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Sinai organiza série de assembleias para
aprovação de pautas

A
Grande parte das reivindicações são pendências do ano passado

s assembleias
de aprovação
de pautas da

Campanha Salarial 2010,
começaram dia 19 de
fevereiro e seguem até o
dia 10 de março.  Nesse
período, a pauta geral será

encaminhada ao Gabinete da
Governadora.  A esperança
é que, este ano, as
negociações devam ocorrer
em melhor situação, já que,
nas discussões do ano
passado, tudo foi “jogado” para
este ano.

CEASA
19 de fevereiro, às 8 horas

FUNDAÇÃO JOSÉ
AUGUSTO
22 de fevereiro, às 9 horas

DETRAN
22 de fevereiro, às 12 horas

IPERN
23 de fevereiro, às 12 horas

EMATER
23 de fevereiro, às 10 horas

DER
24 de fevereiro, às 10 horas

DATANORTE
24 de fevereiro, às 8:30h

EMPARN
25 de fevereiro, às 10 horas
FUNDAC
25 de fevereiro, às 9 horas

JUCERN
1º de março, às 9 horas

IDIARN
1º de março, às 10 horas

IDEMA
2 de março, às 10 horas

A D M I N I S T R A Ç Ã O
DIRETA (SAPE, SEARH,
SIN, SEPLAN, SETHAS,
SEJUC, SEARA)
3 de março, às 9 horas

Acompanhe o calendário de assembleias
da Campanha Salarial 2010

 Campanha SalarialCampanha SalarialCampanha SalarialCampanha SalarialCampanha Salarial

Regulamentação do Plano
do IDEMA;

Re-estruturação do quadro
de pessoal de nível médio e
superior do Estado;

Concessão do reajuste que
tramita no Governo para o
pessoal do DER e a elabo-
ração do Plano de Cargos e
sua implantação;

Definição de uma regra de
política salarial para o fun-
cionalismo público.

Reivindicações mais urgentes

Re-estruturação e re-es-
tabelecimento do quadro
funcional da JUCERN;

 Implantação dos Planos
de Cargos da FJA, da
EMPARN e da CEASA;

Elaboração e implantação
do PCCR do IDIARN;

Re-estruturação do
PCCR do DETRAN;

Conclusão dos traba-
lhos de elaboração do
PCCR da EMATER;
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aos servidores da EMATER
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SINAI entra com recurso contra parecer desfavorável
aos servidores da EMATER

Ação havia recebido sentença favorável em primeira instância

processo que pede o
fim da discriminação
da jornada de

trabalho entre antigos e novos
servidores da Emater foi
modificado por uma das
turmas do Tribunal de Justiça
do Estado.  O Sinai
imediatamente entrou com
um recurso jurídico cabível
com o objetivo de rever a
situação.  A Ação havia
recebido sentença favorável
da Justiça Estadual em
primeira instância.  O
Ministério Público também se
pronunciou favoravelmente
aos anseios dos servidores.

A sentença de primeira
instância é completa,
cristalina e não deixa
margem a dúvidas sobre o
direito à jornada de 6 horas
para os servidores da Emater.
A base é um decreto estadual
que não pode ser modificado
por uma resolução da
diretoria do Instituto.

Nessas horas, também
aparecem os julgamentos
apressados e sem base.
Chegaram a dizer que o
desfecho desfavorável aos
servidores foi causado pela
ausência do advogado do
Sinai no julgamento.  Ora, o
que estava sendo julgado era
o mérito do processo, já
sentenciado em primeira
instância.  Portanto, diante de
sua fundamentação jurídica,
o que se esperava era a
confirmação, e não
modificação.

Processo
Para que um processo

já sentenciado em primeira
instância seja julgado, não há
necessidade da presença de
um advogado.  Se assim
fosse, de nada serviria a
fundamentação inicial do
processo.

Seria mais razoável se
imaginar que os desem-

bargadores não se ativeram
ao conteúdo do processo em
julgamento.  Sequer teriam
lido o espetacular e
cristalino parecer do
Ministério Público,
favorável à categoria,
tampouco a sentença de
primeiro grau.

Afirmação
O Sinai jamais teve

postura negligente diante de
qualquer ação, seja ela
política, social,  seja jurídica.
Nossos mais de 20 anos de
história são a prova
incontestável dessa
afirmação.

O

Governo faz trapalhada com dados do limite prudencial

Governo do
Estado está
recorrendo ao

surrado argumento da
Lei de Responsabilidade
Fiscal como desculpa
para não cumprir suas
obrigações para com o
funcionalismo público
estadual.  No último dia 4
de fevereiro, o Diário
Oficial do Estado trouxe
dados que apontavam a
chegada ao limite
máximo da despesa com

O
Lei de Responsabilidade Fiscal continua sendo usada como desculpa

pessoal: 49%.  Antes, em 30
de janeiro, o número era
diferente: 33,77%.

Erro? Há três anos,
após ser questionado pelo
Fórum dos Servidores quanto
às falhas orçamentárias no
tocante à verba para o
reajuste do funcionalismo, o
Secretário Vagner Araujo, na
época no planejamento,
desqualificou o Fórum,
jogando-o contra a equipe
técnica da Secretaria.

Irresponsabilidade
E agora, José, quem

cometeu o “erro”? Tamanha
irresponsabilidade é
inadmissível! Como aceitar a
divulgação de uma
informação dessa magnitude
sem o devido zelo?  Quem
vai dar crédito a essa
informação?

De qualquer forma
a própria Lei de
Responsabilidade Fiscal
aponta saídas para os casos
em que o limite máximo seja

ultrapassado.  Certa-
mente, o desrespeito aos
direitos dos servidores não
está entre elas.   Pela Lei,
os cortes devem ser feitos
onde exista o maior peso
orçamentário, que é na
estrutura de governo.
Cargos comissionados e
Secretarias para
acomodação política são
exemplos de práticas que
devem ser revistas para
efeito de enxugamento da
máquina.

Ação
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nicia-se o 15° ano
em que o
f u n c i o n a l i s m o

estadual amarga a ausência
de uma regra para a
recomposição salarial.
Esse foi o resultado da
implantação do Real. Um
projeto de aperfeiçoamento
do capital, preparado,
planejado e levado a cabo
pelo famigerado governo
FHC, mantido na íntegra
pelo governo Lula.

Perdas
Os trabalhadores

foram perdendo a
reposição salarial, sempre

Trabalhadores estão pagando o preço do Real
Os trabalhadores foram perdendo a reposição salarial, sempre que

a inflação atingia determinado patamar

que a inflação atingia
determinado patamar.
Modificou-se a lei e não se
definiu uma política para o
reajuste salarial do trabalhador
e do funcionalismo público.

Passou a valer a “livre
negociação”.  Como jamais
haverá livre negociação no
capitalismo, ficamos à mercê
da nossa própria organização
e da disposição de lutar.  Fora
isso, é vender ilusão. Até
porque o Governo tem se
mostrado desconhecedor das
regras por ele próprio
definidas.  A da “livre
negociação” até poderia ser
estabelecida para aquelas

sociedades em que o mundo
do trabalho tivesse uma
relação civilizada.
Lamentavelmente, no caso do
Brasil, ainda há muito que
lutar para se chegar a essa
condição.

Esse foi o “presente”
do Real para a classe traba-
lhadora.  Claro, não se pode
negar seus acertos.  So-
bretudo no tocante ao
“controle inflacionário”, que
permitiu melhorar o nível do
salário mínimo, por exemplo.

Porém a desor-
ganização da legislação salarial
no País desestruturou a vida de
aposentados e das categorias

I

Real

Servidores de carreira são
nomeados para CEDUCs

de Natal e Caicó

nfim, uma mu-
dança nas
coordenações dos

CEDUCs, Natal e Caicó.
As alterações foram feitas
sem qualquer consulta aos
respectivos setores.
Contudo o ponto positivo é
que os coordenadores
escolhidos são do quadro
efetivo da Fundação, um
pré-requisito da Lei
Complementar 361, para o
qual este Sindicato tem
chamado atenção.

Reivindicação
Mas ser do quadro

não é tudo. Na pauta do ano
passado, a categoria já
reivindicava eleições diretas
para coordenador de
unidades.  A reivindicação foi
ignorada até agora pela
direção da FUNDAC, mas
a luta vai continuar.

Não se pode negar que
há pessoas habilidosas para
aquela espinhosa função
também  fora do quadro da
Fundac.  Um exemplo disso é o
atual coordenador do CIAD
Natal, José Negreiros. Um
militar com formação
humanística, que faz bom
trabalho, tanto no que diz respeito
ao tratamento dispensado aos
adolescentes, como na relação
com o quadro funcional.

Parabéns
De qualquer forma, o

Sinai/RN parabeniza os dois
servidores nomeados.
Esperamos que o Pereira, em
Caicó, tenha uma relação de
civilidade com o bom corpo
funcional que encontra lá,
diferente do que aconteceu em
sua passagem pelo CEDUC
Pitimbu.

E
Sindicato considera avanço, mas cobra eleições diretas

menos organizadas, que
dependem de uma legislação
que as proteja.

Politíca salarial
No caso dos

aposentados do RGP
(Regime Geral da
Previdência), há o fator
previdenciário, um
instrumento que penaliza
mais ainda o trabalhador.

O governo do Estado
precisa definir uma política
salarial para o funcionalismo
o mais rápido possível. Se
não há reposição das perdas,
e o Governo não negocia, não
haverá outro caminho senão
a greve.

CEDUCs Programa Jovem Cidadão
vira moeda de politicagem

s indicações
para o Pro-
grama “Jovem

Cidadão”, na cidade de
Currais Novos, somente
se efetivam
após o visto do
d e p u t a d o
N é l t e r
Queiroz.  As
informações
são da própria
coordenadora
do Programa,
L u c i a n a
Mota.

O an-
tigo Projeto
Guarda Mirim,
hoje Jovem
Cidadão, dispõe de quatro
vagas abertas há mais de
três meses aguardando o
aval do deputado.

Até já houve a
indicação de um menor,
mas completamente fora

Seleção de beneficiados passa antes pelo aval do
deputado Nélter Queiroz

A dos padrões exigidos
para o Programa.
Constatou-se que a
família tem renda

superior a dois
salários mínimos,
e o menor
estudava em
escola particular.
Para completar,
a própria criança
disse que não
queria o tra-
balho.

Anterior-
mente, a seleção
era feita pelas
equipes de
acompanhamento

da Fundac, de acordo
com critérios sociais.
Agora, os critérios são
políticos. A pergunta é:
A Governadora Wilma
sabe disso?

“O antigo Projeto
Guarda Mirim,

hoje Jovem
Cidadão, dispõe
de quatro vagas
abertas há mais
de três meses
aguardando o

aval do
deputado.”

Santino Arruda
Sindicalista e Presidente do Sinai/RN


