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CEDUC Pitimbu continua
funcionando em estado de
penúria

Sinai pede atenção das categorias para os pagamentos e processos de enquadramento

Saiu a primeira fatia do PCCR

o jornal de setem-
bro, foi veiculada a
notícia do pa-

gamento da primeira parcela
dos PCCRs das categorias
que obtiveram o benefício em

Servidores da Administração Di-
reta têm até 30 de outubro para
requerer enquadramento

2010. O SINAI reitera a
importância dos Planos para
os servidores e para o
serviço público, mas destaca
alguns pontos a que os tra-

balhadores devem ficar
atentos.

Parcelamento
Em primeiro lugar, o

pagamento do maior valor.

Essa parte ficou dividida em
duas parcelas a serem pagas
pelo próximo governo
(março e junho de 2011).
Além disso, alguns órgãos
não tiveram seus planos
aprovados, o que significa
dizer que irão buscar o
benefício no início de 2011.
Nesse caso, estão inclusos o
DER, o IDIARN e a
JUCERN.

Para finalizar, vale
lembrar que a FUNDAC
teve o seu plano mutilado,
antes mesmo de sua
implantação em 2009. A
categoria terá que buscar a
reestruturação do PCCR, já
em fase final de elaboração,
também no início de 2011.

Veja informações
sobre relotação de
servidores, redistribuição e
inserção nos Planos na
página 3.
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A

Expansão

Projeto de expansão
do Sindicato se

concretiza

Direção do
SINAI empossou

a primeira diretoria da Co-
ordenação Regional do Sin-
dicato no alto oeste, cuja
sede está em Pau dos Fer-
ros. A solenidade ocorreu
no último dia 29 de setem-
bro e reuniu boa parte da
categoria que atua na re-
gião.  Com a posse, o pro-
jeto político da atual dire-
ção, de expandir o sindica-
to, está completo.

Composição
A diretoria da regi-

onal é composta pela co-
ordenadora Maria da Con-
ceição Andrade
(FUNDAC - Pau dos Fer-
ros), pelo Secretário/Te-
soureiro Aldo Ronaldo

(EMATER - Pilões) e pe-
los suplentes Júnior
Furtunato e Júnior Freire,
funcionários, respectiva-
mente, da EMATER de
Itaú e de Encanto.

No próximo dia 6
de novembro, será a vez
da região Seridó. A Dire-
ção da Regional tomará
posse em Caicó, no dia co-
memorativo ao servidor
público, na região. Na oca-
sião, a regional também
mudará de endereço e pas-
sará a funcionar em um
espaço mais adequado
para a categoria. Nilson
Teixeira (FUNDAC) é o
novo coordenador da dire-
toria, que será composta
também por Edgar Alves
(EMATER).

Novas posses de diretoria ocorrem no
interior do Estado
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PCCR

A
Trabalhadores devem ficar atentos às modificações nos Planos

lém do parcelamento
dos Planos, os servi-
dores devem lembrar

que poderão sofrer algumas
possíveis modificações nos
PCCRs. Há uma polêmica
sobre a inclusão, nos Planos,
do pessoal redistribuído em
alguns órgãos, como é o caso
do IDEMA. Lá, há servidores
redistribuídos da Secretaria de
Educação, que devem,
necessariamente, estar
inseridos no Plano da

Processos de enquadramento para relotados e redistribuídos são diferentes

Autarquia. A redistribuição
implica isso.

Portanto os redistri-
buídos de órgãos do regime
próprio do Estado serão
recepcionados pelo Plano do
novo órgão. Não há possi-
bilidade jurídica, de retorno à

instituição anterior, a menos
que se faça o processo
inverso. Mas isso
normalmente não gera
interesse. Esses servidores
também não podem ser
incluídos no Plano Geral, da
Administração Direta, visto

Servidores da Administração Direta têm até 30 de outubro para
requerer enquadramento

m conversas com a
Secretaria de Admi-
nistração, a direção do

SINAI foi alertada sobre
algumas dificuldades quanto à
localização do seu pessoal para
o enquadramento.

Em reunião com a sub-
secretária adjunta, Thália

E

que seus cargos não se
encontram mais no âmbito
desta, mas no quadro do
IDEMA. Isso é válido para
todos os órgãos.

Relotados
Para quem se enquadra

nessa situação o processo é
diferente, pois o cargo
continua  no órgão de origem.
Os servidores não podem,
portanto, ser efetivados no
órgão em que foram relotados.

“Há uma polêmica sobre a inclusão, nos Planos, do
pessoal redistribuído em alguns órgãos, como é o caso

do IDEMA. ”

Servidores devem procurar o setor de pessoal de seus órgãos

Lopes, ela reiterou a necessidade
de que  todos procurem, o mais
rápido possível, o setor de
pessoal de seu órgão para dar
início ao processo de
enquadramento no PCCR. Isso
também é válido para os
aposentados.

Em relação aos pesionistas, o
enquadramento deverá ocorrer
pelo órgão de origem para que
o IPERN possa implantar o
pagamento pesteriormente.
Segundo o Coordenador de
Previdência do IPERN,
Demétrius Fernandes, desde o
dia 09 de setembro, foi

encaminhado memorando à
Presidência do Instituto
solicitando as providência junto
à Secretaria da Administração.

Enquadramento
Os servidores tem até

o dia 30 de outubro para
solicitarem o enquadramento.

Categorias têm primeira parcela do PCCR garantida
Correção de perdas salariais, ajuste e reestruturação de Planos são prioridades

luta e os esforços da
categoria, juntamente
com o SINAI, culmi-

naram em garantir o
pagamento da
primeira

parcela dos Planos de Carreira
em setembro. Mas a batalha

ainda não chegou ao

fim. A luta agora se mantém
para garantir que o governo
destine recursos no

A orçamento de 2011 para a
correção de perdas salariais.

Reestruturação
Ajuste e reestruturação

de Planos também estão entre
as metas do Sindicato.

Entre os setores mais
prejudicados pela falta de
correção estão a FUNDAC e
o IPERN. A JUCERN, o DER
e o IDIARN, por sua vez,
precisam ter seus planos
analisados e ajustados, já que
foram deixados de lado pelo
governo. A reestruturação do
PCCR da FUNDAC é outra
batalha que se mantém e está
em fase de conclusão.
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Concurso do Detran: Novas oportunidades criadas
pela luta da categoria

epois de mais de
20 anos sem
concurso público,

o processo seletivo para
provimento de vagas do
Detran finalmente foi
aberto. Trata-se de mais
um fruto da luta dos
trabalhadores através do
SINAI.  Mas o efeito dessa
conquista ultrapassa, e
muito, os limites da luta
específica. O concurso
público beneficia toda a
sociedade, pois qualifica os

serviços, melhora o
atendimento ao usuário, gera
emprego e renda para a
população.

Apesar da importância
da medida, o governo nunca
teve interesse em realizar o
concurso. Essa é uma
conquista alcançada a duras
penas, através de pressões
diretas, denúncias na
imprensa e greves.

Para o Governo
interessa mais manter o

quadro funcional composto
por estagiários. Profissionais
que prestam serviços ao
público sem a devida
qualificação, explorados e
submetidos a condições
precárias de trabalho.

Essa condição co-
loca-os como reféns do
Governo, impedindo-os de
participar da luta organizada,
o que fragiliza a luta dos
trabalhadores. Com o
concurso, a luta se fortalece,

D

Detran

Mais de 280 vagas serão providas e se destinam aos níveis médio e superior
e o serviço ganha em
qualidade.

Processo Seletivo
O concurso destina

285 vagas para cargos de
nível médio e superior. As
inscrições foram realizadas
até o último dia 21.

As provas serão
aplicadas nas cidades de
Natal, Mossoró, Caicó, Pau
dos Ferros e Nova Cruz, e a
data provável para realização
é 21 de novembro.

ntre os dias 19 de ou-
tubro e 4 de novem-
bro, a direção do

SINAI realizará assembleias com
a sua base para escolher os de-
legados que participarão da 10ª
edição do CONSINAI.

O congresso acontece
de 18 a 20 de novembro, no Ho-

E

Divulgado o calendário de assembleias para escolha de
delegados do 10º CONSINAI

10º CONSINAI

Atividades estão sendo realizadas desde o dia 19 de outubro até 4 de novembro

tel Mar Dunas, na
Lagoa do Bonfim,
em São José do
Mipibu/RN. O
tema central do
congresso será:
Serviços Públicos
como Direito da
Sociedade.
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Sinai/RN está
convocando os
servidores abaixo

relacionados ou seus
representantes legais a
comparecerem à 3ª Vara do
TRT para receber créditos de
uma ação coletiva, que cobra

atrasos de pagamento do
Governo Geraldo Melo.

Os convocados devem
se dirigir ao setor de pagamento
e informar o número do
processo: 325/1992

O dinheiro está
disponível desde dezembro de

O

Sindicato convoca servidores com créditos a
receber de ação coletiva contra o IPERN
A Reclamação Trabalhista cobra atrasos de pagamento do Governo Geraldo Melo

2007 e encontra-se depositado
em conta judicial sob a
responsabilidade do TRT.
Entretanto, 73 pessoas com
créditos a receber não foram
localizadas para receber o
pagamento.

IPERN

A direção do Sinai
solicita que, caso haja
servidores que já tenham
recebido esses valores e o
nome conste ainda em nossa
lista, favor desconsiderar a
convocação.
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CEDUC Pitimbu continua funcionando em
estado de penúria

pesar da abertura do
Centro em Mossoró,
a superlotação na

unidade de Parnamirim
permanece. O número de
funcionários é insuficiente
para o desempenho das
funções da instituição. Quem
opera na Unidade sofre com
a brutal sobrecarga de
trabalho.  Não há quem dê
conta das responsabilidades
de dirigir o CEDUC Pitimbu,
nas condições que lhes são
oferecidas atualmente.

O SINAI tem
conversado com
funcionários da
unidade e
percebe a
apreensão

Funcionários são insuficientes e se expõem a uma sobrecarga brutal de trabalho

A

CEDUC

dessas pessoas.
Medidas urgentes, como a
realização de concurso,
devem ser tomadas, e a
nomeação dos novos

servidores precisa ser
imediata.

O CEDUC Pitimbu
não pode prescindir da
presença de um diretor no

p e r í o d o
no tu rno .
A t u a l -
m e n t e ,

apenas
um di-

retor e dois vices se revezam
no gerenciamento do
Centro. À noite, a
responsabilidade da Unidade
fica a cargo, apenas, dos
Agentes e Educadores.

A FUNDAC pode
resolver isso, basta que os
gestores queiram. A
estrutura física do CEDUC
é uma arapuca e não serve
para ressocializar abso-
lutamente ninguém. Não há
transporte adequado para as
necessidades do Centro,
nem serviço médico,
odontológico ou de
enfermagem suficientes no
CEDUC Pitimbu.

Falar de resso-
cialização de adolescentes,
nas condições atuais, é uma
grande mentira. A Admi-
nistração Estadual está
brincando com as famílias
daqueles educandos. Se o
Governador IBERÊ não se
der conta da situação do
CEDUC Pitimbu e não
tomar uma decisão rápida
junto à  equipe  Dirigente

da  FUNDAC, as
consequências serão
c a t a s t r ó f i c a s .
Assassinatos de

adolescentes sob os
cuidados do Governo dentro
do CEDUC são situações
graves. Urge uma solução.

“Falar de ressocialização de
adolescentes, nas condições atuais, é

uma grande mentira. A
Administração Estadual está

brincando com as famílias daqueles
educandos. ”



Wilma pagou com a derrota o que fez contra
o funcionalismo público

eleição de Rosalba
era algo possível de
acontecer, primeiro

porque o eleitor vota em
quem está à vista, exposto e
lhe parecer mais favorável.
Também vota contra o
candidato ou candidata que
lhe parecer, no momento do
voto,  prejudicial, nem sempre
o ou a melhor. Wilma deu as
costas ao funcionalismo e ao
serviço público em seus sete
anos e meio de Governo.
Embora tenha atendido a
alguns setores, só o fez sob
pressão, com greves sempre,
e deixou vários outros
setores, como EMATER,
DER, JUCERN, CEASA,
EMPARN, DATANORTE
e, em especial,  os Técnicos
de Nível Superior, os
Técnicos D e demais
servidores da Administração
Direta do Estado sem
qualquer benefício nesse
longo período.

Reivindicações
As reivindicações

desses segmentos só vieram
a ser atendidas após Wilma
sair do Governo, deixando ao
seu vice, Iberê, a tarefa de
resolver, depois da hora, as
demandas desses setores.
Iberê, um homem cordato,
não teve como resolver os
problemas, não havia tempo.

O prejuízo estava
feito.  Não foi possível evitar
as derrotas dele para o
Governo e dela para o
Senado. Foi uma tarefa
dolorosa iniciar o pagamento
dos vários Planos de Cargos,
represados no período de
governo e, ainda por cima,
ficando boa parte para ser

paga no ano que vem,
portanto, pelo novo Governo,
embora devidamente posto
no orçamento.

Além desses
aspectos, havia e continua
no Governo gente em cargos
chaves, sem qualquer
preparo.  Pessoas que
sentiam prazer sádico em
humilhar servidores. O
Governo Wilma capitulou
diante de grosserias dentro
de seu governo, sendo
impossível reverter a
situação na hora do voto.

O preenchimento de
cargos chaves no Governo,
especialmente para tratar de
demandas do funcionalismo,
é algo de muita relevância.
São 100 mil servidores,
entre ativos e inativos,
não sendo uma tarefa a
ser entregue a qualquer
um.

Este Sindicato
teve a oportunidade de,
indiretamente, alertar a
Governadora sobre
esse aspecto no
momento em que ela
assumia o Governo
pela segunda vez. Ela
não levou em conta
nossos argumentos e
manteve os cargos
chaves inalterados.  Um
quadro absolutamente
despreparado para a

A

Análise

Rosalba pode ter o mesmo destino

tarefa das negociações
coletivas.

Prejuízos
Iberê ainda tentou,

mudando algumas peças,
com pontos positivos, mas
não havia mais tempo; os
prejuízos já estavam feitos.
O resultado não podia ser
outro. Presenciamos isso e
não fizemos segredo sempre
que tínhamos a oportunidade.

Não que tivéssemos
esperança de resolver as
demandas do funcionalismo
sob um Governo tradi-
cionalmente conservador
como o de Wilma/Iberê.
Nem temos expectativa de
que Rosalba/Robson façam

um governo de melhorias
diante das demandas do
serviço e dos servidores
públicos. São blocos de
Partidos absolutamente
semelhantes.  Propusemos, à
exaustão, ao Governo Wilma
a criação de uma mesa
permanente de negociações
com o funcionalismo. Fomos
ignorados.

Sentada à cadeira de
Governadora, Rosalba
receberá essa proposta nos
seus primeiros momentos de
governo, disso não se tenha
dúvidas. Não haverá
alternativa para o serviço
público sem política salarial
para o funcionalismo e sem
o ambiente apropriado, com
pessoas preparadas, de
espírito público para o
enfrentamento das
negociações.  Caso a linha de
perversidade contra o
funcionalismo seja mantida, o
futuro de Rosalba não será
diferente do de Wilma de
Faria.

“Wilma deu as costas ao
funcionalismo e ao serviço público

em seus sete anos e meio de
Governo. ”
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Santino Arruda
Presidente do Sinai/RN
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Só sobrou balela no segundo turno das eleições
Os assuntos de maior importância não são sequer citados pelos

candidatos do poder

ão há novidades
quanto ao Segundo
turno para a

presidência da República. As
propostas que passaram são
semelhantes, nada de reformas
que interessem ao trabalhador.

O que se  enfatiza é  a
iniquidade do bolsa família, que
é um programa que tira o cidadão
da miséria, mas o mantém na
pobreza sem qualquer
perspectiva. O  Prouni e  Reuni
são programas na área da
educação definidos pela
agenda capitalista. O PAC nada
mais é do que um Programa de
Apoio ao capital.

Da reforma agrária
ninguém fala, ela que é a que
resolve o problema do emprego,

N

da renda e da alimentação.  Na
reforma da política econômica
nem se toca mais, e sobre a
construção de casas (Minha Casa
Minha Vida),  quando os prédios
desocupados nos grandes
centros são cada vez mais
presentes, servindo às grandes
imobiliárias, é, de fato, uma piada
e um projeto eleitoreiro.

Os candidatos da
esquerda fizeram a diferença,
apresentaram as propostas para
a  saúde totalmente  pública, de
educação de qualidade, da
infraestrutura, de estradas etc.

O candidato do PSOL,
Plínio,  falou de igualdade e de
saúde exclusivamente pública;
não passaram.

Portanto, votar nesse
segundo turno só se  for por
emoção ou por paixão, pois
nosso Brasil continuará
brilhando para a esperteza,
para a roubalheira, para os
grileiros de terras públicas,
para os coronéis da política,
sem ética e sem moralização no
serviço público.  O Estado,
cada vez mais capitalista, com
os pobres morrendo nos
corredores hospitalares.  A
educação sem solução.  As
privatizações em abundância.
O meio ambiente, como agora,
continua desprotegido.  Tudo
é uma só balela.

“Os candidatos da esquerda fizeram
a diferença, apresentaram as

propostas para a  saúde totalmente
pública, de educação de qualidade,
da infraestrutura, de estradas etc.  ”

Eleições 2010
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EMPARN
O juiz da 8ª Vara do

Trabalho de Natal condenou
a EMPARN a incorporar o
índice de 5,52% referente ao
dissídio coletivo 2008/2009.

O valor é retroativo a
maio de 2008. O Sindicato es-
pera o cumprimento da sen-
tença agora no mês de outu-
bro, já que, desde o dia 9 de
setembro, a empresa está ci-
ente da decisão.

DATANORTE 1
O Termo Judicial Nº

001/2010, assinado pelo
TRT-RN e pela Datanorte,
previa o depósito de R$ 400
mil mensais para pagamento
aos reclamantes com doen-
ças graves. Até agora, foram
depositados R$2 milhões, e
mais de 300 trabalhadores

receberam os créditos. Esses
dados são válidos para quem
tem até 60 anos e recebem até
R$3 mil. Para quem possui
mais de 60 anos, a Datanorte
apresentou uma proposta de
pagar 60% do valor. Alguns
trabalhadores fecharam o
acordo, e cerca de 30 servi-
dores foram pagos.

DATANORTE 2
A empresa recorreu

da ação que cobra isonomia
referente aos quinquênios
dos servidores. O pedido foi
negado no TST, em Brasília,
e o processo devolvido para
a 2ª Vara do Trabalho de Na-
tal. O juiz notificou o SINAI
para apresentar cálculos de
todos os trabalhadores da
empresa.

Santino Arruda
Presidente do Sinai/RN


