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Durante o mês de agosto, a direção do Sinai fez visitas à sua base em quase
todo o Estado para debater o fechamento das negociações com o Governo do

Estado. Esses debates foram um reforço às assembleias das categorias com
Planos pendentes de pagamento, que

aprovaram a negociação feita
com o Governo no mês de

junho.
Agora, no mês

de  setembro, O SINAI
dará continuidade ao
debate com o restante
da catagoria.

A direção ainda
percorrerá as ci-

dades de Macau,
Ceará Mirim,
João Câmara,
São Paulo do
Potengi, Cru-
zeta e Caicó.

Direção do Sinai visita base para debater
negociações com o Governo

Discussão é um reforço às assembleias realizadas com as categorias com Planos
pendentes de pagamento
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PCCR

Trabalhadores com parcela do Plano em atraso
recebem pagamento

esmo tendo assu-
mido junto ao
SINAI o com-

promisso de pagar os 30%
para aqueles servidores que
ainda não tinham recebido
sequer a primeira parcela
(30%) do Plano de Carreira,
o Governo não conseguiu
cumprir na integralidade. O
motivo alegado foi a falta de
estrutura funcional, devido ao
fato de a comissão de

enquadramento ser pequena,
dificultando, portanto, o
cumprimento do acordo total
no mês de julho, conforme
anunciado. Mesmo assim, o
Governo pagou os demais
servidores nesse mês de

Pagamento está sendo feito àqueles servidores que  não tinham recebido sequer a primeira parcela dos 30%

M
agosto, com efeito retroativo
a julho.

DIFICULDADE
Cerca de 4 mil

servidores entre ativos e
aposentados receberam o
pagamento. Entretanto,

pelas dificuldades funcionais
alegadas, mais de mil
servidores ainda não foram
contemplados nessa folha.
Estes últimos terão seus
créditos inseridos na folha de
setembro, também com
efeito retroativo a julho, além
de receberem juntamente
com o primeiro pagamento
relativo ao parcelamento dos
70% restantes do Plano, que
será pago de setembro a
dezembro deste ano.

“Cerca de 4 mil servidores entre ativos e
aposentados receberam o pagamento.

Restam ainda mais de mil.”

Governadora volta atrás no compromisso de pagamento
dos Planos a partir de setembro
Em entrevista, Rosalba Ciarline descarta a possibilidade de pagamento

direção do SINAI
foi surpreendida no
último sábado (03)

ao ler uma entrevista da
Governadora Rosalba
Ciarline em um jornal de
circulação da cidade do
Natal, na qual ela dizia que
estava descartada a
possibilidade do Executivo
começar a implantar o
reajuste do funcionalismo
público a partir deste mês.

Na mesma entrevista,

A ela disse ainda que o Governo
fará agora, no mês de
setembro, apenas a
convocação de cada
categoria para negociar
como serão implantados os
Planos de Cargos e Salários
que estabelecem aumentos,
mas sem data para as
aplicações.

NEGOCIAÇÃO
“Ora, a negociação foi

feita com o Governo, com

um dos representantes
oficiais de sua gestão, o
secretário-chefe da Casa
Civil, Paulo de Tarso. Todas
as conversas aconteceram
no Palácio Governamental,
na Casa Civil, declara
Santino Arruda, presidente
do SINAI. Para ele, o
acordo para pagamento das
demais parcelas em atraso
dos Planos das várias
categorias em greve, ainda
no mês de julho, foi claro. A
própria correspondência
oficial do Governo ao
SINAI, através do ofício nº
1565/2011-GAC, é ainda
mais clara, quando  em seu
terceiro parágrafo afirma:
"Quanto à implantação dos
diversos Planos, o Governo,
de setembro a dezembro
próximos, tomará tal
providência em parcelas
iguais".  Na transcrição do
texto, vê-se claramente que
não há condicionamento
algum por parte do Governo
quanto a essa questão.
Ademais, categorias e
representantes sindicais dos
vários segmentos do

funcionalismo público
estadual em greve dão
conta disso. A condição para
finalização do movimento
grevista que assolou o
Estado do RN nos últimos
meses foi a de pagamento
dos Planos. Agora vem a
Governadora dizer que tudo
é uma questão de
interpretação? Que no mês
de setembro iríamos
continuar as negociações?
Que negociações, senhora
Governadora? Já fizemos
isso. A hora agora é de
pagar, afirma Santino.

Mesmo não enten-
dendo o porquê da
declaração da senhora
Rosalba Ciarline, de forma
extemporânea, as direções
dos Sindicatos com Planos
pendentes de pagamento
estão se articulando e, caso
a situação seja perpetuada
na imprensa, mesmo sem
um comunicado oficial por
parte do Governo, iremos
em busca de uma audiência
o mais rápido possível,
declara Santino Arruda.Vários encontros antecederam o Acordo feito no Gabinete Civil do Estado.
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Informe Jurídico

Audiência sobre Dissídio Coletivo
dos trabalhadores da CEASA e

EMPARN não teve acordo
audiência marcada
sobre Dissídio
Coletivo das

entidades Ceasa e Emparn
foi remarcada. Isso porque,
apesar de o encontro ter sido
realizado na data prevista –
dia 31 de agosto, com todos
os interessados presentes -
as entidades não apre-
sentaram nenhuma proposta.

A próxima audiência de
instrução e julgamento será
realizada em 14 de setembro,
às 15h, para a Ceasa, e às
15h30, para a Emparn, na
sede do Tribunal Regional do
Trabalho. O Dissídio cobra
perdas salariais do período
2010/2011, na ordem de
6,30%.

A

SINAI convoca servidores do
IPERN com precatório a receber

para apresentar documentos
Juiz deferiu o
pedido do SINAI
quanto à prioridade

de pagamento dos pre-
catórios do IPERN aos
idosos. Dos 209 que
encabeçam a ação, apenas
60 compareceram ao
Sindicato para apresentar os
documentos exigidos para
recebimento. A diretoria
jurídica do SINAI solicita

aos demais que com-
pareçam à sede do
Sindicato, munidos de cópia
da carteira de identidade e
do CPF. Feito isso, o
Sindicato encaminhará a lista
para o Tribunal de Justiça,
que por sua vez en-
caminhará para o Tribunal
Regional do Trabalho para
pagamento.

O

SINAI e DATANORTE assinam novo Termo de Compromisso
para pagamento aos servidores

novo Termo de
Compromisso 075/
2011 assinado

entre o SINAI e a
DATANORTE começará a

ser pago em janeiro/2012.
O acordo será pago em
quatro parcelas de 250 mil
reais, com início em 30/01
a 30/04/2012.  56 tra-

balhadores idosos serão
beneficiados

O Termo anterior foi
parcelado em cinco parcelas
de 200 mil no período de

O março a julho/2011. Neste
úl t imo,  32  servidores
idosos e portadores de
doenças  graves  foram
beneficiados.

Servidora aposentada recebe crédito de uma das ações
mais antigas do SINAI

gora em agosto, a
servidora apo-
sentada da Fundac,

Maria Assis da Silva, recebeu
o crédito de uma das ações
mais antigas impetradas
pelo SINAI. A ação data
do ano de 1989.

Há 22 anos, a
assessoria jurídica do
Sindicato dava entrada
na ação cobrando o
adicional noturno a que
dona Maria Assis tinha

direito. Mesmo tendo pago o
preço, durante todos esses
anos, da lentidão do Estado

e da justiça para
com o

A

Ceasa cumpre decisão em dissídio, parcialmente
os Dissídios
Coletivos 2008/

2009 e 2009/2010, que
N cobram a reposição da

inflação na ordem de 5,83 e
5,49%, respectivamente, a

Ceasa cumpriu a decisão
parcialmente. Resta ainda
incindir juros e correção

monetária no período de
maio/2009 a agosto/
2011.

seu direito, toda a direção do
SINAI se alegra juntamente
com ela, que finalmente

conseguiu ter seu
direito re-

conhecido

da forma mais inquestionável:
litigando e recebendo por ele.

ORGULHO
Parabéns, dona Ma-

ria. Este Sindicato se sente
orgulhoso de poder ter

ajudado cumprindo sua
obrigação: a de defesa
dos direitos dos tra-
balhadores em qualquer
instância, administrativa
ou judicialmente, doa em
quem doer.
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Governo desrespeita decisão judicial em Dissídio
da EMPARN

A sentença foi proferida há um ano

esmo diante de
uma decisão ju-
dicial que já dura

um ano sobre um Dissídio
Coletivo dos trabalhadores da
EMPARN, o Governo insiste
em descumprir.

No processo admi-
nistrativo, o presidente da
empresa solicitou o
cumprimento da sentença ao
Secretário de Administração
para tomar as devidas
providências desde o dia 16/
09/2010. Trata-se do Dissídio
Coletivo 2007/2008, que
cobra a diferença da inflação
no percentual de 5,52%, de
maio de 2007 à abril/2008.

A decisão judicial foi
proferida ainda na gestão do
governo anterior. Somam-se
aí quatro meses de negação

M

da decisão por parte do
Governo Iberê e os últimos
oito meses na administração
da Governadora Rosalba.
Após várias reuniões, no
último encontro da direção do
SINAI com o subsecretário
adjunto Mário Sérgio, ele
garantiu que o pagamento
sairia agora no mês de
agosto. Isso não aconteceu.

SENTENÇA
A sentença reza uma

multa diária de 1/3 do salário
mínimo para cada tra-

balhador, em caso de
descumprimento. O SINAI
denunciou o descumprimento
à Justiça, e o Juiz da 8ª Vara
do Trabalho notificou a
empresa para falar sobre os
cálculos apresentados pelo
Sindicato. A EMPARN
impugnou os cálculos
apresentados e agora o Juiz
vai determinar uma perícia
contábil, além de designar um
período para fazer a
conferência dos referidos
cálculos.

DESRESPEITO
O fato é que o

Governo não se preocupa,
não leva em consideração,
descumpre, desrespeita, não
só a justiça, mas todos os
trabalhadores que veem seus
direitos ao longo do tempo
serem postos em segundo
plano, aliás em plano algum,
como é o caso em pauta.
Após muita pressão, quando
muito, o que o Sindicato tem
ouvido dos gestores são
apenas promessas. Sim,
porque garantias mesmo o
funcionalismo público
estadual não tem tido, haja
vista, uma gestão que não
consegue cumprir, sequer se
intimidar com uma decisão
proferida pela Justiça.

Informe Jurídico

curso de Organização por
Local de Trabalho, reali-
zado pelo Sinai em Pau

dos Ferros, foi um sucesso. Apro-
ximadamente 15 trabalhadores
participaram da capacitação, que
ocorreu nos dias 25 e 26 de agos-
to. Na ocasião, foram discutidos
os seguintes temas:

Os problemas no local de
trabalho e a quem cabe resolvê-
los; O processo de conhecimento
da realidade da empresa; Técni-
cas, instrumentos e formas de or-
ganização.

Outros cursos ainda serão
realizados este ano pelo Sinai para
os seus sindicalizados. Veja a
agenda dos próximos e participe!

Curso capacita trabalhadores em Organização
por Local de Trabalho (OLT)

“Após muita pressão, quando muito, o
que o Sindicato tem ouvido dos gestores

são apenas promessas.”

O Atividade: Curso sobre "Relações de Gênero"
Data: 22 e 23 de setembro de 2011
Horário: das 8h às 18h
Local: Assu/RN
Roteiro: A vida das Mulheres e suas lutas específicas; Gênero: como a socieda-
de constrói "homens e mulheres"; Sempre foi assim? Quem oprime é oprimido?
Trabalhadores e trabalhadoras: gênero e classe.

Atividade: Curso sobre "Legislação Trabalhista do Servidor Público"
Data: A ser divulgada posteriormente
Horário: das 8h às 18h
Local: Currais Novos/RN

Atividade: Curso sobre "Legislação Previdenciária"
Data: A ser divulgada posteriormente
Horário: das 8h às 18h
Local: Sede do Sinai, em Natal
Roteiro: Quais os benefícios; A previdência antes e depois da reforma; Apuração
e processamento de benefícios
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Presidente da FUNDAC diz que buscará solução para
pagamento de horas extras atrasadas

A direção do SINAI
esteve reunida com
o presidente da

FUNDAC na última sexta-
feira, para tratar de algumas
demandas urgentes dos ser-
vidores da Fundação. Um dos
pontos da pauta é o paga-
mento das horas extras atra-
sadas dos servidores. O pre-
sidente da FUNDAC, José
Alexandre Sobrinho, se com-
prometeu a ir, pessoalmente,
em busca de uma solução
definitiva.

As horas extras em
atraso são dos meses de de-
zembro de 2010, abril, maio,
junho, julho e agosto deste
ano. O Governo havia se
comprometido a pagá-las,
caso a categoria encerrasse
a última greve que realizou.
No entanto, o Estado não só
não cumpriu todo o acordo,
como a Fundac continua so-
licitando e autorizando que os
servidores trabalhem a mais
do que deveriam para suprir

a carência de pessoal e em
virtude da necessidade do
serviço.

Para o presidente do
SINAI, Santino Arruda, o
que o Governo está fazendo
é se apropriar de forma
indevida do salário desses
servidores. Hora extra com-
põe salário, sendo assim, não
dá para negociar o mínimo a
que se tem direito a receber
pelo trabalhao realizado, de-
clara Santino.

No dia 15/09, o SINAI
fará uma reunião com todos
os servidores dos CEDUCs

Hora extra

para tratar da questão e bus-
car uma forma de pressionar
o Governo a pagar o valor
acumulado e as novas horas
extras, que estão sendo tra-
balhadas atualmente. O en-
contro será às 09h00, no au-
ditório da Emater.

Na ocasião, também
foi discutida a falta de pes-
soal e de segurança nos
CEDUCs de Mossoró. Sobre
isso, o presidente da Fundac
disse que a Fundação está
fazendo um levantamento em
suas unidades. Definida a si-
tuação, serão adotadas me-

didas de ajustes, inclusive
com a contratação temporá-
ria de pessoal já prevista em
Lei e, posteriormente, será
visto o concurso público.

A Casa Lar Menino
Jesus e a do Deficiente tam-
bém foram pautadas na reu-
nião devido a problemas de
infraestrutura, segurança,
transporte, entre outros. José
Alexandre Sobrinho disse que
ambas serão vistoriadas ra-
pidamente para se ver uma
solução, embora sejam Casas
que terão, em pouco tempo,
a gestão municipalizada, em-
bora com o pessoal da
FUNDAC.

Quanto ao transporte
das várias Casas, providên-
cias serão adotadas. Será vis-
ta a situação não só da Casa
Lar Meninuo Jesus, mas tam-
bém do CEDUC Pitimbu.
Para a estrutura da cozinha,
onze fogões novos já foram
adquiridos. As mesas do re-
feitório do CEDUC Pitimbu
também serão substituídas.
Quanto ao auxílio-transporte,
para quem reside em cidade
distinta da que trabalha, será
vista uma solução rapida-
mente.

SOLICITAÇÃO
José Alexandre disse

que a crise funcional do
CEDUC Caicó já está sendo
vista pela Direção. E quanto
ao pessoal de Pau dos Fer-
ros, há cinco servidores que
solicitaram transferência para
o CEDUC Mossoró. Como
os trabalhadores lotados em
Pau dos Ferros estavam ce-
didos para outros órgãos do
Governo, o presidente afirmou
que a transferência será mui-
to bem-vinda, já que a unida-
de de Mossoró também sofre
de carência de pessoal.

“As horas extras em atraso são dos
meses de dezembro/2010, e de abril a
agosto deste ano. O Governo havia
se comprometido a pagá-las, caso a
categoria encerrasse a última greve

que realizou. ”
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SINAI e ASSEMA discutem implantação do Plano
com direção da EMATER

Documento encaminhado solicita audiência para debater recomposição salarial

A s direções  do
SINAI e da ASSE-
MA tiveram uma

audiência conjunta com o di-
retor da EMATER, em Na-
tal. O objetivo da reunião foi
tratar da implantação dos
benefícios do Plano de Car-
reira dos trabalhadores. O
encontro foi realizado no dia
24/08.

Na avaliação do pre-
sidente do SINAI, Santino
Arruda, a reunião foi muito
proveitosa, principalmente no
sentido de que o Sindicato
pôde trabalhar as pendênci-
as do Plano de Cargos dos
servidores daquele Instituto.

Um dos pontos abor-

dados foi a questão dos di-
reitos garantidos na Lei a
partir de cursos de especi-
alização dos seus técnicos.
O presidente da EMATER,
Ronaldo Cruz, disse que
esse direito depende da cri-
ação de uma Lei Ordinária
que normatize. Ele disse ain-
da que vai nomear uma co-
missão para gerir o Plano de

cargos da categoria.

AVALIAÇÃO
Ronaldo Cruz avaliou

de forma positiva a cobran-
ça do SINAI no sentido de
se ter um número maior de
servidores no Instituto para
que ele volte a cumprir seu
papel fundamental para o de-
senvolvimento do Estado.

Nesse aspecto, ele deixou
claro seu propósito de enviar
um documento à Governado-
ra solicitando a reabertura de
concurso para aquele Institu-
to. O diretor disse que reco-
nhece a defasagem de pes-
soal em seu quadro.

Tratou-se ainda das
condições precárias de traba-
lho, onde até pouco tempo es-
tava faltando até mesmo
combustível para os técnicos
realizarem tarefas importan-
tes no dia-a-dia. Nesse as-
pecto o presidente do Insti-
tuto disse que muita coisa já
está sendo resolvida e as ca-
rências estão sendo sanadas
com as devidas urgências.

PCCR

Entidades sindicais se reúnem para discutir ações unificadas e
enviam ofício ao Governo

Ação

D urante reunião na
última segunda-
feira (29), os Sin-

dicatos representantes do
funcionalismo público es-
tadual, SINAI, SINTE,

Documento encaminhado solicita audiência para debater recomposição salarial
SOERN, SINDSAÚDE,
SINMED, SINPOL,
SINDFERN E SINTERN,
elaboraram um ofício que
foi enviado ao Governo do
Estado.

No documento, é soli-
citada uma audiência para
discutir a alocação de recur-
sos orçamentários, anualmen-
te, para recompor o salário do

funcionalismo. O objetivo
é que a recomposição
seja feita ao menos no ní-
vel de defasagem. O en-
contro foi realizado na
sede do Sinai.

“Ronaldo Cruz avaliou de forma positiva a
cobrança do SINAI no sentido de se ter um

número maior de servidores no Instituto para
que ele volte a cumprir seu papel fundamental

para o desenvolvimento do Estado. ”

Governo encaminha demandas da LC 432/2010 para
Consultoria Geral do Estado

audiência ante-
r iormente agen-
dada com o

secretário-chefe da Casa
Civil ,  Paulo de Tarso,
serviu apenas para que a
pauta fosse encaminhada
para a Consultoria Geral do
Estado.

A
Direção do SINAI esteve reunida com a Consultora Geral, Dra. Tatiana Mendes, no dia 24/08

A audiência foi
agendada pelo próprio
secretário, que entendeu que
as particularidades da LC
432/2010, em especial a sua
reestruturação para admitir
as pessoas que ainda não
foram enquadradas, de-
veriam ser primeiramente
tratadas com a Consultora.

PRAZO
Durante a reunião,

Dra, Tatiana informou que
esse processo de
reestruturação, de rea-
bertura de prazos para
aquele servidor, que por
algum motivo não aderiu à
Lei do Plano, será discutido
conjuntamente entre a

Consultoria Geral do
Estado e o Gabinete Civil.

Quanto à proposta de
inclusão na LC 432/2010 do
pessoal do Quadro Su-
plementar da Datanorte, ela
se comprometeu em
estudar o caso para dar
uma resposta.
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SINAI participa da
Jornada Nacional

de Lutas
Representantes do Sindicato e da Base participaram de

mobilização em Brasília

Encontro Nacional da Intersindical será nos
dias 29 e 30 de outubro

coordenação nacional
da Intersindical apro-
vou a realização do III

Encontro Nacional para os dias
29 e 30 de outubro deste ano. O
evento ocorrerá na cidade de São
Paulo, com local a ser divulgado
posteriormente. Já o Econtro
Estadual será no dia 8 de
outubro, das 09h00 às 13h00,
na sede do SINAI, em Natal.
Este, será convocado pela
coordenação estadual da
Intersindical no RN.

Em tempo hábil, o
SINAI convocará assembleias
específicas para eleger a
delegação que participará do
evento, de acordo com as regras
estatutárias.

Os temas a serem
abordados no congresso são:
Conjuntura nacional e
internacional; Plano de lutas;
Balanço do processo de
reorganização; e Intersindical.
Outras informações sobre o
congresso estão disponíveis em:
http://www.intersindical.inf.br/noticias

A

Jornada Nacional de
Lutas mobilizou
milhares de tra-

balhadores de todo o país com
atividades diferenciadas
entre os dias 17 e 26 de
agosto. No dia 24, a principal
manifestação foi realizada
em Brasília, e o SINAI
participou com os seguintes

A representantes:
Base - Arismar

(IPERN), Moura
(EMATER), Alberto
(FJA) e Célia
(FUNDAC) Sinai-RN -
Batista (DETRAN),
Teixeira (FUNDAC),
Euzamar (FJA) e Zilta
(FUNDAC).

O Encontro Estadual será no dia 8 de outubro, na sede do SINAI


