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AVALIAÇÃO

2011 termina com vaias para Rosalba
e prejuízo para o funcionalismo
e o que nos motiva é a
avaliação positiva, os
funcionários públicos do
Rio Grande do Norte

devem buscar essa positividade
em outros aspectos de sua vida.
Isso porque, no que se refere a
direitos e conquistas, o ano de
2011 já vai tarde.

Claro que o ano não tem
nada a ver com isso.  A tragédia
profissional do servidor tem
nome e sobrenome:  Rosalba
Ciarline.  O ano foi se esvaindo
sem que o governo pagasse um
centavo sequer dos Planos de
Carreira.  Uma conquista fruto
da luta e do sacrifício de oito
anos.

Nenhuma argumentação
das categorias conseguiu
sensibilizar o governo: salários

achatados desde 1996, des-
nivelamento das grades salariais
dos entes públicos, nada.
Rosalba tentou escapar do
assunto falando do “caos”
encontrado ao assumir o
Governo e no famigerado limite
de Responsabilidade Fiscal.
Findou dizendo que os  Planos
não tinham os estudos dos
impactos financeiros e por isso
seriam inconstitucionais.

Seria uma tragédia, se
não passasse de uma grande
falácia.  A tragédia da situação
deixada pelo Governo Iberê/
Wilma de Farias nunca foi
novidade para ninguém. Porém
os estudos do DIEESE deixaram
claro que o estado tinha as
condições de superação de suas

p r ó p r i a s
dificuld-
a d e s .
Basta-

v a

S c o m -
petência
e com-
p r o -
m i s s o .
E s s a s
q u a l i -
dades, no
e n t a n t o ,
foram mais
raras no
g o v e r n o
Rosalba do
que mesmo
dinheiro.

Lei
Quanto à Lei de

Responsabilidade Fiscal, esta
deixa claro a forma que o
Governo deve utilizar para fazer
as correções, coisa que o
Governo Rosalba fingiu que
não existia. Quanto ao impacto
financeiro dos Planos, tudo se
pode dizer do Governo Wilma/
Iberê, menos que o ex-
Secretário de Administração
Paulo Cesar era negligente em
sua função, a ponto de facilitar
a vida do funcionalismo.

Paulo Cesar era
considerado por todos nós o
empecilho nº 1 do Governo
Wilma em relação às
demandas do funcio-
nalismo.  Ele causou

desgastes insanáveis ao próprio
Governo. Os planos tiveram sua
tramitação, no âmbito do
Executivo, exaurida. Depois, a
Assembleia os aprovou sem
demora, com parecer favorável
de sua Coordenadoria Jurídica,
de cujo corpo técnico fazia parte
o ex-Secretário Paulo de Tarso.
Cabia a ele realizar as
negociações no início do
Governo Rosalba.

Portanto esse primeiro
ano do Governo Rosalba
Ciarline foi pleno em enrolação
e falácia para o funcionalismo.
Não é à toa que o povo vaiou
Rosalba durante a abertura das
obras do aeroporto de São
Gonçalo, e seu governo é
rejeitado em todas as pesquisas.

Leilão da Datanorte deverá
ocorrer em março

Valor arrecadado será para pagamento das dívidas
trabalhistas da Companhia

m março de 2012,
deverá ser realizado o
leilão de bens da

Datanorte para garantir o
pagamento de dívidas da
Companhia com os tra-
balhadores. Além da relação de
bens apresentada pela Empresa,
o Sinai fez outra listagem que
será levada à Justiça para
avaliação a partir de 9 de janeiro.

A alienação dos bens da
Datanorte foi autorizada no dia
3 de agosto deste ano, quando

os acionistas da Companhia e o
Governo do Estado se reuniram
para discutir a proposta. A
determinação para que a
Empresa colocasse todos os
seus bens à disposição da
Justiça foi dada pelo Tribunal
Regional do Trabalho, após
levantamento das dívidas
trabalhistas da Companhia,
orçadas em mais de R$ 70
milhões.

E
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Lista de exigências para 2012 já está feita
que se espera é que,
em 2012, o Governo
desperte para suas

obrigações com a população
através dos serviços públicos e
dos seus servidores.  Quanto ao
SINAI, a luta continua em
defesa do concurso público
para os diversos órgãos; pelo
cancelamento dos contratos de
terceirizações; pelo fim da farra
dos bolsistas em desacordo
com a Lei específica.

O SINAI vai lutar também
por uma nova leitura da Lei de
Responsabilidade Fiscal, como
já o fazem 16 estados da
Federação. No Nordeste,
apenas o Rio Grande do Norte e
o Piauí insistem na interpretação
que penaliza os servidores; os
outros sete já retiraram, por
exemplo, os aposentados e
pensionistas  da contabilização
da Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Queremos também a
implantação, pra valer, do teto
salarial do funcionalismo e
estabelecimento de um piso
corrigido anualmente. Por fim,
vamos lutar também pela
constituição da mesa
permanente de negociação com
definição de data base para o
funcionalismo.

Contradição
Um ponto importante

para se buscar em 2012 é a
igualdade de tratamento
durante as negociações com as
diversas categorias. Até na hora
de negar os direitos dos
trabalhadores, o governo
Rosalba tem se mostrado
incoerente, contraditório,
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quando diz que a Lei de
Responsabilidade Fiscal não
permite o cumprimento dos
acordos para pagamento dos
Planos de Carreira. Mais ainda,
tenta a todo instante
desestabilizar a luta dos
trabalhadores apostando em
negociações individuais com as
categorias. Exemplo disso é a
última decisão tomada em
relação aos Policiais Civis e
Militares. “O Sinai defende de
forma intransigente que os
companheiros da Polícia
merecem ter seus pleitos
atendidos. A falta de agentes e
de delegados em todo o RN,
principalmente no interior do
estado, é um problema da mais
clara urgência,” afirma o

presidente do Sinai, Santino
Arruda.  Já no caso dos policiais
militares, o Governo enviou à
Assembleia Legislativa um
projeto pedindo a dispensa de
tramitação pela Assembleia
Legislativa, para ser votado em
até 24 horas, atendendo parte
das solicitações daqueles
policiais. O problema é que outras
demandas de várias outras
categorias se arrastam desde
2010, isso sem contar com o
tempo que essas conquistas
demoraram e que não estão
sendo levadas em consideração
pela atual gestão. Ou seja,
solicitações feitas em 2011, mas
que já têm previsão orçamentária
para 2012. Já outra grande parte
do funcionalismo amarga o
desrespeito do Governo a uma lei
sancionada desde 2010, ouvindo
sempre a mesma desculpa de que
a Lei de Responsabilidade Fiscal
não permite o cumprimento dos
acordos.

“O SINAI vai lutar também por uma nova
leitura da Lei de Responsabilidade Fiscal,

como já o fazem 16 estados da Federação.”


