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Dia 10/03 será entregue a pauta geral
da Campanha Salarial 2010.  A entrega será
marcada por uma caminhada até a sede da
Governadoria, no Centro Administrativo. A
concentração ocorrerá às 8:30, ao lado do
Machadinho. Na ocasião será servido um

café da manhã, juntamente com a
realização de atividades políticas. Durante o
evento o Sindicato informará a agenda de

discussão da Pauta a ser tratada com a
Governadora e seguirão em caminhada até
a Governadoria. A intenção da direção do
Sinai/RN é agendar uma audiência o mais
rápido possível com dona Wilma, ou em

sua ausência, com quem a substitua, dada a
urgência da situação em que se encontram

os servidores da base do Sinai.

Pauta geral será
entregue a

Governadora

Campanha Salarial 2010Campanha Salarial 2010Campanha Salarial 2010Campanha Salarial 2010Campanha Salarial 2010

Foram realizadas cerca de vinte assembleias para discussão da pauta da Campanha Salarial 2010.
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Sinai x Datanorte
Na ação coletiva

de nº 02.1500/2008, que
cobra a isonomia com
relação à atualização dos
qüinqüênios dos
empregados da Da-
tanorte, os Desem-
bargadores do Tribunal
Regional do Trabalho –
TRT reconheceram o
direito dos demais
empregados da
Empresa, inclusive
porque há dois anos, em
uma ação idêntica, a
Datanorte atualizou os
qüinqüênios de dois de
seus empregados. O
processo aguarda novo
julgamento no Tribunal
Superior do Trabalho –
TST, em Brasília.

Sinai x Ceasa
Já foi incorporado

o percentual de 3,25%,
do Dissídio Coletivo

2006/2007 nos salários
dos empregados da
Ceasa. O índice foi
implantado desde o mês
de novembro/2009.
Finalmente a decisão
judicial foi cumprida.

Sinai x Emparn
Os servidores da

Emparn tem sido alvo de
discriminação por parte
do governo. A ação
judicial que cobra o
percentual de 3,44%,
oriunda do Dissídio
Coletivo 2006/2007, para
repor a inflação do
período acima, até agora
não saiu. Até o momento
a Empresa não cumpriu
a decisão judicial. O
Sinai já ganhou a ação
na primeira instância. A
ação de Cumprimento
de nº 1741/2009, tramita
na Primeira Vara do
Trabalho de Natal/RN.

Acesse nosso site:

www.sinairn.com.br
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Wilma vai terminar Governo deixando rastro de
desesperança no serviço público

o ritmo que vai a
Governadora vai
sair do seu

mandato de 8 anos,
deixando um rastro de
desesperança no serviço
público.  Até agora o
Sindicato não foi recebido
pelo Governo.  Não há
nenhuma definição para as
demandas da FJA, para o
quadro degenerativo da
gestão da JUCERN, nem
das demandas de seus

Direitos dos servidores são negados, retirados ou desprezados depois de 8 anos de Goveno

N servidores.  Muito menos para
a situação deprimente que vive
o pessoal de nível superior e
médio da Administração
Direta.

Respostas enganosas
O reajuste pleiteado pelos

servidores do DER, até o
presente só teve respostas
enganosas.  Nem Garibaldi
Filho foi tão cruel, pois em seu
sétimo ano de governo, fez uma

concessão de 20% no salário-
base do funcionalismo.

Como está, a Gover-
nadora vai sair muito mal para
os setores que não tem muita
representatividades para o
Governo. A senhora Wilma de
Faria deverá se arrepender de
não ter atendido a esse
pessoal.  O Sindicato suspeita
que se trate de pura maldade.
Afinal, conhecimento da
situação ela tem. Discussão

sobre as demandas, os seus
Secretários, Wagner Araujo
e Paulo Cesar, têm.  Então
faltou o que?

O SINAI vai mostrar o
que ocorre na JUCERN, na
FJA, no DER, na
EMPARN e com o pessoal
de nível médio e superior da
Administração Direta do
Estado. Não  descan-
saremos em buscar os
direitos desses setores do
funcionalismo.

PCCR da Emater é para ser implantado este ano
Se o Governo aceitar a proposta que está sendo elaborada pela Comissão, o Plano trará muitos benefícios aos servidores

diretoria da Emater
pretende implantar o
Plano de Carreira

dos servidores ainda este ano.
A informação é do presidente
da comissão paritária do
PCCR e diretor da Emater,
Mário Amorim.  Ele ressaltou
que a equipe envidará todos
os esforços para a elaboração
do plano. Desde a última
semana de janeiro/10 a
equipe tem se reunido todos
os dias pela manhã e a tarde.

Se o Governo aceitar
a proposta de Plano que está
sendo elaborado pela
Comissão, trará muitos
benefícios aos servidores.
Pretende-se corrigir várias
distorções, como por
exemplo, os servidores de
nível básico e médio que
passaram muitos anos sem
reajustes, e apesar de terem
obtido o nível superior,
receberem seus salários
baseado em salário mínimo.
Ainda assim, a partir de 2006
o governo não reajustou parte
desses servidores.

Luta
A equipe está

estudando uma taxa de
interiorização, titulação e
outros. Um fator negativo
para o servidor, são as futuras
avaliações por “meri-
tocracia”, mas estamos
lutando para que não seja
somente este o método de
avaliação.  O Sindicato sugere
que para as avaliações, seja
utilizado sistema in-

formatizado, visto que fica
mais impessoal.

O Plano atual data
de 1986 e só trouxe
benefícios quando da sua
implantação. Após esse
período não houve avaliação
alguma dos servidores
nesses 24 anos. Ou seja, o
plano caducou. Espera-se
que as leis sejam cumpridas
e os efeitos da implantação
beneficiem ativos,
aposentados e pensionistas.

Histórico
Após uma greve de

31 dias em 2008, a diretoria
da Emater assinou
documento compro-
metendo-se em elaborar o
PCCR em 120 dias a contar
do mês de setembro/2008.
Para isso prometia contratar
uma consultoria
especializada em Planos de
Cargos Carreiras e
Remuneração - PCCR.
Entretanto, isto não ocorreu
nesse período.

Na greve de junho/
2009, o Secretário de
Administração, Paulo César,
apresentou um cronograma
para elaboração do PCCR.
Nesse ínterim, a diretoria da
Emater nomeou uma
Comissão Paritária, formada
por representantes do
governo e três servidores da
Emater, eleitos em
assembleia geral promovida
pelo Sinai, para trabalharem
junto com a empresa.

A

PCCR
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Servidores da FJA recebem pagamento de
direitos trabalhistas

Tribunal Regional
do Trabalho
confirmou os

direitos dos servidores da
FJA na ação judicial que
pede correções de
distorções salariais
ocorridas no Governo José
Agripino, de 1991 a 1994.
A ação data do ano de
1996.

O valor total da
Ação é de R$ 3,6 milhões,
que serão divididos para
552 servidores. Até o dia

O término do pagamento está previsto para o mês de outubro de 2010

O

30/01, a Justiça já repassou
para a conta do Sinai/RN o
equivalente a três parcelas, de
um total de doze. Desde o mês
de dezembro, o Sindicato vem

depositando na conta dos
servidores o montante que
cabe a cada um. O término
do pagamento está previsto
para de outubro de 2010.

Contemplados
Os servidores que

estão sendo contemplados
nesse primeiro termo são
aqueles cujos valores vão
até 20 salários, no valor de
R$ 415,00, acertado à
época do acordo. Para os
beneficiários que receberão
acima desse teto, a verba
já está prevista no
orçamento da FJA.  Esses
pagamentos serão efetua-
dos até 31/12/2011.

“Os servidores que estão sendo
contemplados nesse primeiro termo
são aqueles cujos valores vão até 20

salários.”

Dia da Mulher

Dia Internacional da Mulher:
Qual a origem deste dia?

Lujan Miranda*

empre se ouve falar de
que o 08 de Março
surgiu como Dia

Internacional da Mulher em
homenagem às 129 operárias
que teriam sido queimadas
vivas pelos patrões, dentro de
uma fábrica, durante uma
greve em Nova Iorque, em
1857.

Mas, há mais de 40
anos há controvérsias acerca
da origem do Dia
Internacional da Mulher. Em
1984 a pesquisadora
canadense, Renée Côté,
publicou um livro intitulado: O
Dia Internacional da Mulher
– Os verdadeiros fatos e
datas das misteriosas origens
do 8 de março, até hoje
confusas, maquiadas e
esquecidas.

Na França, o jornal nº
0, de 8 de março de 1977,

S História d´Elas, publicado em
Paris, alerta para a mistura
de datas e diz que, em longas
pesquisas, nada se
encontrou sobre
a famosa greve
de Nova
Iorque, em
1857.

(...)

Durante 10
anos, a
c a n a d e n s e
Renée Côté
pesquisou em
todos os arquivos
da Europa, EUA e
Canadá e não encontrou
nenhuma referência à
greve de 1857 nos jornais da
grande imprensa nem em
qualquer outra fonte de
memórias das lutas operárias
daquela época. Segundo a

autora “essa greve nunca
existiu. É um mito criado por
causa da confusão com as

greves de 1910; de
1911, nos EUA;

e 1917, na
Rússia”.

Coordenador
do Núcleo
Piratininga

d e
Comunicação

(NPC), Vito
Gianotti nos

brindou com um
trabalho muito
i n t e r e s s a n t e
acerca do tema,

intitulado “O Dia da
Mulher nasceu das mulheres
socialistas”. Ele afirma que
“essa confusão se deu por
motivos históricos, políticos,
ideológicos e psicológicos” e

que o que houve foi uma
mistura desta greve fictícia
de 1857 com uma greve real
que começou em 20 de
novembro de 1909.

Segundo ele, Renée
Cote em seu livro, “prova por
a+b, ao longo de 240 páginas,
que as certezas criadas nos
anos de 1960, 70 e 80 pelos
movimentos feministas, a
respeito do surgimento do 8
de Março, são pura ficção.
Ela derruba um mito caro às
mulheres feministas, que
tanto penaram para afirmar
esta data”.

Para ele “o livro
acabou caindo no
esquecimento porque é mais
fácil aceitar versões já
consolidadas de histórias,
caras às nossas vidas, do que
questionar mitos
estabelecidos”.

*Membro da Coordenação Nacional da Intersindical

Veja a íntegra do artigo no site do Sinai:  www.sinairn.com.br
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Sinai apóia luta de outras categorias

Sinai/RN se
solidariza com os
médicos e

servidores da saúde e
educação, que estão em
greve. São valiosas
categorias, que sofrem todo
tipo de pressão e recebem
minúsculos salários diante do
serviço que prestam.

Não se pode deixar
de responsabilizar o
Governo Wilma e aqueles
que lhe apoiam, que agora
seguem o LULA em
campanha antecipada, com
seu candidato debaixo da
asa a perambular até dentro
das igrejas.

Para governar não
há qualquer prioridade.  Só
para a campanha. Portanto,

Nosso apoio incondicional aos trabalhadores em greve

O

nosso apoio incondicional
aos trabalhadores em
greve.  Esperamos que se

Parabéns, Bancários!

direção do Sinai
parabeniza os
bancários do RN

pela vitória nas eleições de
24 de fevereiro de 2010.
A disputa era entre os que
fazem a luta por melhores
condições de vida e de
trabalho e os que estão
com um pé dentro da
categoria e tudo mais
dentro do Governo.

 Mas, o que foi
mais deprimente foi o
espetáculo que precedeu
a apuração. Agressões
verbais, tentativas de
impedir a apuração dos
votos e até agressões

A físicas foram testemunhadas
pelos presentes.

Embora estivessem
lá, da chapa 2, da CUT,
alguns ex-
m i l i t a n t e s
sociais, ex-
vereadores,
antes en-
volvidos no
debate social
efetivo, todos
se passaram
para as
hostes gover-
namenta is ,
não mais estando na luta
social. Não se justifica as
atitudes cometidas no Palácio

A disputa era entre os que fazem a luta por melhores condições de vida e de trabalho e os que estão com
um pé dentro da categoria e tudo o mais dentro do Governo

dos Esportes de Natal.
Foram atitudes anti-
sindicais, praticadas por
quem sabe bem o que

estava fazendo,
todos ligados a
CUT estadual e
nacional.

Reorganização
 Não é por

acaso que o
m o v i m e n t o
s i n d i c a l
brasileiro se
reorganiza no

presente.  O CONCLAT,
convocado para junho
deste ano, dará grandes

passos na direção de uma
nova ferramenta de luta
para a classe traba-
lhadora, virando a página
da CUT, de uma vez por
todas.

Foi a política
implementada na Central
que a levou ao
governismo e ao fracasso
enquanto instrumento de
luta. Que venha a nova
Central de luta, anti-
governista (governos
neoliberais e fi-
siologistas),  anti-
capitalista, democrática e
socialista.

Apoio

tenha logo uma solução para
minimizar o sofrimento dos
que buscam os serviços

públicos de saúde e
educação, hoje tão
desprezados.

“Agressões verbais,
tentativas de impedir
a apuração dos votos
e até agressões físicas
foram testemunhadas

pelos presentes”
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Educadores estaduais e municipais iniciam o ano letivo já em greve.
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CEDUCs e CIADs estão à beira de um desastre
de grandes proporções

Não há nenhuma segurança nas unidades de contenção e custódia dos adolescentes no RN

O

CEDUCs

 Jornal do Sinai vem
ins i s ten temente
denunciando a

situação caótica a qual estão
submetidos os servidores e
educandos dos CIADs e
CEDUs.  Não é exagero
alertar que estamos tratando
de um barril de pólvora
alimentado pelo descaso do
Governo Wilma.  A direção
da FUNDAC, sabe que não
há nenhuma segurança no
âmbito das unidades de
contenção e custódia dos
adolescentes no RN.

Caos
A regra é um

educador para cada grupo de
cinco adolescentes.  Mas não
raro a proporção fica de 1

para 10, no CIAD Natal.  No
CEDUC Pitimbu a situação
é muito pior. Há dias em que
naquela unidade de
Parnamirim existem apenas 5
e até 4 plantonistas para mais
de 110 adolescentes.

Também não há
serviço de enfermagem a
noite.  Médico e dentista só
uma vez por semana e se
faltar, só na outra semana.
Quem está em casa, pode
procurar um posto de saúde
em outro bairro, e quem está

custodiado pelo Estado, qual
a alternativa colocada?

Esse quadro é geral
na FUNDAC. Portanto, não
se pode deixar de
responsabilizar os gestores,
e não a Coordenação do
CIAD, nem de qualquer
outra Casa. A
responsabilidade da gestão é
da Direção da FUNDAC,
independentemente de quem
esteja lá.

É claro que há
situações em que pode haver
falhas por parte dos

servidores.  Mas atuar
baseado nessa premissa é
colocar a consequência no
lugar da causa.  CIADs e
CEDUCs estão a beira de
uma explosão com
consequências desastrosas.
Punir os trabalhadores é
apenas o caminho mais curto,
para quem não quer enxergar
a causa do problema.

É preciso romper
imediatamente com a miopia
funcional, a preguiça e o
despreparo para a função
pública que imperam nesses
orgãos.

Este Sindicato
responsabilizará os verda-
deiros culpados pelo que vier
acontecer.

Sinai/RN amplia investimentos
na comunicação

Sinai já começou o
ano com avanços
na comunicação

com sua base. Desde o
mês de fevereiro que a L4
Comunicação, empresa
responsável pela
assessoria de imprensa e
propaganda do Sindicato,
abraçou mais uma
atribuição: a comunicação
on-line com a categoria.

Para dar suporte as
suas necessidades, o Sinai
tem contado com a
presença de um jornalista,
três por semana, dando um
expediente em sua sede.
Com isso, o site do
Sindicato tem sido

atualizado diariamente,
com informações da
agenda e dos trabalhos
desenvolvidos pela
diretoria.

Contato
Para que facilitemos

ainda mais esse contato, o
site já disponibiliza um
formulário de cadastro.  Ao
se cadastrar o internauta
se habilita a receber
notícias em geral, através
do Informativo on-line.

Acesse o site:
www.sinairn.com.br ou
envie e-mail para:
sinairn@sinairn.com.br

O

“CIADs e CEDUCs estão a beira de uma
explosão com consequências

desastrosas.”

Mudanças principais estão ocorrendo na comunicação
via Internet

SINAI/RN tem convênio
com o SESC

Sinai/RN dispõe
de convênio com
O Serviço Social

do Comércio - SESC RN.
Para se associar o
sindicalizado só precisa
apresentar um
contracheque que
demonstre sua filiação ao
Sinai/RN. O titular e seus
dependentes pagam uma
taxa única de R$ 8,00 pela
confecção da carteira e a
partir daí passam a ter
direito a utilizar os serviços
do clube, com valores
diferenciados dos
praticados no mercado. Os
dependentes podem ser o
cônjuge ou companheiro,

os pais e os filhos e
enteados até 18 anos.
Com a filiação, os
servidores associados ao
SESC contam com os
seguintes serviços:

Fornecimento de re-
feições;
Biblioteca;
Desenvolvimento físico e
esportivo;
Educação Infantil;
Educação Fundamental;
Desenvolvimento artístico-
cultural;
Cursos de valorização
social;
Assistência odontológica
(exceto Ortodontia).

O


