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Congresso do SINAI fortaleceu e reforçou
a luta da categoria

No próximo ano, o SINAI
quer fazer uma campanha
unificada com a uniformi-

zação das pautas e a
universalização das

conquistas.

SINAI acaba de
realizar o seu 9º
Congresso e com

ele muitas inovações serão
aplicadas na luta em
defesa da categoria.  Pela
terceira vez, o evento foi
realizado fora de Natal, no
caso em Portalegre. O
Sindicato investiu mais de
40 mil reais (veja
demonstrativo na página 2).

O

Campanha salarial 2009
será unificada

evento começou
com um amplo
debate sobre a

reorganização da categoria.
O tema foi discutido em
conjunto com o Sindicato dos
Auditores Fiscais do RN –
Sindifern,
que expôs
s u a
experiên-
cia.  No
final os
delegados
decidiram

priorizar ações visando à
unidade da categoria. Além
do Sindifern, o 9º Consinai
contou ainda com a
participação de
representantes da Conlutas,
Intersindical, CUT e CTB.

A campanha
salarial será unificada,
iniciando-se com assembléias
regionais e na sede de cada
órgão, culminando com uma
plenária unificada em março.
Essa assembléia deverá

aprovar uma pauta
conjunta que será

encaminhada ao
Governo do

Estado. Na
avaliação da
diretoria, o
Sindicato saiu
do Congresso
reforçado em
sua luta por
dignidade para
o trabalhador
do Estado.

O

Congresso reuniu mais de 150 pessoas entre delegados e convidados.

Sinai é pioneiro na constituição
da Intersindical no Estado
or ampla maioria, o
Congresso do Sinai
aprovou a filiação à

Intersindical. O tema
provocou debates
acalorados.  A disputa se
deu entre a Conlutas,
defendida pela tese 02, e a
Intersindical, defendida
pela tese 03. Os
defensores da Conlutas
convidaram o dirigente
sindical mineiro Zé Maria

P de Almeida para o debate, e
os partidários da Intersindical
contaram com o apoio do
dirigente do Sindicato dos
Bancários de São Paulo,
Edson Carneiro, o Índio.O
SINAI é, portanto, pioneiro
na constituição da
Intersindical aqui no Estado.
Agora, é fazer a luta sindical
e social no Estado e no Brasil.

Intersindical foi representada por Edson Carneiro, o Índio.
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Novo estatuto muda composição da diretoria e
eleição do sindicato

Congresso do Sinai
também aprovou
uma nova mudança

no estatuto do Sindicato.  Os
efeitos das decisões serão
sentidos já na próxima
gestão.  Os departamentos
terão dois titulares, não
havendo mais suplentes.
Isso vai horizontalizar o
processo de gestão do
Sindicato e fortalecer a ação
da Direção.

Da mesma forma,
nos processos eleitorais, a
comissão eleitoral será
exclusivamente da categoria.
Também foi extinta a
humilhante e aviltante prática
da boca de urna.  Outra vez,
a categoria rejeitou a
proposta de Direção
Colegiada e de
proporcionalidade na
Direção, entendendo serem
mudanças que não
contribuem com o processo
de gestão da Entidade.

O
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Consinai aprovou mudança no Estatuto do Sindicato.

Servidores de mais três
empresas farão parte do

SINAI
base do Sinai foi
ampliada no
Congresso. AgoraA contará também com os

Trabalhadores do Instituto
de Defesa e Inspeção

Agropecuária
do RN-
IDIARN, da
E m p r e s a
Potiguar de
Promoções
Turísticas -
EMPROTUR
e da
Companhia
Estadual de
H a b i t a ç ã o
do RN -
CEHAB.

SINAI se antecipa à data-base
e faz proposta ao governo

inda sobre as
propostas de
reorganização da

categoria, o Congresso
encaminhou uma proposta de
realização de um debate com
o governo sobre a instalação
de uma mesa permanente de
negociações. Essa mesa
deverá ser composta por

servidores, usuários e
governo e terá o objetivo de
garantir a data-base, que
acontece no mês de maio.
Essa proposta deverá ser
encaminhada e colocada em
prática no início do ano,
período em que começam os
trabalhos legislativos.

A



5Natal, dezembro de 2008

Plano de CarPlano de CarPlano de CarPlano de CarPlano de Carrrrrreireireireireiraaaaa

Luta pelos Planos de Carreira continua

implantação dos
Planos do IPERN e
da FUNDAC está

em ritmo acelerado. Ambos
foram conquistados na luta,
nos últimos cinco anos.
Agora, é acompanhar a sua
implantação.  O plano do
IPERN será totalmente
implantado em janeiro, e o da
FUNDAC nos meses de
janeiro e junho.

Ficaram para o
próximo ano os Planos da
CEASA, da EMPARN e da
SEARA.  Estão em fase de
elaboração os da FJA e o da
EMATER. Todos entrarão
no debate da campanha
salarial de 2009.

Os demais órgãos
nada tiveram.  JUCERN,
DER, FJA, CEASA e
EMPARN, que há anos

A

InfInfInfInfInforororororme Jme Jme Jme Jme Jurídicourídicourídicourídicourídico

Governo Estadual
descumpre acordos
judiciais

O Governo,
através do Secretário da
Administração, Dr. Paulo
César de Medeiros Júnior,
vem injustificadamente
descumprindo acordos
judiciais perante a Justiça
do Trabalho de Mossoró.
O Juiz da 2ª Vara do
Trabalho de Mossoró,
Dario Aguiar, através do
Ofício nº 207/2008,
determinou que o
Secretário explique as
razões pelo
descumprimento de

decisão judicial, a exemplo
das reclamações a seguir:
- RT Nº. 12-1415/97
- RT Nº. 12-1133/00
- RT Nº. 02-0551/00
- RT Nº. 03-0554/01

Sinai x Fundação José
Augusto

O Juiz da 2ª Vara do
Trabalho, Antônio Carneiro,
determinou a expedição do
RPV (Requisitório de
Pequenos Valores) no
Processo nº. 02-0219/92,
cobrando a correção
monetária do governo
Geraldo Melo. Serão
beneficiários os substituídos

que terão a receber até 20
(vinte) salários mínimos. E
para aqueles que o valor
exceder esse limite existirá a
opção de renunciar ao
excedente para que o
pagamento não seja efetuado
através do Precatório com
prazo  até 31 de dezembro de
2010.

Sinai Datanorte/CDM
A Juíza da 1ª Vara do

Trabalho determinou bloqueio
das contas da Empresa
através do Banco Central do
processo nº. 01-0377/92, já
que essa se negou a pagar

direitos dos trabalhadores
da antiga CDM.
FGTS

O Governo Wilma
de Faria, através da
DATANORTE continua
descumprindo a Lei, com
relação à rescisão de
contrato de trabalho dos
empregados da Empresa,
não pagando a multa dos
40% a quem tem direito.

Dívida
O Governo

Wilma de Faria vai ficar na
história como mal
pagadora dos direitos dos
servidores do Estado.

sofrem o descaso do
Governo, não obtiveram
nenhum reajuste salarial.
Apenas os servidores que

ousaram desafiar o Governo,
como EMATER e
DETRAN, obtiveram
conquistas.
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Várias categorias ainda sofrem com a ausência dos seus Planos de Carreira.
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O Presidente do
SINAI, no uso de suas
atribuições estatutárias, de
acordo com o artigo 22º,
parágrafo primeiro, convoca
todos os filiados para uma
Assembléia Geral
Ordinária a se realizar no dia
12 de dezembro de 2008
(sexta-feira), às 9h30min, em
primeira convocação com
50% mais (um) dos sócios
existentes na base, ou em
segunda convocação, às
10h, com qualquer número de
sócios presentes, na Sede do
SINAI/RN, na rua Leonardo
Drumond, 1661 – Lagoa
Nova, nesta capital, com a
finalidade de apreciar e
aprovar o Plano de Trabalho
Físico e Financeiro para o
Exercício de 2009.

Natal/RN, 12 de novembro
de 2008.

Santino Arruda Silva
Presidente

EntretenimentoEntretenimentoEntretenimentoEntretenimentoEntretenimento

ASSEMBLÉIAASSEMBLÉIAASSEMBLÉIAASSEMBLÉIAASSEMBLÉIA
GERALGERALGERALGERALGERAL

ORDINÁRIAORDINÁRIAORDINÁRIAORDINÁRIAORDINÁRIA
EDITEDITEDITEDITEDITAL DEAL DEAL DEAL DEAL DE

CONVOCAÇÃOCONVOCAÇÃOCONVOCAÇÃOCONVOCAÇÃOCONVOCAÇÃO

Receita de ano novo
Carlos Drummond de Andrade

Para você ganhar belíssimo Ano Novo
cor do arco-íris, ou da cor da sua paz,
Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido
(mal vivido talvez ou sem sentido)
para você ganhar um ano
não apenas pintado de novo, remendado às carreiras,
mas novo nas sementinhas do vir-a-ser;
novo
até no coração das coisas menos percebidas
(a começar pelo seu interior)
novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota,
mas com ele se come, se passeia,
se ama, se compreende, se trabalha,
você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita,
não precisa expedir nem receber mensagens
(planta recebe mensagens?
passa telegramas?)

Não precisa
fazer lista de boas intenções

para arquivá-las na gaveta.
Não precisa chorar arrependido
pelas besteiras consumidas
nem parvamente acreditar
que por decreto de esperança
a partir de janeiro as coisas mudem
e seja tudo claridade, recompensa,
justiça entre os homens e as nações,
liberdade com cheiro e gosto de pão matinal,
direitos respeitados, começando
pelo direito augusto de viver.

Para ganhar um Ano Novo
que mereça este nome,
você, meu caro, tem de merecê-lo,
tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil,
mas tente, experimente, consciente.
É dentro de você que o Ano Novo
cochila e espera desde sempre.

Acesse nosso site: www.sinairn.com.br


