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Pauta de reivindicações foi entregue
ao Governo

O SINAI entregou sua
pauta central de reivindicações no
dia 8 de março, momento em que
lideranças sindicais do Fórum
Estadual dos Servidores Públicos
e trabalhadores de todo o Estado
se encontraram em uma grande
manifestação política e cultural da
classe trabalhadora. Na entrega do
documento, o Sindicato sugeriu
que o Gabinete Civil marcasse uma
reunião para os próximos dez dias,
para dar uma resposta aos
Sindicatos envolvidos na
negociação.  Acesse http://
www.sinairn.com.br e acom-
panhe o documento que foi
protocolado junto ao Governo
com as reivindicações principais
das categorias da base do Sinai.

         Leia mais na página 3.

Negociações já começaram, e categoria está mobilizada
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CAOSCAOSCAOSCAOSCAOS
Com Rosalba, caos se agrava
no serviço público estadual



O Presidente do SINAI no uso de suas atribuições
estatutárias, de acordo com o artigo 22º, parágrafo primeiro,
convoca todos os filiados para uma Assembleia Geral
Ordinária a se realizar no dia 26 de abril de 2012 (quinta-feira)
às 09h30min, em primeira convocação com 50% (cinquenta
por cento) mais 1 (um) dos sócios e às 10 horas, em segunda
convocação, com pelo menos 10 (dez) sócios presentes, na
Sede do SINAI/RN, na Rua Leonardo Drumond, 1661 – Lagoa
Nova, nesta Capital, com a finalidade de aprovar o balanço
físico e financeiro  do Exercício de 2011.

Natal/RN, 21 de março de 2012.
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Debate
Secretário de Administração será o

negociador oficial do Governo

Governo inverteu a
ordem de negociação
das reivindicações

das categorias e definiu um
negociador oficial, que será
o Secretário de Admi-
nistração, Alber da Nóbrega.
A direção do Sinai entende
que, se o secretário tiver
autonomia para encaminhar
as demandas, não há o que
se questionar, porém se não
for assim, se o representante
for um mero intermediário,
sem poder para dar qualquer
resposta concreta aos

O
Trabalhadores buscam a complementação do pagamento do PCCS

trabalhadores, o Sindicato
buscará outra alternativa o
quanto antes. Os dirigentes do
Sinai, inclusive, já deixaram
isso bem claro ao chefe da
Casa Civil.

Negociações
No Idema, Detran,

FJA, Emparn e Ipern, já houve
uma rodada de negociações
com os gestores, cuja pauta
principal foi o pagamento dos
Planos de Carreira, com
exceção do Ipern. A
expectativa do Sinai é que as

Com Rosalba, caos se agrava no serviço público estadual

TURISMO
Na Secretaria de Tu-

rismo, os servidores efetivos
estão sem ter o que fazer. De-
les é exigida apenas a
frequência ao expediente. A
Secretaria ocupou durante
anos uma casa na Rua
Floriano Peixoto, que teve de
ser reformada. Foi alugado,
então, um prédio na Rua
Juvenal Lamartine, cujo valor
se aproxima dos R$13 mil men-
sais. Enquanto isso, a casa
reformada por R$ 200 mil, di-
zem, foi devolvida ao Estado
e se encontra fechada.

SEMARN
Na SEMARN, há um

ano foram liberados do expe-
diente os servidores que ope-
ravam as perfuratrizes, tendo
sido o serviço terceirizado. A
ação é considerada um absur-
do pelos servidores, pois
veem o dinheiro se esvaindo
pelo ralo, enquanto a Folha
de Pagamento de Pessoal
leva a culpa pelo desmantelo

não é diferente. A biblioteca
local está sendo desmontada
para reforma, o que a deixará
sem funcionamento por um
bom período. Além disso, a
Orquestra Sinfônica e o Coral
Canto do Povo, dois institu-
tos de relevância para a cul-
tura potiguar, estão sendo,
simplesmente, desprezados
pelo Governo.

IDEMA, EMPARN E
CEASA

No Idema, na Emparn
e na Ceasa, já se constatou
uma grande precarização dos
serviços por meio da
terceirização, tanto por causa
de contratos precários, quan-
to pela avalanche de pessoas
novatas, sem vínculo com os
órgãos governamentais.  Em
todos eles, rigorosamente, há
falta de pessoal.

E, por fim, a reivindi-
cação que não quer calar: em
parte da administração direta
e indireta falta pagar os 70%
restantes dos Planos de Car-
reira implantados em 2010.

negociações ocorram ainda
no mês de março. No dia 3
de abril, a direção do

das finanças do Estado.

SETHAS
Na SETHAS, também não

se observa movimentações. Na
Administração Indireta, a situa-
ção é gravíssima, no DETRAN,
por exemplo, os trabalhadores
estão no limite da capacidade,
por pressão do usu-
ário, que tem di-
reito ao serviço,
e do próprio
serviço, feito
às pressas,
comprometen-
do a qualidade.
Esse ciclo de pro-
blemas se dá por de-
ficiência do quadro funcional.
Os concursados, 285 ao todo,
sequer  tiveram o certame homo-
logado; e ainda há a estrutura fí-
sica inadequada, além da falta
permanente de material.

IDIARN
No IDIARN, falta material

para o trabalho dos técnicos, a es-
trutura das bases físicas são defici-

tárias; o escritório de Mossoró,
onde trabalham 10 funcionários,
sequer tem banheiro.

FUNDAC
Na FUNDAC, segue-se

o mesmo padrão de deficiência,
mas é importante ainda regis-
trar que o serviço público re-

quer estabilidade, e uma
instituição na qual

sua Direção mu-
dou três vezes
em apenas um
ano não há mui-
to o que come-

morar.

EMATER
Na EMATER, a internet

não funciona, não tem telefone
em todos os escritórios, e o Ins-
tituto não ganha as chamadas
públicas, deixando de prestar
os serviços de sua competên-
cia no campo.

FJA
Na Fundação José

Augusto, a situação também

Sindicato fará uma reunião
ampliada de avaliação e de
planejamento das ações.

O desgoverno está se espalhando por todos os setores do serviço público estadual.
Na Administração Direta, as Secretarias estão quase fechadas.
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 FUNDAC
O que é que falta faltar mais?

elembrando Lula
(ex-Presidente) ,

“Nunca na história”, que não
é a do Brasil, mas da Fundac,
a letra “F” esteve tão em
voga como atualmente.
Senão vejamos:

Falta competência no
gerenciamento das políticas
sociais voltadas para os
adolescentes, por parte dos
gestores, que, por serem
indicados, não lhes é
cobrado o mínimo de
conhecimento nas áreas
afins da Fundac.

Falta política de
valorização para os
servidores, que são
relegados a terceira pessoa
depois de ninguém. Falta
transporte de qualidade para
os servidores se deslocarem

R para seus locais de trabalho,
transporte este que nem para
o ferro velho serve mais;
falta alimentação, nas
unidades de internação, para
os adolescente e fun-
cionários; falta segurança
para todos os que labutam
nas respectivas unidades,
que por obediência ao ECA
( Estatuto da criança e do
Adolescente), devemos
chamar de Centros
Educacionais. Faltam
políticas socioeducativas e
pedagógicas voltadas para a
ressocialização dos internos,
que lhes deem o mínimo de
dignidade. Falta o
compromisso dos que
chegam para com a
Instituição. Faltam tantos
“efes”, que eu volto a

perguntar: o que é que falta
faltar mais?

Seria utopia pen-
sarmos em trocar os “efes”
por “tês”. O servidor ter
dignidade com a sua
valorização, os adolescentes
terem tratamento que os
dignifiquem enquanto seres
humanos, os gestores terem
compromisso com a
Instituição e com os que a
fazem, termos transporte de
qualidade, em vez de
verdadeiras sucatas para
transportar os servidores,
termos uma alimentação de
qualidade, termos segurança
de verdade, o que, aliás, é
um dos princípios
constitucionais, termos uma
verdadeira ressocialização
dos adolescentes para que

estes voltem para a
sociedade sem a pecha de
infratores do mal, termos
humildade, coisa que deveria
ser inerente a todo ser
humano, mas que falta a
muitos que se sentem
verdadeiros “bam-bam-
bans”. Iremos lutar pelos
“tês”  ou assistiremos à
Fundac a cada dia se
afundar nos “efes” que
parecem não ter fim?

Com a palavra, e sem
medo de lutar, os
verdadeiros servidores da
quase extinta FUNDAC.

Do jeito que vai, sei
não, viu...

*Ântônio Duarte é Agente
Educacional da Fundac e
diretor financeiro do Sinai/RN.

Por Antônio Duarte

Membros do Conselho Previdenciário do
IPERN tomam posse

omaram posse, no dia
16/03, os membros
do Conselho Previ-

denciário no Ipern, conforme
estabelecido no artigo 30 da
Lei Complementar 308/2005.

O Sinai não descansou
momento algum na cobran-
ça permanente, constando
em todas as pautas anuais do

T Ipern e diretamente no Gabi-
nete Civil, mostrando a impor-
tância do que isso representa
para uma gestão coletiva,
transparente e que em muito
contribuirá na gestão dos re-
cursos previdenciários.

Reconhemos também
o esforço do presidente do
IPERN, Dr. José Marlucio,

Moção de Solidariedade
SINAI presta solida-
riedade ao vice-pre-
sidente da Anaspra

(Associação Nacional de
Praças), cabo Jeoás Nasci-
mento. Jeoás está preso há

O mais de 30 dias, em prisão
política, por defender a cate-
goria que representa.

O cabo se entregou na
manhã do dia 14/02 ao co-
mando da Polícia Militar do

Rio Grande do Norte, em
Natal. Ele é um dos 12 líde-
res do movimento grevista
dos militares na Bahia que ti-
veram a prisão decretada.

O Sinai divulga moção
de solidariedade e deseja que
esse quadro seja revertido o
mais rápido possível com seu
retorno à função de lideran-
ça no movimento.

para viabilização  dos referidos
Conselhos.

Lamentamos que o Go-
verno não tenha nomeado e
empossado também o Conse-
lho Fiscal, conforme o artigo 36
da mesma LC. Entretanto,
acreditamos que o IPERN faça
isso o quanto antes, para, em
seguida, prepará-los em conjun-

to com os membros do Conse-
lho Previdenciário para as ta-
refas que lhes serão devidas e
cabíveis, inteirando-os com con-
selheiros de outros Estados que
já estejam funcionando plena-
mente. Isso trará, inclusive, eco-
nomia nos custos e facilitará,
também, a interação entre os
dois Conselhos.

Transparência
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Gestor de regional da
Emater vira carrasco

da categoria
direção do Sinai
tem recebido
várias recla-

mações da categoria da
Unidade da Emater na
cidade de Mossoró. É
que a conduta do atual
gestor, Abraão Queiroga,
não tem sido condizente
com o cargo que ocupa,
nem no tratamento para
com os colegas. Os
companheiros de
trabalho alegam que ele
tem criado dificuldades
para a categoria, que
aterrorizou incom-
preensivelmente os
trabalhadores durante as

A

Denúncia

greves do ano passado,
mesmo sendo ele o
primeiro a chegar às
assembleias da categoria
no Governo anterior.
Então porque agora se
revela como um carrasco
nas atitudes com os
colegas de trabalho, sem
qualquer explicação
plausível? A direção do
Sindicato debaterá a
questão e procurará os
canais competentes para
impedir as ações danosas
do gestor contra a
categoria.

Governo Rosalba: vários
pesos, muitas medidas

nquanto a gover-
nadora Rosalba
Ciarlini tem tratado a

maioria dos servidores do
Estado com uma vida de
quase miséria, há centenas ou
até milhares de alguns
privilegiados dentro do Poder
Executivo que recebem
remuneração com valores que
ultrapassam R$35 mil
mensais. Sabemos que a
Constituição Federal esta-
belece os tetos e subtetos
salariais, que são os valores
máximos permitidos aos
funcionários, de acordo com
cada Poder.

No caso do RN, a
remuneração da Governadora
Rosalba é de R$ 11.661,00.
Entretanto, o governo do RN
chora miséria desde que
assumiu, em janeiro de 2011,
quando anunciou que estava
impedido de conceder
reajustes aos míseros salários,

E usando como argumento o
limite da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. Como
então permite que milhares de
“abastados” possam receber
muito além do que o
permitido? Cadê a auditoria da
folha de pagamento, tão
divulgada no início do ano
passado? Por que é que quem
ganha mil reais por mês não
pode ter reajustes e os que
ganham acima de 20 ou 30 mil
podem? Essas irregularidades,
inclusive, ocorrem também
pela omissão do Tribunal de
Contas do Estado, que faz
“vista grossa” para tamanho
absurdo. Resta-nos apelar ao
Ministério Público Estadual,
no sentido de, cumprindo o
papel que lhes cabe, poder
contribuir na apuração das
distorções existentes, e
fazendo cumprir o que
manda a lei.

Planos de Carreira: uma luta
permanente

Governo Rosalba tem
promovido um verda-
deiro massacre aos

servidores do Estado, mesmo
se tratando de atendimento a
demandas elementares, onde
em tese não haveria dificulda-
de para solucioná-las, caso
houvesse boa vontade do Go-
verno.

Durante o ano de 2011,
a direção do Sinai buscou in-
cessantemente dialogar com a
equipe do Governo. O objeti-
vo era fazer cumprir a implan-
tação de todos os PCCRs que
haviam sido aprovados e ne-
gociados durante a gestão
anterior.

 Inicialmente, o Sindi-
cato conseguiu algumas reu-
niões promissoras, que, mes-
mo sem os resultados deseja-
dos, fluíam para um entendi-
mento. Esse momento de ne-
gociação ocorreu enquanto o
debate ainda era coordenado
pelo então Chefe da Casa Ci-
vil, Paulo de Tarso.

Com a mudança de se-
cretário, a Governadora che-
gou a coordenar algumas reu-
niões, até que os encontros
passaram a ser realizados com
o atual secretário, José
Anselmo, sem avanços.

Campanha Salarial
 Para a campanha sa-

O
"A expectativa do Sindicato é que
a implementação dos Planos seja

imediata."

larial deste ano, o Sinai já rea-
lizou todas as assembleias de
sua base e protocolou as res-
pectivas pautas com pedido de
audiência para as negociações
pontuais.

No dia 8 de março, o
Sinai fez também a entrega da
pauta geral diretamente ao
Gabinete Civil.

A expectativa do Sindi-
cato é de que a implementação
dos Planos seja imediata e to-
dos os servidores recebam
integralmente  tudo o que lhes
é devido e que esse panorama
seja revertido o mais rápido
possível.
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Abono de permanência

1- O que é o abono
de permanência?

É o reembolso da
contribuição previ-
denciária, devido ao
funcionário público que
esteja em condição de
aposentar-se, mas que
optou por continuar em
atividade.

2- Quem tem di-
reito a receber?

Todo(a) ser-
vidor(a)  que tenha
preenchido todos  os
requisitos para a apo-

sentadoria pela regra
estabelecida no parágrafo 5º
do art. 2º da Emenda
Contitucional nº 41/2003,
conforme transcrição:
§ 5º o servidor de que trata
este artigo, que tenha
completado as exigências
para aposentadoria vo-
luntária estabelecidas no
caput, e que opte por
permanecer em atividade,
fará jus a um abono de
permanência equivalente
ao valor da sua
contribuição previden-
ciária até completar as

exigências para apo-
sentadoria ou com-
pulsória contidas no art.
40, § 1º,  caput II da
Constituição Federal.

É importante frisar
que essa regra somente
deverá ser levada em
consideração para o
requerimento do abono de
permanência, uma vez que
em termos financeiros, o
trabalhador sairia perdendo.
Para a aposentadoria,
deveremos aguardar quan-

do preenchidos todos
os requisitos,  con-
forme a Emenda
Constitucional 47/
2005.

3- O que fazer
para receber?

Os servidores
públicos (estatutários)
devem se informar
quanto ao direito ao
recebimento do abono
de permanência em
seu órgão de origem.

Precatórios
Em reunião com

a ministra do Conselho
Nacional de Justiça –
CNJ, o Tribunal de Jus-
tiça do RN decidiu pela
volta dos pagamentos de
precatórios aos tribunais
de origem. Até o dia 16
de abril deste ano, sairá
nova relação dos pro-
cessos que serão pagos.
Foi mantida a priorida-
de em conformidade
com a Emenda Consti-
tucional 62/2009 para os
portadores de doenças
graves e os maiores

de 60 (sessenta) anos.

Sinai x Fundac
Na ação coletiva de nº

01-866/96, que cobra a políti-
ca salarial do período de 1991/
1994, os ministros do TST
mantiveram os cálculos elabo-
rados pelo perito judicial
Aracildo de Morais. O próxi-
mo passo do processo será
expedir o RPV (Requisitório
de Pequeno Valor) para os
substituídos que têm até 20
(vinte) salários mínimos.

Sinai x Datanorte
Na ação de Cumpri-

mento nº 258/2012/008, que
cobra as perdas salariais no
percentual de 6,49% relativos

ao período 2010/2011, o Juiz
está analisando o pedido de
antecipação de tutela com pe-
dido de liminar. A empresa foi
notificada para falar sobre a
liminar no prazo de 5 (cinco)
dias, contados a partir do dia
20/03. Está marcada uma au-
diência de conciliação para o
dia 24/05/2012, às 9h. A ação
tramita na 8ª Vara do Traba-
lho de Natal-RN

Sinai x Ceasa
A ação de cumprimen-

to nº 251/2012/003, que co-
bra as perdas salariais no
percentual de 6,30% relativos
ao período de 2010/2011, está
com audiência de conciliação
marcada para o dia 20/03/

2012, às 11h. A ação tra-
mita na 3ª Vara do Traba-
lho de Natal-RN

Sinai x Emparn
A ação de cumpri-

mento nº 248/2012/001,
que cobra as perdas sala-
riais no percentual de
5,22%, relativos ao perío-
do de 2009/2010, tem au-
diência de conciliação
marcada para o dia 25/06/
2012, às 08h 30min. O
Juiz indeferiu o pedido de
liminar impetrado pelo
Sinai. A ação tramita na 1ª
Vara do Trabalho de Na-
tal-RN.


