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expediente

Editorial

O ano de 2017 não foi fácil. Porém 
com o apoio constante da nossa base da 
UFRN e da UFERSA ficou bem melhor 
para nossa gestão enfrentar os diversos 
ataques sofridos pelos trabalhadores 
vindos do Governo Federal, bem como 
as resoluções internas no âmbito institu-
cional. Essa é a nossa direção, fazendo a 
“Reconstrução pela Base”.

Este ano foi marcado pelas inten-
sas lutas dos trabalhadores brasileiros 
contra as reformas trabalhistas e da pre-
vidência. Mesmo após diversas mobili-
zações, dois grandes dias de greve geral 
e atos de rua, o governo oportunista e 
antidemocrático aprovou a reforma tra-
balhista, com suas manobras políticas de 
cargos e emendas. Mas, até o momento, 
a nossa luta tem sido fundamental para 
barrarmos a votação da reforma da pre-
vidência. Essa foi apenas uma etapa ven-
cida e em 2018 precisaremos continuar 
unidos e em mobilização para vetarmos 
de vez essa reforma. O relatório da CPI 
da Previdência foi concluído mostran-
do que não há déficit, e sim há uma má 
gestão, tendo em vista que empresas 
particulares devem R$450 bilhões à pre-
vidência, valor esse que resolveria com 
sobra o falso déficit. Então esse discurso 
do Governo Federal visa acabar com o 
direito de aposentadoria do trabalhador e 
utiliza as grandes mídias para vender à 
população uma ideia falsa.

Nós que fazemos a Direção do 
SINTEST/RN agradecemos a todos 
nossos sindicalizados pela parceria ao 
longo desse ano de 2017 e os convida-
mos a seguir caminhando, na luta pela 
defesa do direito dos trabalhadores e 
pela justiça e igualdade social em nos-
so País. Em 2018 somos contra a refor-
ma da previdência!

Greve Geral já!

relatório

        Financeiro

O objetivo da Coorde-
nação de Finanças foi 
planejar as finanças 

de forma que conseguíssemos 
cumprir com as demandas ad-
ministrativas e políticas que 
chegavam a esta entidade. Entre 
várias deliberações, uma reserva 
mensal foi destinada a garantir 
a implantação de férias coleti-
vas e décimo dos funcionários 
do sindicato de forma a não su-
focar as finanças. A manutenção 
das atividades de greve ocorre 
com a mensalidade habitual dos 
sócios e no fim do ano a reposi-
ção desses valores é feita com a 
parcela sobre o décimo terceiro, 
valor reservado para fundo de 

greve e caravanas fora da greve. 
Para minimizar esse impacto nas 
contas do sindicato, foi realizado 
no ano de 2016 e parte de 2017 
reserva mensal para o fundo de 
greve. No ano de 2018, essa re-
serva será destinada a constru-
ção da nossa sede social.

 Desde o início desta 
gestão foram realizadas ações 
administrativas que refletem nas 
finanças como controle nos gas-
tos diários do sindicato, controle 
na energia, material de consumo, 
manutenção dos bens móveis, 
maior controle nos deslocamen-
tos em atividades dentro e fora 
do estado. O mais importante é 
que mantivemos todas as ativi-

dades políticas contra os ataques 
do governo e da reitoria contra 
nossa categoria, mantivemos 
parcerias com outras entidades 
em atividades nas ruas e de for-
mação, seja junto aos ativos e 
aposentados/pensionistas; reali-
zamos encontro regional de apo-
sentados, mulheres, caravanas, 
atos de ruas.

 Esta direção decidiu en-
tregar para a próxima gestão as 
finanças diferente da forma que 
recebemos e por isso, mantemos 
as contas em dia e com saldo 
positivo. Afinal estamos admi-
nistrando uma entidade coletiva 
e que nos representa, o nosso 
sindicato.

%
167,99 0,08%

 R$               223.551,23 99,92%
 R$               223.719,22 100,00%

 R$                 51.135,00 24,13%
 R$                   9.510,85 4,49%
 R$                 11.798,00 5,57%

4.088,48R$                    1,93%
56.956,82R$                 26,88%
23.634,74R$                 11,15%

972,96R$                       0,46%
709,90R$                       0,33%

53.109,84R$                 25,06%
211.916,59R$               100,00%

11.802,63R$                 

11.252,02R$                 
550,61R$                       

DESPESAS DIVERSAS (MATERIAL EXPEDIENTE e CONSUMO)

DESPESAS VARIÁVEIS COM ATIVIDADES DO SINDICATO
DESPESAS TOTAIS

CONTRIBUIÇÕES SOLIDÁRIAS

APLICAÇÃO
APLICAR
SALDO TOTAL - APLICAÇÃO

RELATÓRIO FINANCEIRO  NOVEMBRO - 17 - SINTEST/RN 
SALDO ANTERIOR
RECEITA (CONSIGNAÇÕES DA UFRN E UFERSA E ETC...)
SALDO DE RECEITAS

DESPESAS
SALÁRIO FUNCIONÁRIOS DO SINTEST/RN (Folha + Encargos sociais + Plano de Saúde)
Repasse a terceiros dos funcionários SINTEST-RN
ASSESSORIAS (JURÍDICA + CONTÁBEL "etc")
DIREÇÃO DO SINTEST (TRANSLADO + ALIMENTAÇÃO)
REPASSES (FASUBRA + UFERSA + Acordo Judicial com Assessoria da Paraíba) 

SALDO ( RECEITA - DESPESAS GERAL ): 

SERVIÇOS (ÁGUA + LUZ + TELEFONE "etc")

informe Financeiro

Resumo do relatório financeiro do mês de novembro de 2017. O mês de dezem-
bro ainda está em fechamento, pois ainda há muitas compensações a serem 
feitas. Acesse as tabelas completas e os meses anteriores, no endereçe eletrônico  
www.sintestrn.org.br no Menu “Serviços”, e em seguida no link  “Prestação de 
Contas” (somente sindicalizados cadastrados no site têm acesso).
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Jurídico

conheça as ações judiciais coletivas

pss coletivo
 (99.0005709-0)
Ação de devolução 

do PSS para os aposenta-
dos (sindicato x UFRN). 
Ação julgada procedente 
mas não executada pelo sin-
dicato por existir outra ação 
mais ampla com advogados 
particulares.

ação dos 28,87% 
(1999.84.00.012012-0)

Cobrança de valores 
sonegados desde março de 
1993 (UFRN). Transitada 
em julgado em execução 
individual. 

ação dos 3,17% 
(2000.84.00.004132-6)
(2000.84.00.004095-4)

Cobrança de valores 
sonegados desde março de 
1995 (UFRN e Ufersa, res-
pectivamente). Transitada 
em julgado em execução 
individual. 

vale alimentação 
durante as férias

 (2002.84.00.001165-3)
O objetivo dessa ação 

é cobrar os vales que não fo-
ram pagos durante as férias. 
Julgada procedente em fase de 
execução individual.

ação ordinária FHc 
(2003.84.00.014201-6)

Ação de reparação de 
danos pelas perdas de FHC 
está aguardando julgamento 
no Supremo.

Mandado de 
segurança art. 192 

(2008.84.00.006611-5)
A ação visava impedir 

a retirada do art. 192 do RJU, 

hoje já revogado, especifica-
mente dos aposentados por in-
validez. Transitada em julgado 
com decisão impedindo a reti-
rada do art. 192 para os apo-
sentados por invalidez.

ação do abono de 
permanência da UFrN 

(2009.84.00.004179-2)
Ação que reconhece 

a não incidência de Imposto 
de Renda (IR) sobre o Abono 
de Permanência dos técnico-
administrativos da UFRN. 
Julgada procedente com trân-
sito em julgado e em fase de 
execução individual. 

Mandado de segurança
 (2009.84.01.000400-7)
(2009.84.00.002681-0)

Ações contra a Ufersa 
e UFRN, respectivamente, a 
fim de que seja determinado 
às autoridades coatoras que 
se abstenham de efetuar o 
recolhimento do imposto sin-
dical. Transitadas em julgado, 
reconhecendo a legalidade do 
imposto sindical para o servi-
dores públicos.

contra a Geap 
(2009.84.00.005740-4)

Ação do sindicato 
contra GEAP está conclusa 
para sentença.

pss sobre 1/3 de 
férias da UFrN 

(0001762-46.2010.4.05.8400)
(0000018-42.2012.4.05.8401)

Pedia o fim do des-
conto do PSS (Plano de 
Seguridade Social) sobre o 
terço de férias que vinha sen-
do efetivado pela UFRN e 
Ufersa em percentual de 11%. 
Aguarda-se o pagamento dos 

atrasados. Esta ação foi julga-
da procedente e está em grau 
de recurso pela AGU.

vale alimentação 
 (0000010-68.2012.4.05.8400)
(0000016-72.2012.4.05.8401)

O objetivo dessa ação é 
equiparar o valor do auxílio-ali-
mentação recebido hoje pelos 
servidores do executivo ao re-
cebido pelos servidores do ju-
diciário e do legislativo. Tanto 
na UFRN como na Ufersa 
sentenças improcedentes, man-
tidas pelo TRF. Recorremos 
para o STF e o recurso extra-
ordinário foi admitido e ficará 
aguardando o julgamento da 
repercussão geral que está com 
o Ministro Fux.

vale transporte 
(0800531-43.2013.4.05.8400)
(0800325-26.2013.4.05.8401)

Ação que autoriza aos 
servidores da UFRN e Ufersa 
a apresentarem mera declara-
ção de gastos de transporte in-
termunicipal, como de fé pú-
blica, para os deslocamentos 
de locais onde não há linha re-
gular.  Tutela indeferida e sen-
tença procedente mantida pelo 
TRF e com recurso para o STJ 
e STF. Aguardando julgamen-
to dos agravos de instrumento 
contra a não admissibilidade 
dos recursos.

ação pss sobre apH 
(0801480-96.2015.4.05.8400)

Ação que pedia a 
não incidência do PSS so-
bre o Adicional de Plantão 
Hospitalar (APH) dos servi-
dores da UFRN. Tutela ante-
cipada concedida e  sentença 
procedente com apelação da 
UFRN e nossas contrarrazões 

apresentadas. Aguardando 
julgamento no TRF da 5ª 
região. 

Mi 1533 UFrN/Ufersa 
(Mandado de injunção)

Ação do SINTEST/RN 
contras a união. Em fase de 
implantaçao na UFRN.

Mi 3330 UFrN/Ufersa 
(Mandado de injunção)

Ação do SINTEST/
RN e entidades nacionais 
contra a união. Tem a finali-
dade de caminhar na posição 
da tendência do STF e, via 
de conseqüência, tentar que 
o supremo reconheça a mora 
legislativa existente, de modo 
a conceder, (agora o pedido 
é de aumento mesmo e não 
de indenização) o reajuste 
geral anual de vencimentos, 
em seu valor real (seguindo 
orientação consolidada do 
STF, analogicamente à revi-
são de benefícios do RGPS,) 
de acordo com o INPC do 
IBGE, na forma do art. 41-A 
da Lei nº 8.213/91, em sua 
data-base (Lei nº 7.706/88 e 
Lei nº 7.974/88) aos servi-
dores. Está em tramitação no 
Supremo.

retirada Horas extras
 (2000.84.00.011704-5)

Mandado contra a ordem 
da CGU para retirar as horas 
extras incorporadas no período 
celetista. Transitada em julgado 
com decisão impedindo a retira-
da das horas extras.

Horas extras (vigilantes )
 (2009.84.01.001138-3)

Ação do sindicato 
contra Ufersa que foi julgada 
improcedente.

ação dos 59,87 
(2009.84.00.003263-8)

(0000992-84.2009.4.05.8401)
Reconhecer como índi-

ce de reajuste devido a partir de 
maio de 2003 o percentual de 
13,23% representativo da im-
portância de R$ 59,87 sobre o 
menor vencimento básico perce-
bido pelos servidores públicos, 
condenando-se a ré a imediata 
incorporação do correto rea-
juste sobre remuneração dos 
servidores. Transitadas em jul-
gado improcedentes.

ação dos 3,01%  
(2008.84.01.000556-1)

(2007.84.00.010411-2)

Visava aplicar nos ven-
cimentos dos substituídos o 
índice de 3,01% de 1° de janei-
ro de 2003 até a liquidação da 
sentença. Transitadas em jul-
gado improcedentes.

ação ordinária FGts
 (2008.84.00.012684-7)

Ação ordinária para 
revisão de cálculo de corre-
ção do fundo de garantia por 
tempo de serviço. Cumulada 
com ação ordinária de paga-
mento de diferenças atrasa-
das. Transitadas em julgados 
improcedentes.

Mandado de segurança 
ponto eletrônico

 (2000.84.00.011704-5)

Mandado de 
Segurança contra a implan-
tação do ponto eletrôni-
co no Campus. Transitada 
em julgado, reconhecen-
do o direito da adminis-
tração implantar o ponto 
eletrônico.

O SINTEST/RN é uma entidade formada por uma direção cole-
giada que cuida de variadas áreas da categoria. No campo jurídico, 
a atuação foi e ainda é muito forte, infelizmente pelas sistemáticas 
ações do governo em retirar ou negar direitos dos servidores. Ao lon-
go dos anos várias ações foram impetradas, boa parte delas em anda-
mento ainda hoje, em virtude da morosidade da justiça. Só em 2017 

foram pagos 350 RPVs referentes às ações de auxílio alimentação, IR 
sobre o abono de permanência, 3,17%, exercícios anteriores e horas 
extras. Só no último ano foram 35 ações ordinárias, 58 execuções de 
sentença, dois Mandados de Segurança e 10 processos administrati-
vos, além de defesas e acompanhamentos de andamento de todas nos-
sas ações coletivas, as quais seguem para conhecimento.
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O ano de 2017 che-
gou ao fim. Ao lon-
go desses 12 meses 

que entraram para a história 
como um período de retro-
cessos seculares e ataques di-
rigidos à classe trabalhadora, 
o Diálogo Plural, que neste 
ano completou cinco anos 
de existência, buscou seguir 
sua proposta de estreitar a 
relação do sindicato não só 
com sua base, mas com toda 
a sociedade potiguar. 

Buscamos ampliar as 
temáticas discutindo temas 
de interesse geral, mas sem-
pre com atenção às lutas da 
categoria. O momento de 
transição e insatisfação po-
lítica pelo qual o país passa 
foi propício para que o go-
verno aprovasse tanto a re-
forma nas leis trabalhistas, 
quanto a “PEC das tercei-
rizações”. O programa dis-
cutiu em vários momentos 
do ano a retirada de direitos 
resultante dessas ações com 
enfoque não só no servidor 
público, mas também na 
luta das mulheres e do tra-
balhador rural.

Questões como saú-
de, segurança e educação 
foram debatidas em pro-
gramas que trataram de 
problemáticas vivenciadas 
no cotidiano de todos os ci-
dadãos. Falamos de ações 

de saúde pública, questões 
raciais e de gênero e, fo-
cando no contexto local, 
discutimos ações de com-
bate à violência, mostramos 
o abandono dos espaços 
públicos, discutimos o re-
ordenamento do bairro do 
Alecrim proposto pela pre-
feitura de Natal e também 
falamos da importância dos 
movimentos sociais diante 
de tantas medidas que vi-
sam a retirada de direitos, 
atingindo as classes mais 
pobres do país.

Em função da campa-
nha do governo Temer pela 
aprovação da Reforma da 

Previdência, o sistema pre-
videnciário foi um dos temas 
mais debatidos ao longo do 
ano no programa. Em janei-
ro discutimos “A Proposta 
de uma nova Previdência”, 
no mês de março tratamos 
dos “Impactos da reforma 
sobre as trabalhadoras”, 
discutimos ainda “A menti-
ra do rombo na previdência 
social”, e em novembro o 
tema voltou a ser discuti-
do quando falamos sobre o 
“Desmonte do INSS”.

Focando diretamen-
te nas lutas dos trabalha-
dores da base do Sintest/
RN, o Diálogo Plural tra-

tou ainda dos reflexos do 
corte orçamentário pro-
movido pelo Governo nas 
Universidades Federais em 
2016, da implantação do 
sistema de Ponto eletrônico 
na UFRN e o descontenta-
mento que isso têm gerado 
para os servidores, além 
de abordar da importância 
dos sindicatos nas questões 
trabalhistas.

Mesmo tendo sido 
um ano difícil, de tantos 
ataques aos trabalhadores, 
fechamos o ano com es-
peranças. Neste novo ano, 
temos muito a avançar en-
quanto forma de atuação 

sindical, ampliando nossas 
atuações nas mídias so-
ciais e buscando levantar 
semanalmente temas que 
propiciem a discussão e a 
mobilização sindical. Já 
passamos por várias crises, 
e nos mantivemos unidos, 
esses desafios representam 
o combustível para uma 
atuação cada vez mais efe-
tiva e incisiva.

Em 2018, continua-
remos sendo a sua voz, em 
todos esses desafios, traba-
lhando para que os direitos 
dos servidores públicos 
continuem sendo respeita-
dos e cumpridos.

Diálogo Plural

Diálogo plural completou 5 anos no ar com 
compromisso e qualidade de conteúdo

Fo
to

: R
ic

ar
do

 K
ru

st
y

Vista do estúdio da Band Natal onde fazemos a gravação do programa que é apresentado pela jornalista Camilla Savana.
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seminários, encontros e congressos
Formação

seminário debateu 
segurança na UFrN

 O seminário acon-
teceu em junho, no audi-
tório da UFRN e abordou 
temas ligados à seguran-
ça da UFRN, desde temas 
umbilicais como a apre-
sentação do Quadro Atual 
da Segurança Orgânica, 
Patrimonial e Eletrônica 
da UFRN, sobre Violência 
e Consumo de Drogas nos 
Campi das Universidades 
até palestras sobre o 
Estatuto Desarmamento 
e Terceirização, Pública e 
o Combate as Opressões, 
Negros, Mulheres e LGBT. 
O seminário também cum-
priu seu papel de forma-
ção com palestras sobre as 
Reformas Trabalhistas, da 
Previdência Social e Política 
e sobre o Orçamento da 
UFRN Gasto em Segurança 
Ostensiva e Patrimonial com 
Terceirização.

reunião com 
reitora para discutir 
encaminhamentos 
do seminário de 

segurança
Entre os pontos dis-

cutidos estavam a eleição 
para a direção da segurança 
patrimonial, a construção 
de uma comissão de segu-
rança, a responsabilidade 
do anel viário do Campus, 
os procedimentos para ca-
racterização de viaturas e 
servidores terceirizados. 
Além disso foram cobra-
dos procedimentos com 
relação a armazenamento 
de equipamentos e trei-
namento de servidores e 
terceirizados.

seminário sobre os 
Hospitais Universitários

O Sintest/RN reali-
zou no mês de agosto o I 
Seminário dos HUs visando 

debater os impactos causa-
dos nas relações de trabalho 
após a mudança no modelo 
de gestão hospitalar im-
plementado pela Empresa 
Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH). 
Dentre os temas debati-
dos no seminário estavam 
assédio moral, acidentes 
de trabalho, adoecimento 
dos profissionais de saú-
de e a organização sindi-
cal dos trabalhadores nos 
Hospitais Universitários e 
resoluções 

Xv consintest: em 2 
dias categoria discute 
e aprova resoluções 

para os próximos anos
O XV Consintest 

aconteceu nos dias 15 e 16 
de setembro. No primeiro 
dia, na parte da manhã hou-
ve a discussão e aprovação 
do regimento do congresso, 
também foi discutida a atual 
conjuntura política nas ins-
tâncias internacional, nacio-
nal e estadual. Na parte da 
tarde aconteceram palestras 
de formação e o dia finalizou 
com a formação dos Grupos 
de Trabalho. Já o segundo dia 
do Congresso iniciou com a 
Plenária Geral que discutiu 
e votou as propostas aprova-
das nos Grupos de Trabalho, 
onde os congressistas vota-
ram e aprovaram matérias 
importantes para o andamen-
to da luta sindical.

reforma no estatuto
Foram aprovadas a 

criação da Coordenação 
Mulher Trabalhadora, 
a transformação da 
Coordenação de Políticas 
Sociais que passa a se 
chamar Coordenação de 
Políticas Sociais, Raças, 
Gêneros e Etnias, além da 
criação da seção sindical de 
Mossoró. Agora, qualquer 
Delegacia que tiver mais 

de 300 associados, poderá 
se tornar seção sindical, ga-
rantindo todo os interesses 
de seus associados, além 
de ter conseguido aprovar 
que o repasse mensal do 
SINTEST-RN para a Seção 
Sindical seja de 90% (no-
venta por cento) do arreca-
dado com o repasse da fe-
deração a ser realizado pelo 
SINTEST-RN, bem como 
o fundo de greve de 100%. 
Foi aprovado também, por 
ampla maioria, a criação da 
3ª coordenação geral.

conselho fiscal
Duas chapas con-

correram ao pleito. A chapa 
1, composta por Rubens, 
Zacarias, Sônia, Firmino, 
Azul e Arethê foi eleita com 
61 votos. Enquanto que a cha-
pa 2, composta por Chagas, 
Elba, Marcos Alcântara, 
Paulo Dantas, Aurélio e Ana, 
recebeu 13 votos.

iii congresso da 
coluntas

O Congresso aconte-
ceu em outubro e reafirmou o 
caráter sindical e popular da 
Central com a participação 
de 331 entidades sindicais, 
oposições, minorias de di-
retorias, movimentos popu-
lares e contra as opressões. 
Foram 4 dias de intensos 
debates que reafirmaram a 
Central como entidade clas-
sista e independente.

i encontro estadual de 
aposentados
Aconteceu em dezem-

bro e reuniu servidores apo-
sentados e pensionistas de 
várias bases do serviço pú-
blico do estado. O encontro 
aconteceu na área de lazer do 
Sindicato dos Bancários, em 
Nova Parnamirim e foi pro-
movido pelo SINTEST/RN, 
Sinasefe, Sinai, Sindprevs e 
Sindbancários.
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Mobilizações dos trabalhadores técnico-administrativos pela educação de qualidade, gratuita e pública

pelo pcctae
A Lei 11.091, de 12 

de janeiro de 2005, definiu 
os papéis do conjunto da 
categoria, superando um 
preconceito existente no am-
biente universitário, relativo 
às atribuições dos técnico-
administrativos, relegada 
à atividade “meio”. Foram 
mais de 20 anos de luta 
para conquistar a Carreira 
Nacional, ameaçada pelo 
Governo e por atitudes divi-
sionistas.  A única diferença 
entre os TAE das Classes de 
A a E é o local do seu enqua-
dramento, pois todos são im-
portantes e possuem papel 
estratégico no cumprimento 
da missão da Universidade.  
O sindicato e a FASUBRA 
representam todos os traba-
lhadores técnico-adminis-
trativos, respeitam e que-
rem atuar em conjunto com 
todos independente do seu 
nível de classificação.

Dia de Luta em Defesa 
das instituições 

públicas de ensino 
Aconteceu em agos-

to e a intenção foi proto-
colar documento aos rei-
tores, com teor de solicitar 

à Andifes pressão sobre o 
Governo Federal  em rela-
ção para realização de reu-
niõ ao financiamento públi-
co das Instituições Públicas 
de Ensino Superior e da 
Campanha Salarial.

No RN, nossa entida-
de realizou uma assembleia 
ato no pátio da reitoria da 
UFRN. Na pauta estavam 
itens como corte do orçamen-
to das universidades, conge-
lamento dos novos concur-
sos públicos e o programa de 
demissão voluntária.

pojeto de Lei que 
prevê demissão de 

funcionários públicos
O SINTEST/RN é 

contrário a mudança vis-
to que, já existem critérios 
para demissão do servidor 
público que comete desvio 
de finalidade ou em caso 
de insuficiência de desem-
penho. Além disso, cada 
órgão público segue um 
estatuto, com normas que 
preveem sanções em casos 
de desobediência, faltas, 
negligência, sendo a puni-
ção máxima a demissão. A 
proposta prevê uma forma 
de avaliação periódica que 
pode virar instrumento de 

perseguição aos servidores 
e de corte de gastos às custas 
do quadro de pessoal. 

caravana do rio 
Grande do Norte à 

recife (pe)
Ato Nacional orga-

nizado pela Fasubra e en-
tidades filiadas da região, 
na casa e escritório político 
do Ministro da Educação, 
Mendonça Filho. O sindica-
to enviou um ônibus com re-
presentantes do RN.

paralisação Nacional 
do dia 14 de setembro

O serviço público no 
nosso Brasil sempre foi o 
mais afetado pelas atitudes 
do governo. Por isso a luta 
para que não retirem nenhum 
direito da população, como 
saúde, educação e segurança 
mas, sim, buscar manter essas 
condições básicas para so-
brevivência. Essa foi a tônica 
da paralisação específica rea-
lizada em setembro em prol 
do serviço público.

estado de Greve com 
paralisações
Diante da conjuntura 

do país, em que a o momento 
pediu resistência e fortaleci-

Educação

 a força dos taes e a sua identidade de trabalhadores em educação, que potencializa nossas lutas, vêm da 
capacidade de unificar, num mesmo plano de carreira, tantas profissões com distintos níveis de escolaridade, 
todas contribuindo para a produção de ensino, pesquisa e extensão nas instituições. são mais de 200 mil 
trabalhadores ativos e aposentados que atuam ou já atuaram nas iFes, em todo o país, e que, ao longo dos 
anos, vêm construindo lutas e movimentos reivindicatórios importantes, em defesa da carreira, salários, redução 
da jornada de trabalho, pela universidade e pela educação pública estatal, e por uma sociedade mais justa, 
inclusiva, solidária e igualitária.
 o ano de 2017 trouxe grandes enfrentamentos. Diante deste cenário, foi necessário muita disposição 
de luta e, principalmente, a unidade de toda a categoria, condição essencial para fortalecer a disputa com um 
adversário poderoso. veja algumas lutas deste ano.
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Mobilizações dos trabalhadores técnico-administrativos pela educação de qualidade, gratuita e pública
TAEs

 a força dos taes e a sua identidade de trabalhadores em educação, que potencializa nossas lutas, vêm da 
capacidade de unificar, num mesmo plano de carreira, tantas profissões com distintos níveis de escolaridade, 
todas contribuindo para a produção de ensino, pesquisa e extensão nas instituições. são mais de 200 mil 
trabalhadores ativos e aposentados que atuam ou já atuaram nas iFes, em todo o país, e que, ao longo dos 
anos, vêm construindo lutas e movimentos reivindicatórios importantes, em defesa da carreira, salários, redução 
da jornada de trabalho, pela universidade e pela educação pública estatal, e por uma sociedade mais justa, 
inclusiva, solidária e igualitária.
 o ano de 2017 trouxe grandes enfrentamentos. Diante deste cenário, foi necessário muita disposição 
de luta e, principalmente, a unidade de toda a categoria, condição essencial para fortalecer a disputa com um 
adversário poderoso. veja algumas lutas deste ano.

mento na luta em favor da 
educação e serviço público, a 
FASUBRA orientou suas ba-
ses para a construção de uma 
greve. A base da Rio Grande 
do Norte, tanto da UFRN 
quanto da Ufersa, discutiu e 
deliberou sobre essa possibi-
lidade. Em todas as ocasiões 
de votação, os técnico-admi-
nistrativos ratificaram a ade-
são ao estado de greve, sem 
o indicativo de deflagração 
imediata. Estado de greve: 
alerta dos trabalhadores aos 
governantes que a qualquer 
momento poderão deflagrar 
uma greve. Indicativo de 
greve: é deflagrado pelos 
trabalhadores para estabele-
cer uma data mínima para se 
dar início à greve.

pressão dos 
trabalhadores das 

universidades força 
governo a dialogar

O secretário de Gestão 
de Pessoas (MPDG) se com-
prometeu a realizar uma 
reunião com a FASUBRA 
e o Ministério da Educação 
(MEC) para discutir a pau-
ta categoria. A decisão 
veio após ação radicaliza-
da da categoria de bloque-
ar as entradas do prédio do 
Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão. 
Somente após essa atitude 
os trabalhadores das uni-
versidades públicas foram 
recebidos pelo governo. O 
ato aconteceu com o apoio 
de caravanas de todo o país. 
O SINTEST/RN foi uma 
das entidades que enviou 
representantes.  Os repre-
sentantes da FASUBRA 

Sindical em reunião com 
Augusto Chiba, secretário 
de Gestão de Pessoas apre-
sentaram as reivindicações 
da Categoria.

Desde setembro de 
2016, o governo federal 
se recusa a dialogar com 
os representantes dos tra-
balhadores. No total, fo-
ram 13 ofícios enviados 
ao Ministério da Educação 
(MEC), sem resposta ou 
até mesmo justificativa à 
Federação. Os manifestan-
tes também protestaram 
contra a Medida Provisória 
805/17 (adiamento de rea-
justes e aumento da contri-
buição previdenciária), alvo 
de ações judiciais pelas en-
tidades representantes dos 
servidores públicos e o PLS 
116/17 que prevê demissões 
(estabilidade).

 Reivindicações dos TAEs
Defesa da carreira dos taes!  Negociação salarial Já! Nenhum 

direito a menos! contra o aumento da contribuição previdenciária! 

Não à reforma da previdência! revogação do pDv!

em defesa do ensino superior público, gratuito e de qualidade!

em defesa dos serviços públicos! contra o pL 116/17 – demissão 

por avaliação negativa (fim da estabilidade). em defesa dos 

hospitais universitários. pela revogação da reforma trabalhista!
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Contra Reformas

a luta dos trabalhadores no ano de 2017 foi intensa, especialmente contra as reforma da previdência e trabalhista
carta aberta sobre a 

reforma da previdência 
(pec 287/2016)

Uma carta elaborada 
por entidades organizadas da 
sociedade civil e pela OAB 
rebateu o conjunto de propos-
tas à reforma da Previdência 
Social anunciada pelo gover-
no Temer, a PEC 287. A car-
ta serviu como alerta para à 
população: “abusos contra os 
direitos sociais”, classificou 
a instituição. O SINTEST/
RN foi uma das entidades 
signatárias. Para elas, o texto 
da proposta de Reforma da 
Previdência estava funda-
mentado em premissas equi-
vocadas e em inúmeros abu-
sos contra os direitos sociais. 
A carta exigia a suspensão da 
tramitação da PEC 287/2016 
no Congresso Nacional até 
que se discuta democratica-
mente com a sociedade, de 
forma ampla, mediante a re-
alização de audiências públi-
cas que possibilitem a análise 
de estudos econômicos, atua-
riais e demográficos comple-
tos, a fim de que se dê a de-
vida transparência aos dados 
da Seguridade Social.

ações conjuntas de 
entidades sindicais são 
marca da luta contra as 

reformas
Essas ações tiveram 

como objetivo mobilizar a 
sociedade para que as pes-
soas conhecessem o que 
estava sendo discutido e 
o que poderia ser votado 
no Congresso. O primeiro 
grande ponta pé para essa 
série de mobilizações foi o 
dia 15 de março. Essa data 
deu início à um calendário 
intenso de mobilizações 
envolvendo centrais sindi-
cais e movimentos popula-
res contra a aprovação das 
reformas da Previdência e 
Trabalhista.

Lançamento da 
campanha salarial

O dia 15 também 
foi a data do lançamen-
to da Campanha Salarial 
dos Servidores Públicos 
Federais (SPFs) 2017. A 
pauta dos SPFs foi proto-
colada pelo Fonasefe* no 
início do ano no Ministério 
do Planejamento e Gestão 
(MPOG) e em seu docu-
mento trazia o seguinte eixo 
de negociação e política 
salarial: 1. Política salarial 
permanente com correção 
das distorções e reposição 
das perdas inflacionárias; 2. 
Pela retirada das propostas 
de Reformas da Previdência 
e Trabalhista; 3. Data-
base em primeiro maio; 4. 
Direito irrestrito de greve e 
negociação coletiva no ser-
viço público, com base na 
convenção 151 OIT. Contra 
o corte de ponto durante a 
greve e a PEC 53/16; 5. 
Pela revogação da Emenda 
Constitucional 95/2016 e a 
Lei 156/2016; 6. Paridade 
salarial entre ativos, apo-
sentados e pensionistas; 7. 
Isonomia de todos os be-
nefícios entre os poderes; 
8. Isonomia salarial entre 
os poderes; 9.Incorporação 
de todas as gratificações 
produtivistas.

Mesa redonda sobre a 
reforma da previdência

Com o título 
“Previdência Social e dívida 
pública: o que precisamos 
saber e fazer?”, entidades 
sindicais se reuniram para 
promover uma mesa redonda 
para discutir os principais da-
nos da reforma da previdên-
cia, caso seja aprovada. Essas 
ações tiveram como objetivo 
mobilizar a sociedade para 
que as pessoas conheçam 
o que está sendo discutido 

e o que pode ser votado no 
Congresso Nacional. 

Fórum dos servidores 
públicos do oeste 
potiguar mobiliza 

contra a reforma da 
previdência

O Fórum promoveu 
um ato contra e Reforma 
da Previdência em fren-
te ao INSS, no bairro 
Aeroporto. 

sintest participa de 
seminário contra a 

reforma da previdência
 

O seminário “Contra 
a Reforma da Previdência 
Social e em Defesa dos 
Direitos Trabalhistas” foi 
organizado pelo SINASEFE 
Seção Natal, em parceria 
com o Mandato Popular da 
senadora Fátima Bezerra, a 
Frente Potiguar em Defesa 
da Previdência e a Frente 
Brasil Popular e contou 
com a presença do senador 
Paulo Paim. 

Para entender a Reforma da Previdência!
a previdência social é o seguro público que garante a 
fonte de renda do trabalhador e de sua família quando 
por algum motivo ele perde a capacidade de trabalhar 

(temporariamente ou permanentemente) e naturalmente 
quando se aposenta. a mentira sobre o “déficit da 

previdência” é a justificativa do governo para fazer a 
contrarreforma da previdência (pec 287/2016). Mas 

a previdência está inserida na seguridade social, que 
historicamente tem sido altamente superavitária em 
dezenas de bilhões de reais a cada ano. o governo 

omite e não informa que há receitas constitucionais não 
contabilizadas*. o governo não diz que sonegadores 

devem mais de r$ 600 bilhões de contribuições 
previdenciárias. isso sem falar das isenções fiscais.
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Pelo Trabalhador

a luta dos trabalhadores no ano de 2017 foi intensa, especialmente contra as reforma da previdência e trabalhista
ato público preparou 
trabalhadores para 

Greve Geral
O Fórum dos 

Servidores do Oeste 
Potiguar realizou um “abra-
ço simbólico” contra a re-
forma da previdência em 
Mossoró. O protesto foi 
realizado às 7h em fren-
te ao Instituto Nacional de 
Seguro Social onde houve 
um café da manhã. 

servidores aprovam 
adesão à Greve Geral

Os servidores téc-
nico-administrativos da 
UFRN e Ufersa aprovaram 
a adesão à Greve Geral que 
aconteceu no dia 28, data 
em que  ocorreu diversas 
mobilizações em todo o 
país contra a Reforma da 
Previdência e Trabalhista. 
O dia 28 foi uma data em 
que que o Brasil parou e 
disse que não concordava 
com as reformas, pois seus 
únicos objetivos eram ata-
car a classe trabalhadora 
deste país. Esse dia, no ano 
de 2017, foi o dia que mbili-

zou o maior número de pes-
soas em todo o país.

adesivaço contra 
reforma da previdência 

e trabalhista
Aconteceu na praça 

do Pax, em Mossoró e teve 
como objetivo alertar a socie-
dade sobre as propostas das 
reformas. Centrais sindicais 
e movimentos sociais pro-
moveram uma série de ações 
até a data marcada para acon-
tecer o #OcupaBrasília, uma 
marcha que foi realizada nas 
ruas da capital federal. 

ocupa iNss
Vigília realizada 

em Natal/RN durante o 
#OcupaBrasília. O even-
to local foi uma realiza-
ção do Fórum Estadual de 
Servidores e reuniu traba-
lhadores de várias catego-
rias. Essa aliás foi a mar-
ca, neste ano, da estratégia 
atual contra as reformas do 
Governo Temer: a unidade 
na luta!

ocupa Brasília
O dia 24 de maio 

foi marcado pelo grande 
#OcupaBrasília, quando hou-
ve uma mobilização histórica 
do povo brasileiro pedindo 
diretas já e, também para 
pressionar os parlamentares 
a votarem contra as reformas 
trabalhista e previdenciária. O 
SINTEST/RN enviou carava-
na com servidores da UFRN 
e Ufersa e fez coro com os 
servidores de outros estados 
na capital federal.

carta a parlamentares 
contra reforma da 

previdência
Os coordenadores 

da Delegacia Sindical e da 
Associação dos Servidores 
da UFERSA, Allyson 
Bezerra e Alex Nunes, res-
pectivamente, estiveram em 

Brasília para representar a 
categoria dos técnicos da uni-
versidade durante o Ocupa 
Brasília. Com o objetivo de 
pressionar os parlamentares, 
os servidores entregaram 
uma carta aberta elaborada 
pelo Fórum dos Servidores 
Públicos do Oeste Potiguar. 
Apenas a Dep. Zenaide Maia 
e o Dep. Beto Rosado assina-
ram a carta e o Dep. Walter 
Alves se mostrou indeciso. 
Os demais parlamentares 
não foram encontrados nos 
gabinetes. Na carta, o Fórum 
exigiu a eles que, na con-
dição de representantes do 
conjunto da população, ado-
tassem uma posição públi-
ca se mostrando contra tais 
reformas. 

Greve geral do dia 
30/06

A data fez parte da 
agenda de mobilizações 
elaborada pelas centrais 
sindicais para tentar barrar 
as reformas. Em Mossoró, 
o Fórum dos Servidores 
Públicos do Oeste Potiguar 
realizou a II Descida do 
Alto contra as reformas.  Em 
Natal a concentração se deu 
em frente ao IFRN Central 
seguida de caminhada pela 
BR 101, inclusive com o 
bloqueio da mesma.

paralisações Nacionais 
Os últimos meses do 

ano foram marcados por 
dias de paralisações nacio-
nais, unificadas, as quais 
todas receberam a parti-
cipação das categorias da 
UFRN e Ufersa. A pauta 
sempre a mesma: a luta 
contra as reformas.

Aconteceram parali-
sações no dias 14/09, 27/10 
e 10/11, na capital e nos 
interiores. Todas atende-
raao chamado das centrais 
sindicais na capital e nos 
interiores. 

Para entender a Reforma da Previdência!
a previdência social é o seguro público que garante a 
fonte de renda do trabalhador e de sua família quando 
por algum motivo ele perde a capacidade de trabalhar 

(temporariamente ou permanentemente) e naturalmente 
quando se aposenta. a mentira sobre o “déficit da 

previdência” é a justificativa do governo para fazer a 
contrarreforma da previdência (pec 287/2016). Mas 

a previdência está inserida na seguridade social, que 
historicamente tem sido altamente superavitária em 
dezenas de bilhões de reais a cada ano. o governo 

omite e não informa que há receitas constitucionais não 
contabilizadas*. o governo não diz que sonegadores 

devem mais de r$ 600 bilhões de contribuições 
previdenciárias. isso sem falar das isenções fiscais.
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Demandas Internas

ponto eletrônico e quebra de acordo de greve

O ano de 2017 come-
çou com uma sur-
presa negativa para 

os técnico-administrativos 
da UFRN: a implantação do 
ponto eletrônico, sem discus-
são prévia com os trabalha-
dores. Isso, em um cenário 
onde uma greve de pouco 
mais de um mês acabava de 
encerrar e um acordo de gre-
ve imposto pela UFRN pedia 
reposição de horas e não de 
trabalho. A direção se posi-
cionou contra a implantação 
do ponto eletrônico, visto que 
essa medida não havia sido 
discutida com a categoria. 
Por isso, o sindicato se reu-
niu por diversas vezes com 
a administração central, nas 
pessoas da professora Ângela 
Paiva (Reitora da UFRN), do 
prof. José Daniel (vice-reitor 
da UFRN), de Mirian Dan-

tas (Pró-reitora de Gestão 
de Pessoa) e João Emanuel 
(Pró-reitor de Planejamento 
e Coord. Geral), todos de-
fensores do ponto eletrônico. 
Durante todas as reuniões, 
as partes não conseguiram 
entrar em acordo.

Durante a primeira 
assembleia geral do ano e as 
que vieram depois, a cate-
goria também se posicionou 
contra o ponto eletrônico, in-
clusive deliberando medidas 
drásticas como a não adesão 
ao mesmo e a utilização tão 
somente da assinatura do 
ponto na folha de frequên-
cia. Um oficio foi enviado à 
Reitoria exigindo a realiza-
ção de uma audiência pública 
para discutir o tema e atos pú-
blicos pressionando a admi-
nistração central foram reali-
zados. Os servidores estavam 
descontentes com a nova for-

ma de registro de frequência, 
pois o sistema mostrou-se 
frágil, passível de falhas e in-
justiças. A reitora mostrou-se 
irredutível. 

Como fruto da audi-
ência pública, por pressão do 

sindicato e da base, ficou de-
finida a criação de um Grupo 
de Trabalho (GT) que faria 
visitas aos setores fazendo le-
vantamento sobre os proble-
mas que o sistema eletrônico 
vinha apresentando, visando 
a construção de um dossiê e 
posterior apresentação à ad-
ministração central. Por vá-
rias vezes o prazo para encer-
rar a fase de testes do ponto 
eletrônico, que seria de ape-
nas dois meses, foi alargado, 
por pressão da categoria. O 
ponto ainda é algo não resol-
vido e tornou-se pauta cons-
tante entre SINTEST/RN e 
reitoria da UFRN.

Quebra de acordo e 
reformulação
Em 2016, a reitoria da 

UFRN mostrou-se a favor da 
luta nos colegiados superio-
res, sendo uma contra a PEC 

55 e outra em apoio a greve 
dos técnico-administrativos. 
Finalizando esse processo, 
contundo, a reitoria mudou 
sua postura e defendeu a as-
sinatura de um acordo no ano 
seguinte, em 2017, exigiu 

dos trabalhadores a reposição 
das horas paradas desconhe-
cendo a real proposta de uma 
greve. Essa posição era inclu-
sive, diferente daquela regis-
trada em oficio pelo Andifes, 
instituição presidida pela rei-
tora da universidade. 

A reitoria aproveitou o 
momento de desmobilização 
e esvaziamento da catego-
ria em virtude de recessos e 
festas de final de ano e pres-
sionou a direção do sindica-
to a assinar termo de acordo 
para compensação dos dias 
parados, sob a ameaça de 
corte de ponto. Segundo a 
administração central, a fo-
lha de pagamento teria de 
ser fechada e caso um acor-
do não fosse assinado, os 
mais de 1000 técnicos que 
aderiram à greve teriam os 
salários de janeiro cortados. 
Dado conhecimento à ca-

tegoria das circunstancias 
da assinatura do acordo, a 
mesma avaliou, em assem-
bleia geral, a necessidade 
da quebra de acordo com a 
UFRN. Considerando que a 
assembleia é soberana e a 

maior instância deliberati-
va da base, o debate sobre 
o acordo de greve voltou à 
mesa da reitora e um grupo 
de trabalho (GT) foi criado 
para construção de um novo 
documento. 

Após um longo perí-
odo de negociações chegou 
ao fim a discussão sobre 
a reformulação do acor-

sintest/rN e administração da UFrN divergem sobre implantação de ponto eletrônico para servidores

do de greve firmado entre 
SINTEST/RN e UFRN, por 
meio da publicação da por-
taria 369/17, de 19 de maio, 
que trouxe em seu conteúdo 
as regras sobre a compen-
sação dos dias de greve dos 
servidores técnico-adminis-
trativos em educação, que 
aconteceu no período de 27 
de outubro de 2016 a 14 de 
dezembro de 2016. Entre 
os aditivos da portaria, es-
tão a forma de pagamento 
das horas que insere outros 
modos de compensação 
que não somente trabalho, 
além de considerar zerado 
o saldo de horas devidas 
caso o servidor cumpra, até 
31/12/2017, 60% do total 
de horas apuradas (artigo 
8º). De acordo com o artigo 
3, os modos de compensa-
ção poderiam ser: horas de 

trabalho; participação em 
cursos/reuniões/eventos de 
capacitação/treinamento, 
nas atividades do Programa 
Qualidade de Vida, em ati-
vidades de pesquisa e ex-
tensão, em atividades vo-
luntárias ou campanhas de 
sustentabilidade, realizadas 
pela UFRN e realização de 
exames periódicos.

Audiência Pública na UFRN sobre o ponto eletrônico que só aconteceu após pressão da categoria

Negociação na Progesp das novas condições do acordo de greve

plenária da Fasubra aprovou nota de apoio ao siNtest/rN pela reformulação do acordo de greve e contra o ponto eletrônico
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planejamento 
estratégico da gestão

A direção  do sindica-
to “Reconstrução pela Base” 
realizou no início do ano o 
segundo planejamento estra-
tégico da gestão que, igual-
mente ao anterior, foi anual. 
Neste foi analisado o pla-
nejamento do ano anterior, 
ou seja, o que foi realizado, 
o que ainda não e o que de 
novo virá. Os facilitado-
res do planejamento foram 
o então administrador do 
SINTEST/RN, Joás Letelier 
e o coordenador de comuni-
cação, Tiago Lincka. 

vídeo comemorativo 
de 26 anos de história

No dia 12 de abril de 
2017 o SINTEST/RN co-
memorou seus 26 anos de 
existência e lançou um ví-
deo comemorativo que con-
tou um pouco da história do 
sindicato. O vídeo encon-
tra-se disponível para aces-
so on line no nosso canal de 
Youtube, o www.youtube.
com/sintestrn.

reuniões itinerantes 
nos campi avançados

A gestão realizou ao 
longo do ano, várias reuniões 
itinerantes, conforme propos-
ta sua de campanha. Na pauta 
das reuniões, inclusive, sem-
pre foram inseridos momen-
tos de formação, com a que 
aconteceu em Caicó que de-
bateu conjuntura  a partir do 
texto de Leon Trotsky sobre 
os 100 anos da Revolução 
Russa, a qual foi feita uma 
ligação com o texto e a atual 
realidade do país. 

reuniões setoriais 
O Sintest/RN realizou 

durante todo o ano, mais in-
tensivamente no período de 
agosto, reuniões  para discutir 
demandas internas dos servi-
dores em diversos setores da 

UFRN. A pauta dos encon-
tros tratou ainda de questões 
como 30h, ponto eletrônico, 
além dos impactos, no ser-
viço público, das reformas e 
cortes de investimentos nas 
universidades pelo Governo 
Federal.

cursos de formação
Ao longo do ano 

várias atividades de for-
mação foram promovidas 
pelo Coletivo de Formação 
Política, que reúne o nosso 
sindicato, além de Sinasefe-
Natal, Sinai, SindBancários 
e Sindprevs. Entre os temas 
tratados nos cursos estive-
ram  Concepção e Prática 
Sindical e Dívida Pública. 
Esses cursos são importan-
tes por possibilitarem uma 
base de entendimento co-
mum, onde as pessoas não 
precisam pensar igual, mas 
precisam ter uma base das 
dificuldades para poderem 
planejar ações.

reuniões de mediação 
de conflito na saúde

Atendendo uma so-
licitação do SINTEST/RN, 
a pró-reitora de gestão de 
pessoas da UFRN, Mirian 
Dantas, se reuniu para tratar 
de conflitos relacionados a 
jornada de trabalho dos ser-
vidores técnicos que atua-
vam na MEJC e no HUOL. 
Os servidores que compare-
ceram à reunião em grande 
número relataram ter sido 
surpreendidos pela informa-
ção da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – 
Ebserh, de que a carga ho-
rária seria modificada, pas-
sando de 30h para 40h. Na 
ocasião, Miriam tranquili-
zou os servidores informan-
do que esta mudança não 
era possível, já que nenhum 
superintendente tem poder 
para a suspensão de porta-
rias, no caso as de número 

776/2016 e 777/16, que 
mantiveram em exercício 
no Hospital Universitário 
os servidores regidos pela 
Lei nº 8.112, de 1990.

abaixo-assinado
Os servidores da 

UFRN, por intermédio do 
sindicato, redigiram Carta 
Aberta à reitoria da UFRN 
no intuito de reverter a de-
cisão da cobrança de com-
pensação de horas pelo 
recesso de final de ano. A 
reitora manteve sua posi-
ção de manter o pagamen-
to do recesso, com apenas 
duas mudanças: a extensão 
do prazo da cobrança até 
outubro e uma lista de ati-
vidades válidas como paga-
mento das horas, fora horas 
de trabalho em específico. 
A decisão foi semelhante à 
que determinou o pagamen-
to de horas da greve. Para o 
SINTEST/RN essa posição 
mostra a irredutibilidade da 
reitora nas questões delica-
das aos técnicos, uma vez 
que a autonomia univer-
sitária permite liberdade à 
gestora nas decisões admi-
nistrativas da UFRN. 

editora Universitária
Os  técnico-adminis-

trativos da UFRN reunidos 
em assembleia geral no dia 
12/12/2017 expressaram 
apoio irrestrito aos colegas 
lotados na Editora da UFRN, 
unidade que sofre um pro-
cesso de desmonte silencio-
so já há alguns anos.

solidariedade aos 
terceirizados
Em virtude dos 

cortes no orçamento da 
UFRN, cerca de 50 tercei-
rizados foram demitidos. 
O SINTEST/RN foi solidá-
rio a esses trabalhadores e 
ofereceu apoio político aos 
mesmos. 

Reconstrução pela Base

ações diretas do sindicato em favor da categoria
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Seção Sindical

atuação da seção sindical em Mossoró e região
Delegacia sindical 

do siNtest discute 
comissão de turnos 
contínuos com reitor

A coordenação da 
seção sindical do sindica-
to iniciou o ano pautando 
a luta pela consolidação 
dos turnos contínuos na 
UFERSA. Após reunião 
com o reitor da universida-
de, Profº José de Arimatea 
de Matos, foi formada, com 
a presença de três técnicos, 
a Comissão Permanente de 
Flexibilização e Jornada 
(CPFJ). Vale lembrar que a 
pauta dos turnos contínuos é 
uma reivindicação histórica 
dos servidores técnico-ad-
ministrativos. Hoje, a uni-
versidade já conta com sete 
setores que trabalham de 
forma contínua para melhor 
atender estudantes, profes-
sores e a quem interessar e 
outros 42 que aguardam a 
nova comissão.

coordenação da seção 
sindical participa da 
solenidade de posse 
da nova gestão da 

assUFersa
A nova gestão coor-

denada pelo servidor Alex 
Nunes foi empossada em 
fevereiro, durante assem-
bleia solene realizada na 
ASSUFERSA. O coordena-
dor geral da seção sindical, 
Allyson Leandro Bezerra 
Silva, destacou a luta que 
os integrantes já vêm de-
senvolvendo junto ao sin-
dicato, confiando, portan-
to, no trabalho que a nova 
gestão irá desenvolver na 
associação. A coordenação 
da seção sindical enxergou 
esse momento como uma 
oportunidade para forta-
lecer a categoria nas lutas 
cotidianas. Contar com o 
apoio da associação é saber 
que juntos estaremos mais 
fortes.

seção sindical de 
Mossoró delibera 

ações em conjunto 
com entidades 

sindicais contra a 
reforma da previdência

Logo na primeira as-
sembleia do ano, a categoria 
dos técnico-administrativos 
da Universidade Federal 
Rural do Semi-Árido, 
UFERSA, aprovaram uma 
primeira paralisação, no dia 
15 de março, que tinha como 
foco a luta contra a reforma 
da previdência. Reunida 
com outras entidades sindi-
cais, a coordenação da seção 
sindical discutiu estratégias 
dessa luta e na ocasião foi 
deliberado um seminário de 
formação sobre o tema, a 
formação de um fórum de 
servidores públicos e uma 
comissão para fazer pres-
são nos parlamentares do 
RN contra a reforma. Por 
se tratar de uma paralisação 
nacional, essa data deu iní-
cio à um calendário intenso 
de mobilizações envolven-
do centrais sindicais e mo-
vimentos populares contra 
a aprovação da Reforma da 
Previdência.

Doação de alimentos
Servidores da Ufersa 

arrecadaram alimentos para 
doar à Casa do Estudante 
de Mossoró (CEM). 
A ação aconteceu no 
Centro de Convivência da 
Universidade. Foi uma for-
ma encontrada para chamar 
a atenção da sociedade so-
bre o que está acontecendo 
no país como, também, um 
modo de promover a solida-
riedade entre a população. A 
campanha foi sugerida pelo 
nosso colega Otone Viana, 
que também faz parte do 
sindicato, durante a assem-
bleia da categoria

A casa do Estudante 
de Mossoró existe desde a 

década de 50 e hoje benefi-
cia 90 alunos da rede pública 
de ensino. No ano passado, 
cerca de 40 alunos deixaram 
a residência por falta de ali-
mentos. A ação arrecadou 
cerca de 100 Kg de alimen-
tos não perecíveis.

campanha “FaÇa 
UMa criaNÇa Mais 

FeLiZ”
Pelo quinto ano 

consecutivo, a professora 
Ludimilla Carvalho Serafim 
de Oliveira, Diretora do 
Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas e Humanas – 
CCSAH, realizou uma cam-
panha de páscoa. A ação teve 
como objetivo arrecadar cai-
xas de chocolate para dar a 
crianças carentes. A seção 
sindical apoiou essa campa-
nha. A proposta foi atender 
mais de 1500 crianças que 
são acolhidas pelo Lar Da 
Criança Pobre De Mossoró. 
A instituição atende crianças 
carentes, em extremo grau 
de vulnerabilidade social 
e econômica, residindo na 
área da periferia da cidade, 
favelas e zona rural.

visitas aos campi 
avançados da Ufersa

A Seção Sindical 
passou todo o ano realizan-
do visitas aos campi avan-
çados da Ufersa. Durante 
as visitas, os servidores 
puderam receber a coorde-
nação para dialogar sobre 
as pautas locais da catego-
ria, as conquistas judiciais e 
as ações de mobilização do 
momento, como a reforma 
de previdência.

Delegacia sindical 
busca proGep 

para discutir ponto 
eletrônico da Ufersa

De acordo com a 
gestão da Ufersa, o ponto 
eletrônico no SIG existia 
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Mossoró

Mobilizações dos técnico-administrativos da Ufersa
desde 2004 e não estava em 
fase de implementação, mas 
sim de extensão da funcio-
nalidade, uma vez que os 
campi de Caraúbas e Pau 
dos Ferros, além da SUTIC, 
PROGEP e AUDIT, já uti-
lizavam essa ferramenta. A 
coordenação do sindicato 
mostrou insatisfação pelo 
processo estar ocorrendo 
sem o sindicato ter sido 
comunicado ou convidado 
para discutir essa pauta que 
envolve todos os servido-
res técnicos da instituição. 
O sindicato solicitou parti-
cipar das reuniões que fos-
sem tratar do tema, pois até 
aquele momento somente 
os chefes de departamentos 
foram convidados.

siNtest/rN realiza 
o ii seMiNÁrio De 
iNteGraÇÃo em 

Mossoró
Com o tema 

“Aprimoramento da car-
reira no serviço público 
em tempos de reformas”, a 
coordenação da Delegacia 
Sindical da UFERSA re-
alizou o II SEMINÁRIO 
DE INTEGRAÇÃO DO 
SINTEST. O evento, aber-
to à população, discutiu 
temas ligados ao trabalho, 
reformas sociais, o papel 
da mídia no contexto das 
reformas, além de palestras 
motivacionais. Os partici-
pantes receberam certifica-
dos de capacitação de 20 
horas.

O seminário con-
tou com a presença da 
coordenadora geral do 
SINTUFScar e membro ti-
tular da Comissão Nacional 
de Desenvolvimento do 
PCCTAE, Vânia Helena 
que falou sobre o apri-
moramento do PCCTAE; 
Racionalização de car-
gos; RSC; Capacitação e 
Técnico Substituto, pautas 

muito importantes para os 
servidores públicos. No en-
cerramento contamos com a 
presença do advogado e as-
sessor jurídico da Delegacia 
Sindical, Humberto 
Fernandes que trouxe uma 
visão do direito sobre as re-
formas sociais. 

Já a Deputada 
Zenaide Maia destacou o 
Seminário como mais um 
espaço criado para o povo 
e a comunidade universi-
tária para saber o que está 
acontecendo a nível de 
congresso nacional, “ser-
vidor e trabalhador nunca 
foi problema, é solução”. A 
Deputada veio a convite da 
Coordenação da Delegacia 
Sindical para falar sobre 
as Reformas no Congresso 
Nacional.

Delegacia sindical 
firma parcerias em 

favor dos sindicalizados
A coordenação da de-

legacia sindical, pensando 
em proporcionar benefícios 
e descontos em estabele-
cimentos comerciários aos 
seus sindicalizados, firmou 
uma série de convênios em 
Mossoró, Angicos, Pau dos 
Ferros e Caraúbas. Entre 
eles, o Thermas Resort. 
Além disso, farmácias, ta-
piocaria, pizzaria, super-
mercado, academia, restau-
rante e parque aquático. O 
objetivo é que os servidores 
possam ter descontos em di-
versos estabelecimentos em 
todos os campi.

Delegacia sindical 
agora é seção sindical 

da UFersa
Durante o XV 

CONSINTEST, servido-
res ativos, aposentados e 
pensionistas da Ufersa es-
tiveram participando de 
importantes decisões que 
aconteceram na UFRN, em 

Natal. A UFERSA teve uma 
representação massiva no 
congresso. Na ocasião, fo-
ram aprovadas as propostas 
da criação da Seção Sindical 
da UFERSA com atribui-
ções. Isso significou auto-
nomia financeira e admi-
nistrativa. Agora, qualquer 
delegacia que tiver mais de 
300 associados, poderá se 
tornar seção sindical.

servidores da UFersa 
aprovam adesão às 

greves gerais do ano
Sempre após uma 

decisão em assembleia, os 
servidores técnico-adminis-
trativos disseram sim a to-
dos os chamados nacionais 
de greve geral, datas mar-
cadas para ocorrer diversas 
mobilizações em todo o 
país, especialmente contra 
as Reformas da Previdência 
e Trabalhista.

Para a direção da se-
ção sindical, estes foram 
momentos muito impor-
tantes para a categoria e, 
também, para a população 
como um todo. As ativi-
dades foram de iniciativa 
conjunta do Fórum dos 
Servidores Públicos do 
Oeste e os atos unificados. 
O Fórum dos Servidores 
Públicos do Oeste Potiguar 
é composto por diversos 
segmentos sindicais dessa 
região do estado. 

siNtest apoia 
campanha Natal sem 

Fome
A exemplo de todos 

os finais de ano, este tam-
bém foi lançado mais uma 
edição da campanha “Natal 
Sem Fome”. Os donativos 
foram entregues no dia 19 
de dezembro para fazer um 
Natal sem Fome para o má-
ximo de famílias atendidas 
pelo Lar da Criança Pobre 
de Mossoró.
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CoordenAções
Espaço reservado  para os 
 informes das coordenações 

Em nome da coordena-
ção geral do SINTEST/RN e 
da gestão “Reconstrução pela 
Base” agradecemos por cada 
um e cada uma que estiveram 
conosco neste ano. Sem a co-
laboração de vocês, nossos 
sindicalizados e sindicalizadas, 
não teríamos chegado até aqui 
com todas essas história do ano 
de 2017 para contar. Por isso, 
gostaríamos de agradecer pela 
confiança depositada em nossa 
gestão durante esses dois anos, 
permanecendo fiéis mesmo 
em um ano de crise política e 
financeira.

Sabemos que não foi 
um ano fácil, pois os ataques 
ao serviço público e aos traba-
lhadores estão cada vez mais 
intensos. Infelizmente não 
conseguimos barrar a reforma 
trabalhista e a Lei da terceiri-
zação, mas estivemos na luta, 
presentes em todos os atos e 
paralisações contra essas me-
didas nefastas, orquestradas 
pelo governo atual. Porém, 
conseguimos barrar, ou pelo 
menos adiar, a votação da re-
forma da previdência. E segui-
remos em luta em 2018 para 
lutar pelos nossos direitos, em 
especial pela nossa carreira e 
aposentadoria.

Queremos reafirmar 
o nosso compromisso com a 
categoria e dizer que em 2018 
continuaremos firmes na defe-
sa dos trabalhadores, erguendo 
a bandeira da Universidade 
pública, gratuita e de quali-
dade; e vamos seguir na luta 
contra a reforma da previdên-
cia e contra todas as medidas 
que tiverem o objetivo de re-
tirar direitos tão arduamente 
conquistados!

Em nome de toda 
a direção, quero dizer que 
o maior patrimônio que o 
SINTEST/RN possui são vo-
cês, nossos sindicalizados e 
sindicalizadas!

Aposentados e Pensionistas

aposentados sim, inativos nunca!
O ano de 2017 

foi um mis-
to de lazer 

e formação voltados 
para os aposentados e 
pensionistas da nos-
sa base. Entre as ati-
vidades para todos, 
tanto ativos como 
aposentados, algu-
mas foram destina-
das especificamente 
para esse público. Foi 
o caso da formação 
sobre a Reforma da 
Previdência com foco 
exclusivamente em 
aposentados e pen-
sionistas, além de um 
arraiá no meio do ano 
e um encontro esta-
dual de aposentados e 
pensionistas do RN.

Formação sobre  
previdência
A formação acon-

teceu durante palestras no 
encontro de aposentados  e 
pensionustas do SINTEST/
RN realizado no mês de 
março no auditório da rei-
toria da UFRN.

arraiá
Realizado em junho, 

esse arraiá veio como uma 
das atividades voltadas para 
os aposentados e pensionis-
tas da nossa base que, no 
ano que passou, além de um 
trabalho forte de formação, 
também tiveram momentos 
de lazer variados. 

i encontro estadual de 
aposentados
Aconteceu em de-

zembro e reuniu servidores 
aposentados e pensionistas 
de várias bases do serviço 
público do estado. O en-
contro aconteceu na área 
de lazer do Sindicato dos 
Bancários e foi promovi-
do pelo SINTEST/RN, 
Sinasefe, Sinai, Sindprevs 
e Sindbancários.

O arraiá dos aposentados aconteceu no Centro de Convivência da UFRN e contou com trio de 
sanfoneiro, comidas típicas e muita alegria.
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Foi com imensa satisfação que recebemos nos-
sos sindicalizados e familiares para momentos de con-
fraternização da nossa base, tanto em Natal, quanto 
nos campi avançados do interior em suas respectivas 
comemorações! Que venha 2018!

Festa de confraternização Natalina
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A confraternização de Natal aconteceu no Boulevard Recepções, 
casa de eventos localizada no bairro de Nova Parnamirim. A 

festa resumimos em uma só palavra: alegria!

De cima para baixo, da esquerda para direita: Caicó, Currais Novos, Nova Cruz, Santa Cruz, Santo Antônio, Angicos, Caraúbas, Pau dos Ferros e Mossoró.
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Gênero

Luta das Mulheres trabalhadoras
Dia 08 de março: 
mulheres contra 

previdência e contra as 
violências

Ato Público Estadual 
realizado pela Frente 
Feminista de Natal focou 
no prejuízo que será para 
as mulheres, caso aprovada, 
a reforma da previdência. 
Isso porque as mulheres 
são as principais atingidas 
com a proposta de reforma 
da previdência (PEC 287). 

A reforma pretendia igua-
lar homens e mulheres na 
idade mínima elevando a 
mesma. Acontece que essa 
diferença é uma conquista 
das mulheres pelo simples 
fato da sua múltipla jorna-
da de trabalho que, acumula 
o trabalho formal com os 
afazeres domésticos.  Com 
a reforma aprovada, a nova 
realidade será um massa-
cre contra as mulheres que 
além de tornar quase im-
possível a aposentadoria, 
caso a consigam terão o va-
lor da mesma drasticamente 
reduzido, considerando que 
a lei muda, também, a for-
ma de cálculo.

siNtest/rN chama 
atenção para as 

mulheres durante 
audiência sobre 

reforma da previdência 
na UFrN

No dia 27 de março 
aconteceu o dia nacional de 
luta das mulheres nas uni-
versidades contra as refor-
mas da previdência e traba-
lhista. Em alusão a esse dia 
e visando participar ativa-
mente, o SINTEST/RN cha-

mou atenção para as mulhe-
res – as mais prejudicadas 
com a reforma – durante 
audiência pública promovi-
da pela administração cen-
tral da UFRN. Foi por meio 
de uma performance artísti-
ca com a poetisa Guadalupe 
Segundo que recitou o po-
ema “Mulher” de Geraldo 
Azevedo. O momento foi 
encerrado com a cantora 
Silvinha Benigno, que tam-
bém é servidora da UFRN, 
que puxou o coro com a 
música “Maria, Maria” de 
Milton Nascimento.

A base do SINTEST/
RN que estava presente 
também se manifestou com 

cartazes que continham 
mensagens voltadas às 
mulheres.

Gt – Mulheres 
arrecada recursos com 
venda de balaio junino

No meio do ano, o 
Grupo de Trabalho (GT) 
Mulheres do SINTEST/RN 
vendeu senhas de um exce-
lente balaio junino com ob-
jetivo de arrecadar recursos 
que foram usados, ao longo 

do restante do ano em ativi-
dades do grupo.  

ii encontro estadual da 
Mulher trabalhadora

o II Encontro da 
Mulher Trabalhadora, foi 
um eventro promovido pelo 
Sintest/RN juntamente com 
o GT Mulher da entidade. 
A programação contou com 
palestras sobre violência 
contra mulher, opressões 
e empoderamento da mu-
lher trabalhadora, preven-
ção contra o câncer, além 
de palestras motivacionais, 
música ao vivo, sorteios e 
confraternização.

estatísticas mostram que a mulher trabalha 
10,7 horas a mais que homem semanalmente. 

além disso, a mulher recebe 76% da renda 
dos homens no geral e, se forem negras, essa 

diferença chega a 40%.

Faça sua denúncia, elogio, reclamação, 
informação ou sugestão! caso queira 

anonimato preencher o campo “Nome” 
com anônimo. retornaremos em um prazo 

máximo de 48h (Dias Úteis).
E-mail: ouvidoria@sintestrn.org.br


