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Os trabalhadores
do quadro técnico do
IDIARN esperaram mais
de sete meses por uma
resposta à sua pauta, sem
qualquer atenção do
Governo. Após tanta
espera, os servidores do
Instituto de Defesa e
Inspeção Agropecuária
do RN - IDIARN não
tiveram outra alternativa
senão fazer uma greve de
advertência que durou
seis dias em todo o
Estado.
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Servidores do IDIARN fazem
greve de advertência

Super lotação no CEDUC
Natal dificulta implementação
de políticas de reeducação
para os adolescentes

Direção da Emater recua da
devolução do dinheiro
descontado de seus
trabalhadores durante a greve
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Ministério Público do Trabalho
negligencia audiência entre Sinai e Ceasa

A credibilidade do MPT não deve correr riscos por
negligência de quem quer que seja

M i n i s t é r i o
Público do
Trabalho, uma

instituição de relevância
para o trabalhador e para a
sociedade, não pode se dar
ao luxo de ser
desorganizado. Uma
audiência marcada com o
Sinai e a Ceasa, com
bastante antecedência,
para as 9 horas do último
dia 9/10, tendo o Sindicato
enviado para lá dois de
seus dirigentes e uma
advogada, todos chegando
à sede do órgão antes do
horário previsto, atrasou e,
somente às 09h20min,
apareceu um funcionário
para dizer que estava
aguardando a chegada do
motorista para confirmar a
entrega da notificação à
Ceasa. Às 9:35h, outro

funcionário apareceu para
pedir desculpas, alegando
que a  Ceasa não havia sido
notificada devido a atraso
dos correios.

Ora, entre a sede do
MPT, do Sinai e da Ceasa, a
distância não chega a
quatro quilômetros, não se
justificando, portanto,
tantos desencontros.

Esperar uma hora
para encaminhar uma
demanda não faz mal. O
problema é quando você
passa qualquer que seja o
tempo, sem ter sua demanda
encaminhada. A credibili-
dade do Ministério Público
do Trabalho não deve correr
riscos, por negligência de
quem quer que seja, nem
tampouco fazer aqueles que
dele depende, esperarem
tanto tempo em vão.

O

SINDICATO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - RUA: LEONARDO DRUMOND, Nº.
1661, LAGOA NOVA, NATAL/RN, CEP. 59.075-210 – FONE/FAX: 3206-1851,

3206-1861 e 3206-1899 CNPJ: 24.371.163/0001-49

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 O presidente do SINAI, no uso de suas atribuições estatutárias, e de
acordo com o artigo 14, convoca todos os filiados da base do Sindicato quites
com suas obrigações estatutárias, para uma Assembleia Geral Extraordinária, cuja
pauta constará da seguinte Ordem do dia:

1- Escolha da Comissão Organizadora auxiliar à Direção do Sindicato,
para definir as regras do congresso extraordinário, o qual se realizará no dia 23 de
outubro de 2009, (sexta-feira) às 10h, em primeira convocação com 50% mais um
dos sócios e às 10h30min, em segunda convocação com qualquer número de
sócios  presentes, na sede do SINAI, na Rua Leonardo Drummond  nº 1661,
Lagoa Nova-Natal/RN- CEP 59.075-210;

2- Discutir proposta do Regimento do Congresso extraordinário.

Natal/RN, 15 de outubro de 2009.

Santino Arruda Silva
Presidente
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o receber a notícia
da greve, a Direção
do IDIARN,

conjuntamente com o
Secretário da Agricultura,
Francisco das Chagas, em vez
de procurarem uma solução
para as demandas
apresentadas pela categoria,
fizeram um comunicado
dizendo não ser possível
atender ao pleito da categoria.
Para a diretoria do Sinai a
decisão só mostra a total
desconexão com outros
setores do Governo, como é
o caso da Polícia Militar, que
apresentou recentemente uma
proposta de redi-
mensionamento de sua

A

GreveGreveGreveGreveGreve

estrutura para o próximo ano.

REIVINDICAÇÕES
A luta dos servidores do

IDIARN é por novos pisos
salariais para as carreiras de
agente fiscal e fiscal
agropecuário. Eles exigem
também a elaboração do seu
Plano de Cargos e Salários.
A categoria decidiu decretar
greve depois do fracasso
de cerca de 10 reuniões de
negociação entre o
Sindicato, a Secretaria de
Agricultura e a direção do
IDIARN. A pauta de
reivindicação foi apresentada
desde o dia 13 de
m a r ç o

Direção da Ceasa e Emparn não incorporaram ainda o reajuste dos 3,44%
mbora com
dissídios com
trânsito em

julgado, as direções da Ceasa
e Emparn não viabilizaram
ainda a incorporação dos
3,44% de reajuste com
vigência retroativa a maio de
2007.

É uma lástima, pois
esses trabalhadores estão
sem reajuste desde 1996.

Este Sindicato não tem medido
esforços para ver essas
decisões judiciais efetivamente
cumpridas, mas esbarra na
morosidade da própria Justiça,
para execução das sentenças.

Se não há mobilizações,
fica mais difícil ainda. Vamos
até o fim para ver cumpridas
as decisões judiciais.

Embora suspensa, a
greve do IDIARN poderá

voltar em novembro, caso até
o dia 8 o Instituto não
formalize uma proposta de
entendimento para a pauta da
categoria, que pleiteia
melhorias salariais e um novo
plano de cargos e salários, na
forma do que prevê a Lei que
o criou. O Governo Wilma é
muito negligente quando se
relaciona com o
funcionalismo. No caso do

IDIARN, é flagrante o
desrespeito, haja vista
ser  esse inst i tuto de
grande relevância para a
sociedade,  e  mesmo
assim é o que tem o
menor salário no país. E,
pelo que se viu na greve
de 6 dias, a categoria
não vai abdicar nem de
seus direitos, nem de
fazer a luta.

E

Sem respostas a sua pauta, servidores do IDIARN
deflagraram greve de advertência

deste ano e até o
momento não houve
resposta.

Por que a Direção do
IDIARN não vai em busca de
uma solução, sabendo ela que
o quadro funcional do
Instituto é de alto nível e que
tem grande importância para
o Estado e para a sociedade?
Qual é o propósito? Seria de
esvaziamento do órgão?
Indaga o presidente do Sinai,
Santino Arruda.

SUSPENSÃO
A greve teve início no

dia 13 de outubro e terminou
no dia 18 do mesmo mês,
com uma assembleia que

decidiu por
suspender o movimento até o
dia 8 de novembro. Até essa
data, o Sindicato aguarda
resposta ao ofício
encaminhado à Governadora
Wilma de Faria, solicitando-lhe
uma audiência. Caso a
Governadora nãose
pronuncie, uma nova
assembleia já está marcada
para o dia 9 de novembro.

A suspensão da greve
foi decidida em assembleia
realizada no dia 16 deste mês,
no auditório da Secretaria de
Agricultura. Durante a
programação, foi servido um
café da manhã em frente à
rampa da Secretaria.

Fo
to

s:
 A

rq
ui

vo



4 Natal, outubro de 2009

SeminárioSeminárioSeminárioSeminárioSeminário

Condições de Trabalho dos servidores dos CEDUCs e CIADs
são discutidas em seminário

D
Mais de 40 servidores dos CEDUCs e dos CIADs participaram do II Seminário que debateu as condições de trabalho

ando continuidade
ao processo já ini-
ciado no I Semi-

nário realizado no mês de
setembro com o pessoal dos
CEDUCs, e CIADs, foram
feitas avaliações do quadro
após o seminário e vistos os
casos de assédio moral, mui-
to presentes nessas unida-
des. Discutiu-se também a
intervenção dos serviços na
vida cotidiana dos funcioná-
rios e o papel que cabe aos
trabalhadores desses ór-
gãos.

Durante o seminário,
foi feita uma apresentação
das principais mudanças a
serem propostas no PCCR
da categoria, trabalho reali-
zado por uma comissão da
categoria. As mudanças se-
rão vistas pelo departamen-
to jurídico do Sinai, e logo

após serão levadas a Assem-
bléia Geral e, posteriormen-
te, virarão pauta a ser enca-
minhada à Direção da
Fundac e ao Governo. O pro-
pósito é corrigir distorções

Superlotação no CEDUC Natal dificulta implementação de
políticas de re-educação para os adolescentes

dramática a
situação de
funcionamento do

CEDUC Natal. Já são mais
de 110 adolescentes para
uma estrutura preparada para
58, aproximadamente.
Consta que, em
determinados momentos,
ficam até oito adolescentes
em espaços de dois. Isso sem
contar com um número muito
reduzido de educadores e
agentes, exatamente os que
trabalham direto com os
internos.

 Nessas condições,
não há como implementar
políticas de re-educação para
os que cometeram alguma
infração. É profundamente

É

lamentável observar que os
adolescentes ficam
efetivamente presos, sem
aulas, às vezes, pela
impossibilidade de ministrá-

las e, por muito tempo, sem
atividade alguma.

A Direção da
Fundac, que representa o
Governo do Estado na
gestão dos CEDUCs e nas
políticas de tutela dos
adolescentes privados de
liberdade,  precisa tomar
medidas urgentes, sob pena
de os CEDUCs perderem
seus objetivos, virando
verdadeiros “cadeões”, se
é que já não o são.

É lamentável observar que os adolescentes ficam efetivamente presos, sem aulas, às vezes, pela impossibilidade de
ministrá-las e, por muito tempo, sem atividade alguma

“Já são 110 adolescentes para uma estrutura
preparada para 58, aproximadamente. Consta que,

em determinados momentos, ficam até oito
adolescentes em espaços de dois.”

como a transitoriedade das
gratificações destinadas ao
pessoal dessas unidades,
dentre outras, além de
redimensionar o plano no
seu todo.

Um terceiro seminário
está sendo organizado para
tratar sobre a questão do as-
sédio moral. O encontro está
previsto para acontecer no dia
12 de novembro.

CEDUCCEDUCCEDUCCEDUCCEDUC
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Reunião informal com coordenador
esclarece dúvidas sobre assuntos funcionais

da Fundac
A Direção do Sinai se reuniu com o Coordenador da área de gerenciamento dos CEDUCs e CIADs, José Carlos, para discutir

questões de ordem administrativa da vida funcional dos servidores da Fundac.

No Projeto de Lei
para a contratação de ser-
vidores temporários foi
retirado, por exemplo, o
direito ao recebimento das
gratificações, que embora
não esteja claro no proje-
to, segundo José Carlos,
isso está garantido. O en-

Gratificação de servidores temporários e con-
curso público estão assegurados

caminhamento do projeto
de concurso público para
a Fundac também está ga-
rantido, considerando es-
pecialmente a abertura do
CEDUC Mossoró e do
CEDUC da grande Natal,
que está projetado para a
cidade de Ceará-Mirim.

A Direção do Sinai
discutiu também a questão
das escalas de serviços,
hoje em regime de 24x72,
em que há um pleito de
sua manutenção, além do
retorno do CEDUC Padre
João Maria a essa escala.
O coordenador comunicou
que há uma definição da
Fundação pela escala de
12x36, no que o Sinai en-

Sinai defende uma escala de serviço mista
tende ser um assunto po-
lêmico e que por isso de-
verá ser rediscutido no
âmbito da Fundac, inclusi-
ve porque não se pode fe-
char questão, nem por
uma, nem por outra, poden-
do funcionar muito bem
uma escala mista, onde al-
guns funcionários possam,
por acordo, trabalhar em
escalas diferenciadas.

O Sindicato tratou
ainda de mais dois temas
importantes: os locais para
descanso dos educadores e
educadoras do CEDUC
Pitimbu e os plantões para
enfermeiras nas unidades
da Fundac. Para garantir
um bom serviço, é neces-
sária a continuidade do ser-
viço de enfermagem nos
períodos noturnos, nas uni-

Servidores não podem cumprir serviços para os
quais não estão habilitados

dades da Fundac. O coor-
denador alegou pouca gen-
te nessa área. Ora, se a
Fundac vai contratar pes-
soal, qual é o problema de
se incluir pessoas para o
serviço de enfermagem?
O que não pode é o edu-
cador ou a educadora, que
tem outras tarefas, cumpri-
rem serviços para os quais
não estão habilitados.

Quanto à segurança
interna, o que a Fundac nos
informou é que os agentes
serão treinados para essa
função. Nesse caso, a Di-
reção da Fundac terá que
fazer profundas modifica-
ções no perfil dos educado-
res, haja vista que os atuais
não foram treinados para
tais tarefas. De qualquer
maneira, em se contratan-
do o número corresponden-
te de agentes e educadores
para as unidades da
Fundac, já se terá resolvido
o problema em parte. Res-
ta organizar os locais para

Fundac treinará agentes para a sua segurança
interna

o descanso, hoje uma de-
sumanidade no CEDUC
Pitimbu, em Caicó e no
CEDUC de Mossoró, para
que as escalas possam ser
reorientadas e o pessoal
possa cumprir com provei-
to e humanidade seus quar-
tos de horas. Registre-se
que, no CEDUC Pitimbu,
há uma reforma em curso
nos alojamentos dos educa-
dores, faltando uma defini-
ção quanto ao local para as
educadoras, tema discutido,
também, com o coordena-
dor José Carlos.

Outro tema discutido,
tanto com o coordenador,
como no seminário, é a for-
ma de indicação das Coor-
denações das Casas
(CEDUCs), hoje, inclusive,
em desacordo com a Lei, que
prevê a nomeação para a
função somente dentre fun-
cionários públicos. Consta
que ainda há, nas direções
dessas casas, pessoas de fora
e militares. A categoria quer
a instituição da eleição direta

Categoria quer eleição direta para coordenação
dos CEDUCs e CIADs

para Coordenador/a de
CEDUCS e CIADs, pela
comunidade diretamente in-
teressada, que são os funci-
onários das próprias unida-
des e os pais dos adolescen-
tes privados de liberdade. A
Fundac já tem conhecimen-
to do pleito, e a categoria es-
pera uma resposta rápida.
Quanto à saída dos não ha-
bilitados na forma da Lei vi-
gente, o que se espera são
as exonerações imediatas.

FundacFundacFundacFundacFundac

www.sinairn.com.br
www.sinairn.zip.net

Fique por dentroFique por dentroFique por dentroFique por dentroFique por dentro
da luta, acesse:da luta, acesse:da luta, acesse:da luta, acesse:da luta, acesse:
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EmaterEmaterEmaterEmaterEmater

Direção da Emater recua
da devolução do dinheiro

descontado de seus
trabalhadores durante a greve
Na última assembléia realizada com os servidores, a catego-
ria decidiu que vai entrar com uma ação judicial para cobrar

o desconto dos dias parados, fruto da última greve

nquanto a direção
da Emater dá
meia volta e

desiste da devolução do
dinheiro descontado de seus
trabalhadores, por ocasião da
última greve, com prejuízos
incalculáveis para a
categoria, passa a fazer
ações não relacionadas com
a extensão rural, como, por
exemplo, adquirindo e
disponibilizando tratores e
outros  equipamentos para
Prefeituras, em completo
desvio de função e de sua
finalidade.

O Sinai vai averiguar
onde estão e o que estão
fazendo esses equipamentos
e pedirá ao Tribunal de
Contas uma inspeção para
saber se há a prática de
politicagem, pela Emater,
com recursos da sociedade.
Na última assembléia
realizada com os servidores
da Emater, a categoria
decidiu que vai entrar com
uma ação judicial para cobrar

E o desconto dos dias parados,
fruto da última greve. A
assembleia, que aconteceu
no dia 14/10, em Macaíba, foi
a terceira da categoria após
o retorno ao trabalho.

Durante a assembleia
os servidores deixaram claro
sua indignação com os
procedimentos adotados pela
Direção do Instituto. Isso
tudo só aconteceu porque a
Direção da Emater não
cumpriu o compromisso
assumido com a Direção do
Sindicato e da Assema, no
sentido de que com a
suspensão da greve faria os
encaminhamentos para repor
o valor descontado, o que não
ocorreu.

O Sindicato já ajuizou
uma ação com pedido de
tutela antecipada no dia 15/
10/2009, a qual foi distribuída
para a 5ª Vara da Fazenda
Pública, e o número do
processo é 001.09.032838-9.
Fique atento e acompanhe o
andamento do processo no
www.tjrn.jus.br

Prestando contaPrestando contaPrestando contaPrestando contaPrestando conta

DER
A mobilização de um

dia dos trabalhadores do DER
resultou numa proposta de re-
ajuste salarial que se encon-
tra na Consultoria Geral do
Estado para formatação e
encaminhamento à Assem-
bléia Legislativa do RN. Mais
uma vez, a ação dos traba-
lhadores, juntamente com o
Sindicato, só vem a confirmar

RápidasRápidasRápidasRápidasRápidas
que de braços cruzados não con-
seguimos nada.  O caminho é a
luta.

JUCERN
O presidente da Jucern

insiste em retirar os servidores
da Autarquia de seus locais de
trabalho, sem que esses tenham
concordado  nem queiram a mu-
dança. O Sinai fez uma repre-
sentação no Ministério Público,

pedindo uma investigação na
Junta, pois se tem a certeza de
que há abuso de autoridade e
muito assédio moral. Vamos fa-
zer a defesa, na íntegra, do pes-
soal da Jucern.

INTERSINDICAL
Nos dias 31/10, 1º e 2/

11, o Sinai participará do III En-
contro da Intersindical com vis-
tas à definição da Central Sindi-

cal em debate no âmbito do mun-
do do trabalho no Brasil. O En-
contro será em São Paulo.

CONGRESSO
O Sinai/RN está con-

vocando um congresso extra-
ordinário para o dia 4 de de-
zembro. Em pauta, a conjun-
tura atual no âmbito do servi-
ço público e a crise mundial, e
as mudanças estatutárias.

Acompanhe a relação dos processos impetrados pelo
SINAI/RN, quitados nos anos de 2008/2009


