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Prestação de contasPrestação de contasPrestação de contasPrestação de contasPrestação de contas Começa censo dos servidores
aposentados do RN

censo dos servi-
dores aposentados
do Rio Grande do

Norte começou. O período
para atualização dos dados
se estende até 30 de abril de
2012. É necessário que o

O aposentado se dirija a um dos
locais de atendimento, no
mês do seu aniversário,
portando RG, CPF e um
comprovante de residência
atualizado.
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Emater e Ipern poderão parar atividades
s servidores da
Emater e do
Ipern ameaçam

deflagrar greve nos
próximos dias. No caso da
Emater, a previsão é que,
a partir do dia 25 de maio,

a greve da categoria inicie. A
principal reivindicação dos
servidores é o pagamento da
segunda parcela do Plano de
Carreira.

No caso do Instituto de
Previdência do Estado, há

O

Servidores do Detran deflagram greve
Greve

m assembleia reali-
zada no dia 16 de
maio, os trabalha-

dores do Detran/RN
deliberaram deflagração de
Greve a partir do dia 23 deste
mês. Os motivos que levaram
a categoria a iniciar o
movimento vão desde a falta
de servidores à falta de
pagamentos. A greve será
mantida por tempo inde-
terminado.

Insatisfação
Com a deliberação da

greve, os servidores do Detran
querem expressar a sua
insatisfação com o Governo
Rosalba, que, em 120 dias de
atuação, não tomou nenhuma
providência para melhorar as
condições de trabalho da
categoria nem a prestação de
serviço à população.

E

previsão para que a
paralisação inicie no dia 23
de maio e se mantenha por
cinco dias. Os trabalhadores
do Ipern protestam contra a
destituição da Comissão
gestora do Plano de Carreira

da categoria. Os
servidores do Ipern já
haviam feito uma
paralisação de alerta ao
Governo nos dias 4 e 5
deste mês.

Mobilização
Essas, no entanto,

não são as únicas
categorias do fun-
cionalismo público
insatisfeitas com o início
do Governo Rosalba. No
próximo dia 25, os
trabalhadores da Admi-
nistração Direta de todo
o Estado e das mais
variadas secretarias do
Governo realizarão uma
mobilização no Ma-
chadinho. Caso não haja
um posicionamento do
Estado até lá, uma greve
geral poderá ser
deflagrada.
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I
Crise se instala no governo do RN

niciado em 1º de janeiro,
o Governo Rosalba
Ciarline tomou a

iniciativa de averiguar as
contas deixadas por seu
antecessor, com as quais
passaria a gerir a
administração estadual.
Tinha contas para todos os
gostos, um mal que permeia
a administração pública no
Brasil e em seus estados
federados. Aqui, eram 812
milhões, disseram.

Em vez de fazer o
governo andar rapidamente,
até para poder pagar as
contas mais rápido, já que,
em tese, o mandato é de
quatro anos, a governadora
perdeu alguns meses falando
das dívidas, como se fosse
algo novo na história política
do Brasil, esquecendo-se de
olhar para as receitas do
Governo, cujo orçamento do
ano supera os nove bilhões.
Além do mais as receitas são
crescentes, mês a mês. Além

de ter perdido tempo, o
governo não andou. E não
anda, ainda,
lamentavel-

mente. Há uma crise
instalada no Governo.
Apenas em alguns setores

suas direções são
promissoras.

Porém há
o u t r o s
absoluta-
m e n t e
i n a d e -

quados, para uma gestão que
se diz preocupada com o fun-
cionamento da máquina,
começando pela Secretaria
de Administração. Lá, sua
estrutura foi desmontada, e
o titular da pasta não dá a
menor atenção às demandas
a ele direcionadas. A
receptividade na SEARH é
algo inusitado:  as pessoas
que lá chegam não são bem
vindas. E, por falar nisso,
para que serve a Secretaria
de Estado da Administração

e dos Recursos Humanos
nesse Governo? Para
resolver as demandas

funcionais dos servidores?
Como? Se até as demandas
das Entidades Sindicais do
funcionalismo foram
redirecionadas para o
Gabinete Civil? Não se teria
problemas quanto a isso, se
a burocracia nos escalões do
Governo não as atra-
palhasse.

Na FUNDAC
ma decisão tomada pelo
Gabinete Civil, desde o
dia 15 de março, quanto

ao pagamento de vantagens
retiradas, “equivocadamente”,
pela Secretaria de Administração,
do pessoal das unidades da
FUNDAC, dois meses depois não
se tinha certeza do seu cumpri-
mento.  Assim não dá. Os carros
da Fundação que fazem o
transporte do pessoal do CEDUC
Parnamirim e de M o s s o r ó
não têm

combustível
suficiente
para a
realização
das tarefas
dos Centros. Re-
sultado: funcionários passam até
duas horas nas paradas à espera
do transporte que lhes levam ao
trabalho.  Quem paga pelo
descaso? Os funcionários e os
adolescentes que ficam sem o
serviço. Será que o carro do
Secretário responsável pelo
desatino já o deixou em algum
lugar,  ao relento? No CEDUC
Mossoró, que a exemplo do de
Parnamirim fica afastado da
cidade, quem faz a escala de
serviço é o motorista do dia, e
sabe por quê? Vem para o trabalho
de carro os que moram no roteiro

que o combustível comporta.

U No IPERN
o IPERN, sua
Direção mantém
como peça chave

um funcionário que, por
opção, por desleixo
próprio e das gestões
passadas, há 15 anos não
comparecia ao trabalho na
Autarquia. Permanece na
administração do Instituto
como funcionário, ligado
ao gabinete do Presidente,
assim como a ex-Diretora
do Instituto, Sandra
Garcia, exonerada desde
1º de janeiro deste ano.
No caso de Sandra,
registre-se ser uma
servidora sem qualquer
vínculo com o IPERN
nem com o Governo do
Estado,  e que continua a
dar expediente no gabinete

N do presi-
d e n t e ,
n u m a
a t i t u d e
inusitada na
administração pública.

Promoções
Por outro lado, o

Presidente do Instituto
destituiu a comissão gestora
do PCCR, colocando
pessoas que jamais tiveram
qualquer relação com o
departamento de recursos
humanos, isso a 10 dias da
conclusão dos trabalhos de
avaliação do pessoal do
IPERN para as promoções
previstas, trazendo sérios
prejuízos aos funcionários da
Autarquia.
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o DETRAN, seu
Diretor Geral, um
jovem de muitas

inspirações, substituiu, sem
dar chance de defesa,  os
vistoriadores civis  da
Autarquia por militares,
causando indignação e susto
aos usuários.  Após alguns
encontros com a direção do
Sinai/RN e com os membros
da Organização por Local de
Trabalho - OLT local, o
diretor assumiu o
compromisso de fazer
retornar os civis espe-

cializados à função. Vale
salientar que a

atitude não
corresponde a
uma forma de
gestão admi-

rável.

No DETRAN

N

Planos de Cargos
uanto aos Planos de
Cargos, Carreiras e
Remuneração dos

vários setores do funciona-
lismo da Administração
Indireta, bem como da Direta,
os quais deveriam ter sido
pagos, a segunda parcela em
março e, agora em maio, até
o fechamento desta edição,
não havia definição do
Governo para tal. É uma
lástima, pois são planos cuja
melhoria salarial é in-
questionável, que custou
muitas jornadas de lutas nos
últimos 10 anos, e após a
conquista, agora é um dilema
se receber. Este Sindicato

tem apelado, de forma
civilizada e respeitosa, ao
Governo  pelo seu pa-
gamento. Há um debate
público, estressante e, por
que não dizer, até desonesto.
Alguns chegam a dizer que
foram planos eleitoreiros.
Sem passar a “mão na
cabeça” dos que, no

Q

Na EMATER
á reclamações
em profusão do
corte dos ser-

viços públicos aqui no
Estado, em todas as
áreas. Na EMATER,
vários são os escritórios

H que estão sem funcionar,
com internet e telefones
cortados e sem funcionários.
Dizem que os que querem
trabalhar têm que pedir o
combustível aos prefeitos. O
que é que está havendo? As

Governo, na época, de má fé
aprovaram os planos,
afirmamos que todos os Planos
foram conquistados com luta
e muito suor, e não é agora que
se vai deixar se envolver em
querelas menores, que só
atrapalham o funcionamento
dos serviços públicos e a vida
dos servidores.

Se o
Governo
não apre-
s e n t a r
uma pro-
posta de paga-
mento das parcelas restantes,
de todos os planos, o Estado
vai enfrentar a resistência do
funcionalismo pela garantia
de seus direitos, e não
hesitaremos em recorrer ao
Judiciário. Quem já viu uma
Lei Complementar ficar
inconclusa?  Já está marcada
para o dia 25 de maio uma
grande plenária em Natal, dos
vários setores da categoria
em que existe a demanda.

Prefeituras não estão, ao
menos é o que parece, em
melhores condições que o
Estado. Há algo de errado
nessa história,  embora
reconheçamos que a
direção da EMATER foi

“Se o Governo não apresentar uma proposta de
pagamento das parcelas restantes, de todos os
planos, o Estado vai enfrentar a resistência do

funcionalismo pela garantia de seus direitos, e não
hesitaremos em recorrer ao Judiciário.”

c o m -
p o s t a
há mui-
to pouco
t e m p o .
Vamos ver o
que vai acontecer.
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Parlamentares alegam “falta de orçamento” para
pagar Planos de Carreira

lguns parlamentares
têm tentado tirar uma
“casquinha” na con-

tramão que anda o Governo
Rosalba acerca das contas
deixadas pela gestão passa-
da, em especial, a continui-
dade do pagamento dos Pla-
nos de Carreiras. O coro é
um só: não há orçamento.

O Deputado Getúlio
Rego, líder do Governo, anda
dizendo que não há orçamen-
to para se pagar os reflexos
dos Planos de Carreira, ob-
jetos de Leis, aprovadas pelo
Poder Legislativo e sanciona-
das. Sabemos ainda que após
esse procedimento essas Leis
Complementares passam a
fazer do orçamento do ano

seguinte, necessariamente. O
Deputado sabe disso muito
bem, pois foi ele quem atuou,
e bem, na oposição, no perío-
do da aprovação de todas as
leis. Dizer que não há orça-
mento não é do feitio do de-

putado Getúlio. Não era.

Casquinha
Até o Senador José

Agripino tem aproveitado
para tirar a sua casquinha da
situação. Logo um senador,

A com quem a sociedade nor-
te-rio-grandense tem sido
excessivamente generosa,
disse que os Planos desorga-
nizaram o Governo de
Rosalba. Ele deve ter inte-
resse em deixar os Técnicos
D e de Nível Superior do Es-
tado ganhando o salário mí-
nimo, deve ser isso. Ele que
se cuide, pois este Sindicato
não vai deixar barato essas
intervenções descabidas e
despropositais desses políti-
cos interesseiros, que sequer
falam que seus salários já
subiram este ano de 16 mil
reais para 26. Pra eles pode,
para o funcionalismo, não.

“O Deputado Getúlio Rego, líder
do Governo, anda dizendo que
não há orçamento para se pagar

os reflexos dos Planos de
Carreira, objetos de Leis,

aprovadas pelo Poder
Legislativo e sancionadas.”

Há até quem diga que os Planos desorganizaram o Governo de Rosalba

Planos de Carreira

DATANORTE
Na ação coleti-

va que cobra a atuali-
zação dos quinqüênios
dos trabalhadores da
DATANORTE a em-
presa reconheceu o di-
reito apenas aos  tra-
balhadores da EM-
PROTURN, apesar de
o pedido ser para todo
o quadro da empresa.

Entretanto, como houve di-
vergência na conferência de
cálculos, o Juiz determinou
uma perícia contábil, que será
feita pela contadora judicial
Martha Rocha de Medeiros
e terá um prazo de 60 dias
para a referida conferência.

DISSÍDIOS
As perdas salariais do

período de maio de 2010 a
abril de 2011 dos trabalhado-
res da DATANORTE,
CEASA e EMPARN são de

6,30%. Esse percentual é o
que será encaminhado à Jus-
tiça por negativa do gover-
no nas pautas de reivindica-
ções dessas empresas.

PRECATÓRIOS
A direção jurídica do

Sinai comunica aos  seus
filiados que têm prioridade
para o pagamento de
precatórios, no valor de até
60 salários mínimos (R$
32.700,00), todos os traba-

lhadores que têm
idade igual ou supe-
rior a 60 anos, além
dos portadores de
doenças graves de-
vidamente compro-
vadas. Todos os tra-
balhadores que se
enquadrem em uma
dessas situações de-
vem comparecer à
sede do Sinai muni-
dos dos documentos
de RG e CPF.


