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Governo Wilma mira os
canhões da repressão contra
os servidores

Continua a greve do DETRAN
Categoria luta por Plano de Carreira, concurso, pagamento de atrasados e promoções
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os servidores do
DETRAN-RN
estão em greve

desde o dia 3 de novembro.
A lentidão e o descaso do
Governo no cumprimento
dos compromissos
assumidos levaram a
categoria a decidir pela
retomada do movimento.  A
última greve do órgão foi
suspensa mediante o
compromisso assumido
pelo governo de efetivar a
reestruturação do Plano de
Cargos e Salários e realizar
o concurso público.

Promessa
A promessa de

realização do concurso
vem desde 2008, por causa
de uma mobilização naquele
ano. Mas, até agora, o
compromisso não foi
cumprido.  Com relação à
reestruturação do Plano de
Cargos, a promessa era
para outubro de 2009.

Para que esses
acordos fossem
cumpridos, o Governo se

comprometeu a enviar uma
mensagem para  a
Assembleia Legislativa em
cará ter  de  urgência .
Entretanto, a promessa não
foi cumprida.

No final de outubro
é o momento em que são
feitas as promoções dos

servidores  do  Detran .
Como a lei que regulamenta
esse direito não foi alterada,
mais de 95% dos servidores
ficaram no prejuízo.

Reivindicação
Os servidores do

Detran também reivindicam

o pagamento dos
atrasados aos apo-
sentados, referente a
2008. Há quase um ano, o
Governo está adiando a
implantação desse direito
conquistado com a Lei
9.145/08.

O
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Em audiência
realizada no mês de julho/
2009, a justiça determinou
o bloqueio na conta única
do Estado do RN, para
pagar precatórios vencidos
dos anos base de 2008 e
2009. Os precatórios serão
pagos em 10 parcelas,
durante os meses de
setembro de 2009 a outubro

de 2010. A primeira parcela,
que já foi paga no mês de
setembro, teve o valor de R$
860 mil reais e as demais
parcelas restantes serão no
valor de R$ 757 mil reais. No
caso dos precatórios do
Sinai, a expectativa é de que
o pagamento aconteça lá
pela quinta parcela do
acordo. Veja a lista de
processos do Sinai.

Justiça autoriza pagamento de
precatórios do Sinai

Datanorte
O prédio onde funcio-

na a sede administrativa da
Datanorte, na cidade de
Mossoró/RN, será leiloado para
pagamento de dívidas traba-
lhistas. O leilão deverá ocorrer
no próximo ano.

Sinai x Emparn
O julgamento do

Dissídio Coletivo 2007/2008,
cobrando o percentual de
5,52% já foi julgado. O Sindi-
cato espera que a Emparn faça
a implantação ainda este ano.

Sinai x Ipern
O Sinai/RN já foi noti-

ficado para apresentar o pedi-
do requisitório de precatórios
no processo nº 01-865/1996. O
processo trata do cumprimen-
to da política salarial vigente

no período de 1991 a 1994. O
processo já está apto para pa-
gamento em 2011. Inicialmen-
te, 423 servidores serão bene-
ficiados.

Sinai x Ceasa
O processo do Dissídio

Coletivo 2007/2008, cobrando o
percentual de 5,52%, está aguar-
dando julgamento no Tribunal
Regional do Trabalho do Estado.

Emater
O processo judicial que

pede a devolução do dinheiro
descontado por conta da gre-
ve começa a tramitar.  O Insti-
tuto e a Procuradoria Geral  do
Estado já foram notificados
para dar explicações sobre o
feito. Agora é aguardar a deci-
são do juiz, que esperamos ser
rápida e que garanta a greve,
fazendo justiça aos trabalhado-
res daquele órgão e em defesa
da democracia .
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Sinai entrou com
representação no
Ministério Público

pedindo investigação de
denúncias de assédio moral
na Junta Comercial do
Estado (Jucern). O
Presidente da Jucern,
Ronaldo Resende,
colaborador direto da
Governadora Wilma de
Faria, está implantando um
regime de terror na
administração do órgão.

Apresentação
Sem qualquer aviso

prévio, Ronaldo Resende
mandou colocar em
disponibilidade forçada 14 de
seus trinta e poucos
funcionários do quadro
efetivo.   Eles tiveram

SINAI faz denúncia de assédio moral na JUCERN
Servidores do Órgão são vítimas de uma gestão totalitária

apenas 24 horas para se
apresentar aos novos postos
de trabalho. A l é m
disso, o órgão mantém o
quadro funcional sem Plano
de Cargos,  Carreiras e
Remuneração  e sem
reajuste salarial há 14 anos.

Os funcionários

estão sendo substituídos,
aleatoriamente por
estagiários e bolsistas.
Como se isso não
bastasse, há denúncias de
criação de funções
gratificadas para pessoas
de fora do quadro
funcional da Autarquia.

O

 Assédio moralAssédio moralAssédio moralAssédio moralAssédio moral

Ministério Público determina mudanças urgentes
na gestão do CEDUC Pitimbu

Instituição sofre com absoluta falta de condições de funcionamento

a FUNDAC, uma
grande e boa ação
do Ministério

Público faz rebuliço no
CEDUC Pit imbu.  A
Promotora da Infância e da
juventude de Parnamirim
acabou por reconhecer a
ineficiência do sistema e
determinou providências
para sua melhoria, o que era
óbvio.

Precariedade
O CEDUC Pitimbu

se encontra na mais
absoluta falta de condições
de funcionamento. Falta
quase tudo:  pessoal
habil i tado,  serviço de
l impeza e segurança
24horas,  serviço de
enfermagem no turno

noturno, cozinheiros, faltam
condições estruturais e de
logística e, sobretudo, uma
gestão eficiente e eficaz.

Hoje,  as  funções
essenciais  são exercidas
de forma improvisada e
precária .    Os com-
panheiros que assumem
essas tarefas, apesar da
boa vontade, não foram
treinados  adequdamente
para isso.

O banheiro feminino
ficou interditado por mais
de três  meses.  As
educadoras continuam sem
o local para descanso, se
amontoando em salas
inadequadas. O mesmo
ocorre em Caicó, onde as
educadoras se acomodam
improvisadamente no
parlatório desativado. A
Direção da FUNDAC
precisa assumir suas

De longe, trata-se
do  mais  ag ress ivo  e
in jus to  p rocesso  de
precarização dos serviços
públicos no RN.  Entre os
servidores, o quadro é de
desalento.  O Secretário
de Administração, Paulo
Cesar, foi informado pelo
Sindicato  da  s i tuação,
mas se negou a interferir.
Segundo  e le ,  os
problemas de cada órgão
serão resolvidos por suas
respectivas direções.

Dian te  d i s so ,  o
SINAI  i rá  às  ú l t imas
ins t ânc ias  da  Jus t i ça
brasileira, na defesa dos
seu  f i l i ados ,  con t ra  a
t i r an ia  ins ta lada  na
Jucern.

N
“O CEDUC Pitimbu se encontra na

mais absoluta falta de condições de
funcionamento.”

obrigações e cumprir o seu
papel de gestora do sistema.

A contratação
temporária, a nosso ver,
poderá suprir o quadro da
segurança e de outros
serviços de urgência
urgentíssima.  Mas a
Fundação precisa levar a
sério a prestação do serviço.
Hoje, a lotação atual do
CEDUC Pitimbu é de mais
de 100 adolescentes.  Para
atender a essa demanda, são
necessários pelo menos 20
educadores/educadoras por
escala.  É preciso fazer o
concurso público urgente! Do
contrário, teremos tão
somente um problema
adiado.
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SINAI convoca Congresso Extraordinário
para dezembro

A
Evento irá alterar estatuto e discutir a crise global e as relações com o Governo

Direção do SINAI
está convocando o
1º Congresso

Extraordinário da categoria
(1º COESINAI).  O evento
deverá se realizar no dia 4 de
dezembro de 2009, no  Hotel
Monza, Natal/RN.

Eleição
A escolha de

Delegados da Categoria ao
1º COESINAI foi iniciada no
último dia 9 e foi até o dia
20.  O Congresso foi
convidado para que sejam
alterados três artigos do
Estatuto do Sindicato.  Mas
a direção do SINAI vai
aproveitar para discutir dois

temas importantes da
atualidade: A Crise Global do
Capitalismo e a Relação do
Governo Estadual com o
Funcionalismo.

O primeiro tema será
debatido pelo Prof. Dr.
Robério Paulino, juntamente
com debatedores das
Centrais Sindicais, CUT,
Intesrsindical, Conlutas e
CTB. Num segundo
momento, será feito um painel
sobre a Gestão do Serviço
Público Estadual, sua
Relação com o
Funcionalismo na Perspectiva
da Concessão de Benefícios
por Meio de Negociação
Coletiva. O tema será

discutido pelo Secretário de
Administração do RN, o
Procurador Geral de
Justiça do RN, repre-

SINAI quer mesa única
de negociação

assim todo ano: o
Sindicato prepara
a pauta de

reivindicações e a encaminha
a cada órgão. O correto seria
que todos os dirigentes de
órgãos fizessem a
negociação com os sindicatos
e resolvessem as demandas
de seu setor.  Isso valorizaria
o processo de gestão
descentralizada  do governo.

Centralização
Mas não é isso que

acontece. Está tudo
absolutamente centralizado.
As direções das Autarquias,
Fundações e Empresas não
operam mais com autonomia

em relação ao governo. Há
dirigentes que só têm
autonomia para punir o
trabalhador ou para fazer
exigências.

Mesa única
Diante desse caos

administrativo e da
centralização de poderes, o
Sindicato tem buscado uma
definição por instalação de
uma mesa única de
negociação, coordenada pelo
Gabinete Civil do Governo.
O objetivo é fazer fluir as
negociações rompendo a
ineficiência massacrante que
serve apenas para travar  as
respostas.

É
Objetivo é criar um instrumento adequado à política

centralizadora do atual Governo
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

ASSEMBLÉIA 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 Assembléia Geral Ordinária a se realizar no dia
11 de dezembro de 2009 (sexta-feira) às 09h30min, em primeira
convocação com 50% mais (um) dos sócios existentes na base, ou em
segunda convocação às 10h00, 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 2010.

Natal/RN, 11 de novembro de 2009.
Santino Arruda Silva

Presidente

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

Fique por dentro da luta.Fique por dentro da luta.Fique por dentro da luta.Fique por dentro da luta.Fique por dentro da luta.
Acesse:Acesse:Acesse:Acesse:Acesse:

 CongressoCongressoCongressoCongressoCongresso

sentante da OAB/RN e
representantes do SINAI/
RN, SINTE/RN e
SINDSAÚDE.
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Governo Wilma mira os canhões da repressão contra os servidores
Política de punição gera servidores revoltados e dirigentes totalitários

f u n c i o n a l i s m o
estadual tem comido
“o pão que o diabo

amassou”.  Para ter uma
minúscula conquista tem que
fazer greve. Isso porque não há
uma política salarial para os
trabalhadores do serviço
público. Em todo o mundo, os
trabalhadores têà direito a
reposição salarial uma vez por
ano, pelo menos para recuperar
aquilo que perdeu.

Punição
No Brasil e,

sobretudo,  aqui no Rio Grande
do Norte, não é assim. O
Governo Wilma só cede se os
trabalhadores fizerem greve.
Mesmo assim desferindo toda
a sorte de ataques contra os
servidores.  A situação se
agravou nos últimos três anos.
O Governo passou a punir os
que fazem greve, descontando
o ponto dos dias parados. O

primeiro ataque nesse sentido
se deu na greve da FUNDAC
de 2007.    Este ano o fato se
repetiu nas greves da EMATER
e do IDIARN.

No caso da Fundac, a
direção da Fundação teve papel
importante, na época, no que se
refere à devolução dos dias

parados. É o que se faz numa
sociedade civilizada e quando
se obedece à lei de greve que
vigora no País.

Nos casos da
EMATER e do IDIARN, a
história é outra. Ao contrário da
Fundac, suas direções optaram
por cortar o ponto e não
devolver o que foi descontado.

A medida é cruel porque pune
quem já está em situação de
desvantagem, com a falta do
beneficio que ocasionou a
greve. As direções dos órgãos
que, além de negarem os
direitos de seus trabalhadores,
ainda os punem, criam um
ambiente de desconfiança e de
indignação com o
funcionalismo.

Desrespeito
Os servidores dessas

instituições passam a atuar
apenas no estrito cumprimento
do dever profissional. Passam
a ver seus superiores como
chefes totalitários, e não como
líderes democráticos. E
liderança democrática é o que
se espera de gestores públicos.
Para isso é preciso respeito para
com os que operam os serviços
prestados pelo Estado.
Capacidade de liderança,
democracia e respeito estão em
falta na direção da EMATER e
no IDIARN.

O

Ministério público
determina exoneração de
nomeados irregularmente

na DATANORTE
Medida partiu de denúncia feita pelo SINAI/RN

M i n i s t é r i o
P ú b l i c o
determinou a

exoneração de todos os
nomeados para funções
gratificadas fora da
estrutura da Datanorte.  A
medida partiu de uma
denúncia feita pelo Sinai,
pedindo ao órgão
fiscalizador que apurasse
eventuais abusos na
gestão da empresa.

Fiscalização
A fiscalização

constatou a nomeação de

muita gente para órgãos
fora da estrutura da
Empresa. A ação do
Ministério público foi
importantíssima, porém,
até o presente, poucos
foram os exonerados.

O Sinai vai pedir
ao Ministério Público que
fiscalize a eficácia de sua
determinação. Uma
Empresa como a
Dartanorte não precisa de
mais de 30 cargos
comissionados. Mais do
que isso é graciosidade
com o dinheiro público e
abuso do poder, com os
recursos da sociedade.

CEASA acumula 65 cargos
comissionados para 50

empregados
Enquanto isso, a direção do órgão não cumpre Dissídio

Coletivo
exemplo do que
ocorre com a
DATANORTE, a

CEASA também
detém um
e x a g e r a d o
quadro de
funções gra-
tificadas e
cargos comissio-
nados. São 65
para menos de 50
e m p r e g a d o s ,
além de 4
diretorias.

Perdas
Enquanto abusa das

nomeações para funções
gratificadas com caráter

O
político,  a empresa dificultou
enquanto pôde o pagamento
de 3,25% relativos a perdas

do Dissídio
Coletivo 2006/
2007 a seus
empregados. O
Sindicato nada
tem contra quem
quer que seja, mas
é preciso usar
com parcimônia
os recursos da
sociedade e, por
outro lado,
cumprir as

decisões judiciais.
Finalmente, o dissídio

será pago este mês.

A
“O Sindicato nada
tem contra quem

quer que seja, mas
é preciso usar com

parcimônia os
recursos da

sociedade e, por
outro lado, cumprir

as decisões
judiciais.”
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Central SindicalCentral SindicalCentral SindicalCentral SindicalCentral Sindical

Encontro decide convocar Congresso Nacional dos
Trabalhadores para criar Central Única

Nova Central vai preencher lacuna criada com a derrocada da CUT

reorganização da
categoria é um
tema que vem

sendo discutido desde o 9º
Congresso Estadual de Porta
Alegre, em 2008.  Dando
sequência a este debate, o
SINAI esteve em São Paulo
nos dias 30/10 e 1º e 2 do
corrente mês participando do
II Encontro Nacional da
Reorganização, face à
derrocada da CUT e seus
satélites.

Representantes
O Sinai enviou nove

representantes da direção e
da base.

O debate acabou por
produzir efeito imediato: a
convocação do
C O N C L AT ( C o n g r e s s o
Nacional da Classe
Trabalhadora) para junho de
2010, tendo como pauta a
construção de uma única
ferramenta de organização
da classe trabalhadora.  Uma
Central Sindical que possa
resgatar o espaço político,
social, sindical e de lutas
deixado pela CUT ao

“desembarcar” nos gabinetes
palacianos e patronais.

A unificação das
Centrais de Luta vinha se
desenhando já há algum
tempo.  A divergência era por
conta da visão da Conlutas,
que defende uma  central
sindical e popular.  A

A

Intersindical, por sua vez,
mantém a proposta de que a
Central tenha abrangência
apenas no âmbito do mundo
do trabalho.

Ajustou-se, pois, que
uma comissão de 30 membros
das diversas correntes do
movimento sindical fará uma
proposta de estrutura e de

caráter da Central. A
comissão terá até até janeiro
de 2010 para concluir os
trabalhos. O texto final será
apresentado em plenária, no
Fórum Social Mundial.  Nesse
momento, deverão ser
aprovados os demais
encaminhamentos para a
realização do CONCLAT.

Festa do dia do servidor
reúne filiados e familiares

s filiados ao Sinai
e seus familiares
participaram, no

dia 7 de novembro, da
come-moração do dia do
servidor público.  A festa
aconteceu no clube da
Assema, em Macaíba/
RN.  Os participantes
tiveram direito a
refrigerante e churrasco.
A animação ficou por
conta da banda Pé de
Urtiga.

Na região do Seridó, a
confraternização se deu no
dia 14/11. Já na regional do
Médio e Alto Oeste será no
dia 28/11.  O local da
confraternização será na
sede do Sindiserpum. No
mesmo dia, haverá também
a comemoração pela
reabertura da sede da
regional do Sinai, que é
vizinho ao Sindiserpum.
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