
que ocorreu com os  vereadores
de Natal, na famosa Operação
Impacto.

14 vereadores são
acusados pela polícia federal de
corrupção passiva por terem
aceitado propina para fraudar a
votação do plano diretor de
Natal. Dentre esses, 12 são
candidatos à reeleição. Em troca
eles votaram contra a parte do
Plano Diretor que protegia o
povo de Natal da voracidade
por lucro dos grandes
empresários do setor da

construção e imobiliário.
Venderam a cidade.  Traíram
seus eleitores.

O problema é que a
maioria deles figura hoje nos
primeiros lugares nas pesquisas
eleitorais.  Estamos correndo o
risco de ver a corrupção e a
canalhice serem perdoadas pelo
povo, através do voto.

JUSTIÇA
É preciso impedir tal

absurdo.  Veja acima o nome e
as fotos dos vereadores
envolvidos na Operação
Impacto.  Risque esses
senhores da sua lista de
escolhas nesta eleição.  Melhor:
leve este jornal aos demais
eleitores e dê uma lição de
cidadania, pedindo para não
votar nessas pessoas.  Não
adianta esperar pela Justiça.  A
verdadeira justiça está nas mãos
do eleitor.

A
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Incrível! Vereadores da Operação Impacto estão bem
cotados nas pesquisas

Prestação de contasPrestação de contasPrestação de contasPrestação de contasPrestação de contas
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Marknilson Barbosa

Revisão
Silvaneide Dantas

Vereador Adão Eridan (PR) Vereador Adenúbio Melo (PSB) Vereador Aquino Neto (PV) Vereador Aluizio Machado (PSB) Vereador Carlos Santos (PR) Vereador Dickson Nasser (PSB) Vereador Edivan Martins (PV)

Vereador Emilson
Medeiros (PPS)

Vereador Geraldo Neto
(PMDB)

Vereador Júlio Protásio (PSB) Vereador Renato Dantas
(PMDB)

Vereador Salatiel Souza
(PSB)

Ex-vereador  Sid Fonseca Vereador Sargento Siqueira
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PCCR do IPERN e FUNDAC são aprovados

epois de muita luta,
finalmente os
servidores do Ipern

e Fundac tiveram o seu Plano
de Carreira, Cargos e
Remuneração aprovado na
Assembléia Legislativa. O
Plano da Fundac já foi
sancionado pela
governadora, através da Lei
Complementar 361/2008,
tendo entrado em vigor no dia
19 de setembro. Já o do Ipern
ainda aguarda a sanção.

Os servidores da
Fundac têm 30 dias a partir
da data da publicação da lei
para aderir ao Plano. Para o
presidente do Sinai, Santino
Arruda, o tempo dado para
adesão é muito pequeno,
principalmente para aqueles
servidores que estão cedidos
em outros órgãos. Além do
mais, a repercussão
financeira só vai acontecer
a partir de janeiro de 2009 -
50% e os outros 50%
restantes, no mês de junho.
A direção do Sinai está
mantendo contato com o

D
Uma vitória que ficará na memória de todos como símbolo do resultado da luta

coletiva com objetivos comuns.

setor jurídico do órgão para
tentar aumentar esse prazo.

IMPORTÂNCIA
A direção do Sinai

considera que ambos os
planos são muito importantes,
apesar dos cortes feitos pelo
governo de Vilma de Faria.
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Os planos são resultados de uma luta antiga encampada pelo Sinai e pela categoria.

Os planos são
modestos, mas são resultado
de uma luta de vários anos.
É uma vitória que ficará na
memória de todos para
avaliar o que representa uma
luta coletiva com objetivos
comuns.

Teremos que estar
preparados, pois outras

batalhas virão.  Agora, a
grande tarefa dos servidores
é garantir o direito de ter seu
salário corrigido todos os
anos. Esta é uma luta, não só
dos servidores da Fundac e
Ipern, mas sim de todo o
funcionalismo.

Governo descumpre acordos com DETRAN E EMATER
Projeto de Lei do reajuste salarial deveria ter sido votado em agosto

governo do Estado
ainda não cumpriu o
acordo assinado com

o Detran e a Emater em 03

de julho deste ano.  O
governo se comprometeu
que o Projeto de Lei do
reajuste salarial dos

servidores dessas duas
categorias seria votado no
início do mês de agosto.   E
mais: os efeitos da Lei
deveriam ser percebidos a
partir de 1º de outubro deste
ano.  O acordo foi assinado
pelo chefe da Casa Civil,
Gustavo Carvalho.

Com o acordo em
mãos as categorias voltaram
ao trabalho.  Mas na hora de
cumprir o compromisso, o
governo mudou de assunto.
Recorreu à velha lengalenga
de que não pode fazer as
concessões por causa da Lei

de Responsabilidade Fiscal.
Já se passaram 80 dias e até
o momento nenhuma
providência foi tomada.

Diante da pressão
do Sinai, agora o governo
está dizendo que o
cumprimento desse acordo
deverá sair por Decreto.
Pouco importa como isso será
feito. O importante é que ele
seja cumprido.  Caso isso não
ocorra, as duas categorias
serão obrigadas a retomar a
greve.

O
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Sinai e Datanorte fazem audiência com rodada
de negociações

Sindicato quer reajuste, dissídio e unificação de verbas

Sinai está buscando
a implementação do

índice de reajuste salarial
definido pelo TRT, que é de
3,44%, a partir de 1º de maio
de 2007. Outra reivindicação
é a negociação do dissídio do
período de 2007/2008, que já
está a caminho do Tribunal.

O Sindicato está
tentando ainda implementar
a unificação das verbas de
serviço, anuênio, triênio e
qüinqüênio, dos empregados
da empresa.

Nesse caso, a
Datanorte antecipou-se e fez

alguns acordos de
atualização em Juízo,
embora sem
sentença, o que abre
precedentes para que
o benefício seja
implantado para
todo o quadro
da empresa.
A próxima
r e u n i ã o
entre o Sinai
e a empresa
para tratar desse
assunto será no dia 15
de outubro.

O
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Justiça condena o governo a cumprir
lei do vale-transporte

A justiça
determinou que o governo
do estado cumpra a lei do
vale-tranporte.  A lei vinha
sendo descumprida pelo
estado através do
presidente da Datanorte.  A
sentença foi proferida pela
juíza da 1ª Vara do
Trabalho, Dra. Daniela

Contas da Datanorte/CDM e Datanorte/
Cohab são bloqueadas pela Justiça

A Justiça
determinou o bloqueio nas
contas da Datanorte/CDM
e Datanorte Cohab. As
punições se devem ao fato
de essas empresas não
terem efetuado o
pagamento da ação que

Precatórios: Orçamento de 2009 prevê
pagamento de reclamações trabalhistas

do SINAI
Depois de 16 anos de

muita luta, de idas e vindas, o
Sinai conseguiu colocar mais
uma leva de precatórios das
Reclamações Trabalhistas
impetradas pelo sindicato no

Lustosa, a partir de uma ação
movida pelo Sinai.

A Justiça determinou
uma multa de mil reais para
cada dia de descumprimento.
A empresa tomou ciência da
sentença em 22 de julho de
2008, mas até agora não
cumpriu a determinação.
Com a palavra, o senhor
presidente da Datanorte.

orçamento de 2009.  É
mais uma luta ganha em
prol dos trabalhadores da
base do Sinai. Veja abaixo
a relação dos processos
e seus referidos órgãos.

Órgão                     Processo

cobra a correção monetária por
atraso de salário no governo
Geraldo Melo.

No caso da Datanorte
Cohab, o bloqueio nas contas da
empresa é de R$ 100 mil.

Mais informações na
próxima edição do Jornal do Sinai.

DETRAN

EX-FASP

EX-FASP

FUNDAC

FUNDAC

EX-FASP

EX-FASP

EX-FASP

02-1820/92

03-1034/92

02-0283/94

02-1723/92

02-2595/93

01-1206/92

01-1036/92

01-1035/92

NegociaçãoNegociaçãoNegociaçãoNegociaçãoNegociação



Os ecos do grito

5Natal, outubro de 2008

14° Grito dos
Excluídos e das
excluídas foi um

sucesso.  Uma  iniciativa de
vários movimentos e
entidades durante a Semana
da Pátria, em setembro. O
tema deste ano foi “Vida em
primeiro lugar! Por Direitos
Sociais e Soberania
Popular.”

Diante de tanto caos
social, de tantos ataques aos
direitos trabalhistas por parte
dos governos municipal,
estadual e federal, diante da
criminalização dos
movimentos sociais e da
pobreza, nós nos

questionamos sobre essa
Independência fajuta que só
incentiva a falsa ilusão de
liberdade e progresso.

P o r
isso, também
aqui no
estado do Rio
Grande do
Norte, os
v á r i o s
g r i t o s  s e
fizeram ouvir
nas cidades
de Natal e de
Mossoró. Foram várias
reuniões para organizar a
Semana dos excluídos e das
excluídas, que começou no

dia 29 de agosto e terminou
com a Marcha no dia  7 de
setembro.

ACAMPAMENTO
Na ci-

dade de Natal, foi
realizado um
acampamento na
Praça Cívica.
Companheiros/as
ocuparam a
Praça Pública
para dialogar com
a população e dar
visibilidade aos

seus questionamentos e
protestos, com barracas,
música, bandeiras e muita
animação.

“Esperamos que
os Ecos do Grito
de 2008 se façam
ouvir em todas as
nossas frentes de

luta”

Várias foram as
entidades e movimentos que
se somaram a essa
construção. Dentre elas
estava o SINAI e a
INTERSINDICAL, assim
como o MST, as pastorais
sociais da Igreja Católica
etc.

A avaliação geral da
semana do Grito foi muito
positiva, pois havia vários
anos que essa iniciativa não
acontecia na capital do
estado. Esperamos que os
Ecos do Grito de 2008 se
façam ouvir em todas as
nossas frentes de luta e nos
animem a seguir enfrentando
os desafios.

O

Grito dos ExcluídosGrito dos ExcluídosGrito dos ExcluídosGrito dos ExcluídosGrito dos Excluídos
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9º Consinai será realizado  na cidade de Portalegre
Congresso está previsto para o período de 27 a 29 de novembro

9º congresso dos
Servidores Públicos
da Administração

Indireta do Estado do Rio
Grande do Norte está
marcado para o período de
27 a 29 de novembro, no
Hotel Portal da Serra, na
cidade de Portalegre/RN.

Os temas que serão
abordados no Congresso
ainda estão em debate na
comissão de organização do
evento. Entretanto, já se
sabe que o tema central vai
girar em torno dos temas
conjunturais dos servidores
públicos.

PLANO DE LUTAS
O Plano de Lutas

deve ser elaborado após o
processo de exposição e
debates, levando em conta a

O

conjuntura atual e as
propostas trazidas ao debate
pela delegação, além das
teses apresentadas.

No final do evento,
será redigida a “Carta de

Princípios”.  O documento
terá por base a compreensão
da categoria sobre o papel do
Movimento Sindical na luta
pela construção de uma
sociedade justa, solidária e

igualitária, os aspectos éticos
e morais e as deliberações da
categoria.

O prazo para
inscrição de teses se encerra
no dia 17 de outubro.

Veja a agenda para escolha de delegados ao 9º CONSINAI
A escolha de delegados deve acontecer no período de 29 de outubro a 18 de novembro de 2008.

9º Consinai tratará de temas conjuturais dos servidores públicos.
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Médio Oeste 29/10
Alto Oeste 30/10
Seridó 31/10

Assembléias regionais

SINAI promove Curso de Formação Sindical
Inscrição é gratuita e está aberta a todos os servidores da administração indireta

Sinai está promovendo
um Curso de Formação
Sindical. O curso está

sendo ministrado por Eduardo
Mara, Educador do Instituto de
Formação Sindical 13 de maio,
que atua nos movimentos sin-
dicais e sociais. O primeiro
módulo, intitulado SOCIEDADE
I, foi realizado em Natal nos dias
25 e 26 de setembro, das 08 às

O 16 horas, na sede do sindicato.
Todos os servidores da base do
Sinai podem se inscrever gratui-
tamente.  As despesas com ali-
mentação serão bancadas pelo
Sindicato. As inscrições podem
ser feitas através do fone: 3206-
1851. Participe! Mais detalhes
no site do sindicato:
www.sinairn.com.br

09 e 10/10 - Curso de Formação Caicó - Sociedade II
23 e 24/10 - Curso de Formação Pau dos Ferros -
Sociedade II
06 e 07/11 - Curso de Formação Mossoró - Sociedade II

Calendário do curso

03/11 Ceasa
04/11 DER
05/11 Emater

11/11 FJA
12/11 Idema
13/11 Jucern

06/11 Emparn
07/11 Fundac
10/11 Datanorte

Assembléias gerais na Sede dos Órgãos em Natal
14/11 Ipern
17/11 Seara
17/11 Detran
18/11 outros

Sindicato investe em curso de formação sindical para sua base.
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