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Maratona de assembleias define pauta
da Campanha Salarial de 2009

A elaboração da
pauta
geral
de
reivindicações
foi
debatida em uma
maratona
de
12
assembleias realizadas
pelo Sindicato nas
empresas, fundações e
autarquias
da
Administração Indireta
Leia mais nas págs. 4 e 5
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Charge

Prestação de contas

Agora nós vamos fazer sumir o poder de
compra dos salários dos servidores

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
RUA: LEONARDO DRUMOND, Nº 1661, LAGOA NOVA, NATAL/RN,
CEP. 59.075-210 FONES: 3206-1851, 3206-1861 e 3206-1899
CNPJ: 24.371.163/0001-49

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do SINAI, no uso de suas atribuições
estatutárias, de acordo com o artigo 22º, parágrafo
primeiro, convoca todos os filiados para uma
Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia 17 de
abril de 2009 (sexta-feira) às 09h, em primeira
convocação, com 50% mais 1(um) dos sócios existentes
na base, ou em segunda convocação, às 9h30min, com
qualquer número de sócios presentes, na Sede do
SINAI/RN, na rua Leonardo Drumond, 1661 – Lagoa
Nova, nesta Capital, com a finalidade de aprovar o
balanço financeiro do Exercício de 2008.
Natal/RN, 09 de março de 2009.
Santino Arruda Silva
Presidente
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For mação sindical

Sinai investe em cursos de formação sindical
ando continuidade ao
projeto de cursos na
área de formação
sindical, iniciado em
setembro/2008,
o
Departamento de Formação
do Sinai dá início às
atividades já agora no mês de
abril.
A maior parte dos
cursos será ministrada por
Eduardo Mara, educador do
Instituto de Formação
Sindical 13 de Maio, que atua
nos movimentos sindicais.
Todos os servidores da
base do Sinai podem se
inscrever gratuitamente. As
despesas com alimentação
serão bancadas pelo
Sindicato. As inscrições
podem ser feitas através do
fone: 3206-1851. Participe!

Foto: Lenilton Lima

Inscrição é gratuita e está aberta a todos os servidores da administração indireta

D

Os cursos estão sendo ministrados desde o ano passado.

Calendário dos cursos
Tema: Análise de Conjuntura
=> Oeste - 13 e 14/04
=> Seridó - 14 e 15/05
=> Alto Oeste - 21 e 22/05
=> Natal - 04 e 05/06

Tema: Organização por Local de Trabalho (OLT)
=> Natal/ dir. ampliada - 07 e 08/05

Tema: Negociação Coletiva
=> Natal/dir. ampliada - 16 e 17/04

Tema: Curso sobre Previdência
=> Natal/ dir. ampliada - 04 e 05/06

Tema: Seminário sobre a crise
=> Natal - 20/05

Inf
or me J
urídico
Infor
Jurídico
SINAI x FUNDAÇÃO
JOSÉ AUGUSTO
O processo nº 856/
96 da 4ª Vara do Trabalho,
que cobra a política
salarial do período de 1991
até 1994, está sendo
encaminhado ao Tribunal
Regional do Trabalho para
novo julgamento.
SINAI x DATANORTE/
COHAB
No processo de nº
320/92, da 3ª Vara do

Trabalho, a Juíza Dra. Lílian de
Matos da Cunha Lima acatou o
pedido do Sindicato para liberar
créditos dos substituídos acima
de 60 anos a partir da publicação
do despacho e depois aqueles
cujos diagnósticos clínicos
impliquem redução de
expectativa de vida (doenças
graves).
SINAI x DATANORTE
Foi incorporado pela
empresa no dissídio 2006/2007

o índice de 3,44% sobre o salário
de janeiro de 2009. Falta ainda a
empresa pagar o passivo de
maio 2007 a maio de 2008.
SINAI x DATANORTE
Foi aprovada a pauta de
reivindicações do dissídio
coletivo 2008/2009 em
assembleia realizada no último
dia 02 de março, onde foram
aprovados a reposição de 5,89%
e ganho real, totalizando 12%.

SINAI x IPERN
No processo de nº.
865/96, da 1ª Vara do
Trabalho, referente à
política salarial do período
de 1991 a 1994, o Sindicato
apresentou peças para o
precatório ser incluído no
orçamento de 2010. Mais
informações na próxima
edição.
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Campanha Salarial

SINAI entrega pauta geral dos servidores da
Administração Indireta ao Governo do Estado
Fotos: Lenilton Lima

O Sindicato solicita uma audiência com a Governadora Wilma de Faria e aguarda uma resposta em, no
máximo, 30 dias.

O

Sindicato
dos
Servidores Públicos
da Administração
Indireta (Sinai/RN) entregou
a
pauta
geral
de
reivindicações ao Governo
do Estado. O documento
reivindicatório
foi
referendado pela categoria
em uma plenária geral no
último dia 13/03/2009, às 10
horas, no auditório da
Emater.
Logo depois da
plenária, os servidores
seguiram para o Gabinete
Civil para protocolar o
documento. O Sindicato
solicita uma audiência com a
Governadora Wilma de Faria
e aguarda uma resposta em,
no máximo, 30 dias.
A elaboração da
pauta geral de reivindicações
foi debatida em uma

maratona de 12 assembleias
realizadas pelo Sindicato nas
empresas, fundações e
autarquias da Administração

Indireta, cujos servidores
formam a base do Sinai.
As reivindicações
específicas de cada órgão

foram entregues anteriormente
aos gestores de cada
instituição da administração
indireta.

Diretoria lembra: não há vitórias sem lutas
O Sinai convoca desde já toda a sua base para enfrentarem, juntos, mais um embate de anos

O

s
servidores
e n f r e n t a m
problemas gigantescos. O
pior deles é o profundo grau
de empobrecimento que
assola alguns setores do
funcionalismo público
estadual.
Diante desse quadro,
a diretoria do Sinai aposta na
sensibilidade dos gestores e
da governadora, para que
juntos encontrem uma

solução para as demandas
da categoria.
Para a diretoria do
Sinai é preciso pôr fim ao
massacre que há anos tortura
os servidores públicos.
A diretoria lembra aos
filiados que a experiência tem
mostrado ao longo dos anos
que não há vitórias sem lutas,
sem pressão, e convoca
desde já toda a sua base para
enfrentarem, juntos, mais um
embate de anos.
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Campanha Salarial

Sinai denuncia caos no serviço público
Há setores com sérios problemas de funcionamento, por falta de pessoal

O

funcionalismo
público estadual
enfrenta o caos,
denuncia Santino. “O
Governo precisa entender
que os trabalhadores têm o
direito à reposição salarial
todos os anos. Já basta não
se ter ganho algum, mas as
perdas são impossíveis de
deixar de considerá-las,
afirma.
No bloco de perdas
mais consideráveis estão a
JUCERN, FJA, DER, os
servidores administrativos da
Emparn e os servidores das
Secretarias da Administração
Direta da base do sindicato,
exatamente
por
se

encontrarem há 14 anos sem
a recomposição de suas
perdas salariais, o que leva
ao sacrifício qualquer pessoa

Veja os principais itens da
pauta de reivindicação
unificada

A

pauta apresentada
pelo Sinai ao governo
do estado reúne um
demonstrativo da situação em

que se encontra cada setor da
categoria representada pelo
Sindicato, resumido nos
seguintes itens:

=> Reposição das perdas salariais conforme a situação
de cada órgão, inclusive os setores da Administração
Direta;
=> Implantação dos Planos de Cargos, Carreiras e
Salários/Remuneração dos seguintes órgãos: CEASA,
EMPARN, SEARA (esses três já elaborados),
EMATER e FJA (em elaboração), DATANORTE
(elaboração e implantação), regulamentação do PCCR
do IDEMA e reestruturação do PCCR do DETRAN;
=> Redefinição de novos pisos salariais para o quadro
de pessoal do I D I A R N , n a f o r m a d a P a u t a
apresentada ao órgão;
=> Proposição de concurso público para os órgãos
com defasagem de pessoal;
=> Reajuste dos valores das diárias de viagens pagas
pelos órgãos do Governo do Estado;
=> Reajuste do valor para concessão do vale-transporte.

e seus familiares que vivam do
serviço público.
Há
setores
da
Administração Indireta do

Estado
com
sérios
problemas
de
funcionamento, por falta de
pessoal. O concurso
público já acertado para o
DETRAN não saiu até
agora. Órgãos como
IDEMA, FJA, CEASA,
SEARA,
EMPARN
precisam urgentemente de
pessoal. Na EMATER, não
há renovação do pessoal
administrativo, estando
fazendo a limpeza dos
escritórios regionais e
locais os seus técnicos, que
deveriam estar atendendo
aos produtores rurais. O
processo de terceirização
tem precarizado o serviço
público estadual.

Rápidas
O SINAI QUER SABER...
A direção da Emater
mantém na sua Coordenação Regional em Santa Cruz
um funcionário que é, simultaneamente, Coordenador e
ao mesmo tempo Secretário
de Agricultura do mesmo
município. O Sinai quer saber: Como se consegue dar
uma carga horária diária de
8 horas na Emater e ao mesmo tempo na Secretaria de
Agricultura? Onde o servidor está faltando ao expediente?
REFORMA
A regional de
Mossoró está sendo reformada. Desde a segunda
quinzena de fevereiro que
está funcionando, provisoriamente, na Sede do
SINTAUERN - Sindicato
dos Técnicos Administrativos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, situado na Av. Dix-Sept Ro-

sado, 333 - Centro - Mossoró/
RN (Em frente à Praça do
Museu Municipal).
O Coordenador Geral, Matuzael Targino, acredita que as obras não devem
ultrapassar o prazo de 60 dias.
O horário de funcionamento
permanece o mesmo, das 8
às 12 e das 14 às 17h30min..
Atualmente o telefone para
contato é: (84) 9913-9677.
30 DE MARÇO
Em assembleia realizada no último dia 13/03,
a categoria deliberou pela
participação
na
mobilização do dia 30 de
março, alusiva ao Dia Nacional de Lutas contra o
desemprego e por estabilidade. Nesse dia, os servidores estarão mobilizados
em todo o país, contra os
efeitos da crise e os ataques que o governo Lula e
os patrões têm desferido
contra nossos direitos.
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Ação sindical

Sinai está presente nas
lutas sociais
O Sindicato participou ativamente da manifestação do
Dia Internacional da Mulher.

A

s atividades sindicais
não se restringem
apenas às lutas por
questões econômicas.
No mês de março,
comemora-se
o
Dia
Internacional da Mulher.
Essa data representa mais
um momento para reafirmar
o nosso empenho de maneira
intransigente na defesa e
busca da garantia dos direitos
das mulheres.

Com esse pensamento,
o Sinai participou ativamente da
manifestação
do
Dia
Internacional da Mulher. As
atividades aconteceram no
calçadão da Rua Pessoa. O
ato contou ainda com o apoio
da Intersindical, Conlutas,
MST, Assembleia Popular,
Sintest,
Sintsef/RN,
Sindprevs/RN, Reg. Sinte de
Ceará-Mirim, Oposições
Classistas, PSOL e PSTU.

Brasil

AVC é uma das maiores causas
de internação e morte no país
O Acidente Vascular Cerebral decorre da alteração do
fluxo de sangue no cérebro

O

AVC
(Acidente
Vascular Cerebral),
popularmente
conhecido como derrame
cerebral, como o que vitimou o
estilista e deputado paulista
Clodovil Hernandes (PR), é uma
das maiores causas de internação
e morte no Brasil: 151.200
pessoas foram internadas no ano
passado para tratar da doença,
de acordo com o Sistema Único
de Saúde (SUS).
De acordo com a
Academia Brasileira de
Neurologia, oAcidente Vascular
Cerebral decorre da
alteração do fluxo de
sangue no cérebro. OAVC
causa a morte de células
nervosas do cérebro e pode
se originar de obstrução dos
vasos sanguíneos ou da
ruptura de um vaso, que é o
Acidente
Vascular
Cerebral Hemorrágico

sofrido por Clodovil. É o mais
grave e tem altos índices de
mortalidade.
FATOR DE RISCO
Entre os fatores de risco
do AVC, que podem ser tratados
e modificados, segundo a
Associação Brasileira de
Neurologia, estão: hipertensão;
diabetes; tabagismo; alcoolismo;
consumo de drogas ilícitas;
colesterol elevado; doenças
cardiovasculares cardíacas,
sobretudo as que produzem
arritmias; sedentarismo e doenças
hematológicas.

Manifesto contra a Folha de
São Paulo já reúne mais de 7
mil assinaturas
Em editorial, o jornal chamou a ditadura civil-militar
instaurada no Brasil em 1964 de “ditabranda”

“O

s
abaixoassinados
manifestam seu
mais firme e veemente
repúdio à arbitrária e
inverídica revisão histórica
contida no editorial da Folha
de S. Paulo do dia 17 de
fevereiro de 2009”, diz o
texto do abaixo-assinado pela
Internet contra o periódico.
A Folha chamou a ditadura
civil-militar instaurada no
Brasil em 1964 de
“ditabranda”.
O militante do Partido
Comunista Brasileiro e da
Ação Libertadora Nacional
(ALN), Gilney Amorim
Viana, mostrou uma versão
bem diferente, no site do

Núcleo Piratininga de
Comunicação.
Ele foi preso em
março de 1970 e permaneceu
encarcerado por quase dez
anos, respondendo a dez
processos. Só em 1985
terminou sua condenação.
Gilney foi um dos 21
anistiados políticos no último
dia 27 de fevereiro, no Rio
de Janeiro. “Pego as fotos de
centenas de companheiros
que foram mortos sob tortura,
e vou jogar lá no editor para
ele saber se a dita foi branda
ou foi dura”, disse.
Assine o abaixo-assinado
em: http://www.ipetitions.com/
petition/s o l i d a r i e d a d e a benevidesecomparat/
index.html

