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Pág. 3

CONSINAICONSINAICONSINAICONSINAICONSINAI

VVVVVeja nesta edição:eja nesta edição:eja nesta edição:eja nesta edição:eja nesta edição:

Sinai escolhe delegados
ao 9º CONSINAI

Luta da EMATER e do DETRAN
desmontou farsa da falta de verbas

A luta por reajuste
salarial da Emater e do
Detran está concluída este
ano.  Lutamos contra uma
tradição nefasta que
começava a se estabelecer
no Estado.  O Governo
Wilma tem negado o
direito do funcionalismo
estadual ao reajuste anual,
ao contrário do que ocorre
no mundo inteiro. Aqui,
não se reconhece esse
direito elementar. Pode-se
ficar até mais de 14 anos
sem se ter os salários
corrigidos. É como se os
trabalhadores do Estado
não fossem pessoas
comuns, naturais.

Leia mais na Pág. 3
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Sinai comemora dia do
servidor público com
festa
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VITÓRIA
Governo cumpre

acordos, e servidores da
EMATER e DETRAN
encerram greve.  Agora, a
luta continua, pelo concurso
público para o DETRAN e
pelo PCCR da Emater. O
governo se comprometeu
que até dezembro deste ano
será realizado o concurso do
Detran. A nomeação será
para o próximo ano.  O órgão
precisa seguramente de mais
ou menos 300 novos
funcionários em todas as
áreas.

COMPROMISSO
Na Emater a

categoria conquistou em
parte o que se pleiteava. O
governo comprometeu-se
que até o final deste ano o
Plano será elaborado para ser
implementado no próximo
ano.

EMPARN
Permanece a luta na

EMPARN pela implantação
do seu Plano de Cargos
Carreiras e Salários. No
próximo dia 06 de novembro,
haverá nova Assembléia
Geral.  Além da escolha de
delegado para o CONSINAI,
será avaliada a situação da
categoria em sua obstinada
luta pelo PCCR.

FJA
Na FJA o plano está

dependendo de conclusão.
Seus servidores estão
mobilizados e atentos para a
conquista desse benefício. É

uma luta a entrar na pauta do
próximo ano, juntamente com
aqueles que ficarem elaborados
no corrente.

DATANORTE I
Na DATANORTE, a

situação é delicada. Sua Direção
não faz nenhum esforço para
atender, nem mesmo os
processos com decisão judicial.
Exemplo disso é o que ocorreu
no Dissídio Coletivo 206/2007,
em que a justiça do trabalho
concedeu 3,44%. Embora tenha
feito acordos administrativos
de atualização de qüinqüênios,
para parte dos servidores, a
Empresa se nega a estender o
benefício para todo o quadro
funcional da Empresa.  O SINAI
acionou a Justiça, em busca do
direito, por isonomia de
tratamento. Mais ou menos
1.300 servidores estão com o
direito congelado.

DATANORTE II
O SINAI também,

venceu a ação do vale-
transporte, contra a Datanorte.
A Empresa terá que voltar a
distribuí-lo, além de indenizar os
que deixaram de receber desde
maio de 2007.

BALANÇO
Os Planos foram

elaborados na Emparn, Ceasa,
FJA e Seara.  No caso da Seara
o processo está no gabinete
civil.  Já o da Emater  está em
processo de elaboração.  A
Jucern, DER e FJA são três
entidades em que o governo
não tem nenhum compromisso
com os servidores. Estão

abandonadas.  No caso da
Jucern e do DER, os diretores
não têm o menor respeito com o
quadro de servidores. Não se
tem propostas nem reuniões.
Não tem nada.

RESTAURAÇÃO
Algumas áreas da

sede do Sinai em Natal estão
sendo restauradas. É que, com
o período das chuvas intensas
aqui em Natal, a lagoa que fica
próxima à sede transbordou e
inundou a casa várias vezes.
Toda a estrutura hidráulica da
casa foi restaurada. Foi feita uma
impermeabilização interna e

lateral em toda a estrutura da
casa, inclusive em torno da
piscina, para evitar futuros
alagamentos. O auditório foi
todo refeito.

FORMAÇÃO
O Sindicato vai

continuar investindo na
formação sindical da
categoria. Para o próximo ano,
o Sinai está elaborando um
calendário de cursos para
formação de novas turmas na
área de formação sindical. Os
cursos deverão acontecer
nos meses de março a
novembro de 2009.

Prestação de contasPrestação de contasPrestação de contasPrestação de contasPrestação de contas
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os últimos anos, ao
se buscar o direito
ao reajuste ou aos

Planos, o que se dizia era que
o Estado estava no limite da
Lei de Responsabilidade
Fiscal. Uma astúcia para
fugir do foco da questão, que
é a crueldade do tratamento
do Governo com o
funcionalismo.

O SINAI,
inicialmente, e depois pelo
Fórum dos Servidores, caiu
em campo para desmontar a
farsa.  Ficou provado que
falar de Lei de
Responsabilidade Fiscal era
uma falácia, pois o Governo
jamais saiu do seu limite
prudencial.  Aí o governo se
obrigou a forjar outros
argumentos.

Agora, no final, era a
crise do capitalismo
internacional, que quase leva

N

os trabalhadores da
EMATER e DETRAN à
greve outra vez. A luta, agora,
fica adiada para o próximo

Luta pelo reajuste dos salários da EMATER e do
DETRAN desmontou farsa da falta de verbas

No próximo ano, o SINAI quer fazer uma campanha unificada com a uniformização das
pautas e a universalização das conquistas.
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ano, na expectativa de que
se possa fazer a campanha
de forma unificada, com a
uniformização das pautas e

CampanhaCampanhaCampanhaCampanhaCampanha
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a universalização das
conquistas. O que saiu foi o
cumprimento do acordo no
que diz respeito ao reajuste.

O 9º congresso
dos Servidores Públicos
da Administração Indire-

9º Consinai será realizado  na cidade
de Portalegre

ta do Estado do Rio Grande
do Norte está marcado para
o período de 27 a 29 de no-

vembro, no Hotel Por-
tal da Serra, na cidade
de Portalegre/RN.

Médio Oeste 29/10
Alto Oeste 30/10
Seridó 31/10

Assembléias
regionais

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

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.
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Sinai comemora dia do servidor público com festa
A alegria e a descontração tomou conta da confraternização do Dia do Servidor Público, realizada pelo Sinai, no
último dia 25.  A festa foi realizada no Clube da Cosern, com direito a churrasco, refrigerante, e a animação ao

som da Banda  Anos 60.
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DATANORTE paga quinqüênios, mas nega multa do FGTS
Se existiu dinheiro para pagar mais de R$ 500 mil, há verba para se pagar pouco mais de R$ 100 mil

Datanorte está
usando dois pesos e
duas medidas

quando a questão é
pagamento das dívidas
trabalhistas.  No processo
dos quinqüênios e
pagamento de atrasados, a
empresa cumpriu sua

obrigação legal. Ao todo foram
pagos mais de R$ 500 mil, sem
nenhum questionamento (ver
tabela 1).

A  direção do Sindicato
reconhece o direito dos
empregados a esse benefício.
Contudo, a situação muda de
forma absurda quando se trata

do pagamento da multa sobre o
FGTS.  Nesse caso, os 17
processos têm sofrido todo tipo
de ação para adiar seu
pagamento.  O incrível é que o
valor total deles não chega a 1/4
do valor que foi pago no caso
dos quinqüênios e atrasados
(Ver tabela 2).

Para o Sindicato é
óbvio que, se existiu
dinheiro para pagar mais de
R$ 500 mil a um grupo de
servidores, há verba para se
pagar pouco mais de R$ 100
mil.  O que está faltando é
interesse em cumprir a Lei e
respeito para com os
servidores.

Tabela 1 Tabela 2
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