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Reação contra servidores do DETRAN é prova de que o
Governo Rosalba é adversário do serviço público

Q uando o serviço público falha,
aumenta o lucro das empre-
sas privadas que prestam

esses serviços.  A população se vê
obrigada a ir para o sacrifício,
retirando do seu orçamento o dinheiro
para pagar serviços que já foram
pagos através dos impostos.

O Governo Rosalba é aliado
das empresas privadas e adversário
do serviço público. E encontrou o
caminho mais curto para beneficiar
os seus aliados: não reajustar os
salários, não negociar com as
categorias, quando os trabalhadores
vão à greve. Mesmo cumprindo
direitinho a lei, o Governo anuncia o
corte do ponto, punindo os mais
fracos duas vezes, pela ausência do
reajuste e pelo corte do ponto. Essa
é uma das faces do Governo Rosalba.

No DETRAN/RN foi assim.
Os trabalhadores recebendo salários
inferiores aos determinados pela Lei
desde 2010.  Os mais novos foram
nomeados há um ano, desde então
recebem o salário faltando a parte da
Lei Complementar 424/2010, que o
Governo deve a novos e antigos.

Desde aquele ano, que se luta
pelo beneficio. O Governo Rosalba
vem subtraindo dos trabalhadores
parte importante de sua remuneração.
No caso do DETRAN, após longa
espera, os trabalhadores foram à

greve. Sem negociação e sem
resposta, o Governo anunciou o
corte do ponto dos grevistas.  Uma
intolerância sobre a outra.

Para completar, mais uma
atitude de um governo sem noção:
os trabalhadores retornaram ao
trabalho prometendo pagar os dias
parados em maio, caso o governo
negociasse a pauta.  Mas o Secretário
de Administração, Antônio
Álber da Nóbrega, queria
saber como se pagaria o ponto
de junho e as horas paradas.
Ele esqueceu apenas que o
ponto de junho sequer havia
sido cortado. O despreparo
do Governo Rosalba é
assustador.

A situação do DE-
TRAN infelizmente não é a
única. Encontram-se pen-
dentes de pagamentos os
Planos dos órgãos cuja
representação sindical é do
SINAI, as seguintes  Leis
Complementares vigentes
desde 2010: 418 (GAB
CIVIL), 419(FJA), 424(DE-
TRAN), 432 (Plano Geral da
Adm. Direta), 434 (DER), 435
(EMATER), 436 (IDIARN), 438
(IDEMA), além dos dois Planos
das Empresas CEASA  e EMPARN.
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Governo Rosalba manipula informações e consegue
enganar Supremo Tribunal Federal

O Governo Rosalba, atra-
vés da Procuradoria
Geral do Estado, tem

suspendido as ações do
Tribunal de Justiça do Estado
(TJRN), no Supremo Tribunal
Federal (STF) para pagamento
dos Planos.  Isso, apesar de as
decisões em caráter estadual
terem sido tomadas por
unanimidade no Tribunal Pleno.

Das duas uma: ou erra o
TJRN, por todos os desem-
bargadores, ou erra  o presiden-
te do STF, Joaquim Barbosa. O
que é certo é que os recursos
interpostos no Supremo foram
fundamentados em informa-
ções falsas, pois se baseiam na
Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) e na redução dos cargos
comissionados do Governo.

No caso da LRF, o
Governo está na mesma
situação desde 2002 (veja
quadro) e, quanto à  redução dos
cargos comissionados, o
decreto de 03/01/2011, que
determinou sua redução, teve o
artigo que trata das gratifica-
ções revogado em 11/05/2012.

Dessa forma, o Ministro
Joaquim Barbosa foi induzido

ao erro pelas informações da
Procuradoria Geral do Estado,
causando enorme prejuízo aos
trabalhadores dos vários órgãos
públicos do RN. Uma situação
gravíssima.

O SINAI já fez esses
esclarecimentos ao Supremo por
meio dos advogados de Brasília,
porém a pendência continua em
aberto. Como o Supremo se en-

3º quadrim./09 49,79

3º quadrim./10 48,80

1º quadrim./11 48,61

2º quadrim./12 48,01

3º quadrim./12 48,38

1º quadrim/13 48,94

contra em recesso neste mês
de julho, espera-se que em
agosto essas pendências
sejam resolvidas sem mais
delongas.

Todas as leis de Planos
de Carreira, implantadas no
período de 2011 a 2013, foram
aprovadas com o Governo na
mesma situação. É só observar
o 3º trimestre de cada ano de
2009 até 2012 para constatar o
falso discurso do Governo.
Nesse período, ocorreram
negociações com 13 cate-
gorias, dentre outras os Pro-
curadores do Estado, o que
significa dizer que o Governo
está escolhendo arbitraria-
mente a quem pagar.

2º quadrim./11 48,14

3º quadrim./11 48,35

1º quadrim./12 47,71

 Situação da LRF de 2009 a 2012

Sindicato recebe denúncias de assédio
moral no IPERN

As denúncias de
assédio moral no
IPERN têm che-

gado com frequência ao
Sinai. Servidores do
Instituto são transferidos
do setor de trabalho sem
necessidade e com fre-
quência. Em alguns casos,
as transferências se dão
impulsiva e caprichosa-
mente, ao prazer do Diretor
Geral da Autarquia, José

DenúnciaDenúnciaDenúnciaDenúnciaDenúncia

ManobraManobraManobraManobraManobra

Marlucio Diógenes, que não
leva em consideração a
aptidão dos transferidos para
os serviços do órgão.

Este Sindicato com-
provou a veracidade das
denúncias.  Em duas situa-
ções, as transferências segui-
ram o padrão de assédio já
constatado. A prática resulta
em restrição dos serviços
prestados pelo órgão, sem
aviso prévio, nem aos

Congelamento
Os servidores da

FUNDAC  e do IPERN estão
no quinto ano de con-
gelamento salarial.  E ainda
sem negociação, sem data
base, sem receber o que têm
direito por lei e por decisão
judicial.  A gestão de Rosalba
conseguiu implantar o caos
absoluto no serviço público.

Recesso
O STF está de

férias.  Recesso no meio do
ano? A justiça brasileira
continua abusando da
paciência do povo.

funcionários nem aos
usuários. Uma distorção
grave em se tratando de
serviço público, pois são
serviços relevantes pres-
tados historicamente à
população. O Sindicato
continuará vigilante e não
descarta a possibilidade de
solicitar a abertura de uma
sindicância para apuração
dos fatos.

“O Ministro Joaquim Barbosa foi

induzido ao erro pelas informações

da Procuradoria Geral do Estado,

causando enorme prejuízo aos

trabalhadores dos vários órgãos

públicos do RN. ”
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Justiça condena EMPARN a reajustar salários
dos trabalhadores em 6,30%

O Tribunal Regional
do Trabalho, TRT-RN, con-
denou a EMPARN a reajustar
os salários dos empregados no
percentual de 6,30%, retroativo
a maio/2011, com multa diária

de R$ 100,00 em caso de des-
cumprimento da sentença ju-
dicial.

A Ação de Cumpri-
mento tramita na 9ª Vara do
Trabalho, sob o nº 167/2013/009.

TRT/RN determina reajuste de 4,82% aos
trabalhadores da DATANORTE

O Tribunal Regional
do Trabalho, TRT-RN, conde-
nou a DATANORTE e o Estado
do RN a reajustar os salários
dos empregados no percentual
de 4,82%, retroativo a maio/
2012. O Estado recorreu da

decisão já fora do prazo com um
recurso meramente protelatório.
O processo segue agora para a
segunda instância do TRT. A
Ação de Cumprimento é a de nº
1536/2013/003.

Justiça determina indisponibilidade de bens do
gestor da DATANORTE em processos da Empresa

Tendo em vista a
omissão do dirigente da
DATANORTE, Adalberto
Pessoa, em cumprir deter-
minação judicial em processos
da Empresa, especialmente no
que concerne à inserção em
folha de pagamento de valores
há muito deferidos, a Justiça
determinou a indisponibili-
zação de seu patrimônio
pessoal, de forma solidária.
Para o Tribunal Regional do
Trabalho - TRT RN, a

Decisão é extensiva também ao Secretário de
Administração de Estado do RN

insistência no descumprimento
causa prejuízo ao erário e atenta
contra os princípios da eficiência
e legalidade que norteiam a
Administração Pública.

O TRT intimou tam-
bém o Secretário de Adminis-
tração de Estado, Antônio Álber
da Nóbrega, para que também
cumpra as devidas sentenças, sob
pena de expedição de ofícios aos
cartórios e outras entidades para
registro da indisponibilidade de
seu patrimônio.

Prestação de contasPrestação de contasPrestação de contasPrestação de contasPrestação de contas

Após meses de reu-
niões e negociações, o Comitê
Gestor de Precatórios anun-
ciou o repasse de recursos ao
Tribunal de Justiça do RN -
TJRN por ocasião da dívida do
Estado com precatórios. O
montante será de R$ 38
milhões, previsto na Lei Orça-
mentária Anual (LOA) de
2013. O valor será repassado
em parcelas mensais, de no
mínimo 10% do valor.

De acordo com um
dos juízes que integra o Comitê
Gestor de Precatórios, o
Estado se coprometeu em
iniciar o repasse agora em
julho, correspondente aos 10%
anunciados, inclusive com
possibilidade de aumento e
garantia de que o percentual não
será reduzido.

A Dra. Tatiana Soco-
loski, que também integra o
Comitê e que responde pelo
Setor de Precatórios do TJRN ,
diz que o Estado deve R$ 276
milhões em precatórios de
Autarquias, Fundações e do
próprio Governo. O valor
milionário não integra créditos
relativos aos Requisitórios de
Pequeno Valor (RPVs) que
devem ser pagos num prazo de
60 dias após a oficialização da
dívida judicialmente.

Questionado pelo Co-
mitê acerca da divisão em 10
parcelas do repasse previsto
para 2013, O Secretário de
Estado do Planejamento, Fran-
cisco Obery, alegou dificul-
dades financeiras. Já a Justiça e
o SINAI esperam que o valor
mínimo estipulado para 2014
seja o de R$ 38 milhões.

Estado anuncia calendário de repasse para
pagamento de precatórios

Montante será de R$ 38 milhões, previsto na LOA de 2013
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Milhões foram às ruas no Dia Nacional de Lutas

ilhares de manifes-
tantes estiveram nas
ruas no Dia Nacional

de Lutas com mobilizações
promovidas pelas Centrais
Sindicais com reivindicações
que são bandeiras históricas da

luta do movimento sindical no
país.

Houve mobilizações e
protestos com as mais
variadas pautas. Aumento
salarial, investimentos nos
serviços básicos à população,

tarifa zero, mais direitos,
reforma agrária, moradia,
dentre outras bandeiras que
estão mobilizando milhares
de trabalhadores.

A mobilização serviu
para, mais uma vez, de-

monstrar a insatisfação com
a situação do país. Os tra-
balhadores cansaram de es-
perar e agora querem so-
luções.

Veja  pe lo  que  lu -
tamos:

M

Dia de LutaDia de LutaDia de LutaDia de LutaDia de Luta

SINAI-RN marcou presença


