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Expediente

Editorial

Nesta edição, o(a) sindicalizado(a) poderá ter 
uma ideia das diversas ações que o sindicato vem de-
senvolvendo na gestão “Reconstrução pela base”. A 
tarefa não está sendo fácil porque a situação em que 
a entidade foi deixada pela administração anterior foi 
financeiramente delicada e a credibilidade junto à ca-
tegoria se encontrava muito baixa. Reconstruir, então, 
tem sido a tarefa principal e o trabalho, árduo. Porém 
resultados importantes já podem ser percebidos. As 
ações que estão acontecendo em diversas áreas em 
benefício do(a) servidor(a) envolvem o aumento da 
qualidade de vida com a aprovação das 30h na UFRN, 
um melhor ambiente de trabalho com a luta contra a 
EBSERH e a garantia da não cessão a essa empre-
sa, uma maior inserção política das mulheres com a 
participação nas lutas e com a criação do GT Mulher, 
além de diversas outras conquistas. Ter um sindicato 
de luta como o Sintest/RN nesse momento do país é 
importante porque o governo Dilma vem promovendo 
diversos ataques aos direitos trabalhistas e ao serviço 
público, como é o caso do corte de gastos na Educação, 
que afetaram diretamente a UFERSA e a UFRN, e a 
gestação das Reformas da Previdência e Fiscal. Essas 
duas últimas afetam diretamente os servidores, sejam 
os mais jovens, que irão ingressar nas instituições pú-
blicas e entrar no novo regime de Previdência, sejam 
eles ativos que podem ser convidados a se retirar do 
serviço público através da demissão voluntária. Esse 
é o retrato do atual governo, que deu um aumento de 
apenas 10,5% dividido em 2 anos, para os servidores 
federais na última greve e que, agora, faz todo o jogo 
da direita para conseguir se manter no poder. Por sua 
vez, a direita pretende aprofundar essas mesmas me-
didas e promover mais rapidamente a precarização, a 
terceirização e a privatização, contra as quais o Sintest/
RN se coloca veementemente contra. Com um gover-
no e uma direita neoliberais, o lado do sindicato é o 
dos trabalhadores na construção de um campo de lu-
tas, no qual vem trabalhando com diversas entidades.O 
Sintest/RN voltou à luta! 

Vamos juntos nessa reconstrução!

Ação

Direção promove 
Planejamento Estratégico

Aconteceu este mês 
o primeiro plane-
jamento estratégi-

co da gestão “Reconstrução 
pela base”, evento que re-
sultou em documento que 
norteará a atual direção nos 
próximos três anos.

Palavra originada do  
termo grego strategia, estra-
tégia significa plano, méto-
do, manobras ou estratage-
mas usados para alcançar 

um objetivo ou resultado 
específico. Portanto, plane-
jamento estratégico é o pro-
cesso de elaborar estratégia 
definindo a relação entre o 
sindicato e o ambiente (in-
terno e externo).

Esse processo com-
preende a tomada de deci-
sões sobre qual o padrão 
de comportamento a enti-
dade pretende seguir, quais 
ações pretende tomar, quais 

públicos almeja atingir, en-
tre outros.

O plano estratégico 
foi concebido a partir de 
uma análise de cenários, 
facilitada pelo ex-diretor 
e servidor da base, Sandro 
Pimentel, cujos participan-
tes foram nossos 23 direto-
res. Ao final, a intenção é 
planejar ações que anulem 
ameaças e potencializem 
oportunidades.
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Jurídico

Vitória dos servidores que se deslocam entre 
municípios para ir ao trabalho

Desde o ano de 2013, 
a assessoria jurídica 
do sindicato vinha 

lutando pelo direito dos téc-
nicos da UFRN e UFERSA 
poderem apresentar mera 
declaração de gastos, como 
fé pública, no deslocamento 
para o trabalho. A deman-
da surgiu pelos problemas 
que vários servidores en-
frentavam para ter direito ao 
seu vale-transporte. 

A lei que instituiu o 
auxílio-transporte para o 
servidor público estabele-
cia que o modo de justificar 
o gasto seria por meio de 
mera declaração. No entan-
to, após sua publicação, o 
planejamento editou uma re-
gulamentação em forma de 
orientação normativa, crian-

do exigências que a lei não 
previu, dificultando com o 
recebimento do auxílio. Os 
mais afetados foram os ser-
vidores que trabalham no in-
terior e que não dispõem de 
transportes públicos regula-
res e eficientes.

Foram duas ações, 
sendo uma específica da 
UFRN e outra específica 
para UFERSA. O pedido 
à justiça era impedir a exi-
gência da orientação nor-
mativa, ou seja, manter o 
direito dos servidores rece-
berem o benefício através 
de declaração de despesas, 
não sendo mais obrigatória 
a apresentação de bilhetes 
de passagens de transporte 
público oficial.

As ações seguiram 
o mesmo caminho, sendo 
ambas julgadas proceden-
tes em primeira instância, 
decisões que foram manti-
das no Tribunal Regional 
Federal e que se refor-
çaram agora no Superior 
Tribunal de Justiça, Vale 
ressaltar que isso aconte-
ceu depois de vários recur-
sos contrários por parte das 
universidades. 

Nos acórdãos, o mi-
nistro relator, Napoleão 
Nunes Maia Filho, que foi 
o mesmo nos dois proces-
sos,  decidiu “assegurar aos 
servidores substituídos pelo 
SINTEST a percepção do au-
xílio-transporte devido pelo 
uso de veículo próprio e/ou 
outros meios utilizados para 
o fim de deslocamento casa-
trabalho, mediante compro-
vação da necessidade da des-

pesa por meio de declaração 
do beneficiário da vantagem 
remuneratória.” 

Com a decisão, o ser-
vidor poderá fazer uso de 
seu carro ou de transportes 
alternativos para se deslo-
car de casa para o trabalho. 
Vale ressaltar que o valor do 
auxilio não poderá ultrapas-
sar os limites do transporte 
público regular, conforme 
previsto na lei.

UFRN nega e mãe adotiva conquista na justiça 
licença maternidade de 180 dias

A assessoria jurídica 
do SINTEST/RN 
teve êxito no Manda-

do de Segurança de servidora 
sindicalizada, em que pedia 
a equiparação de tratamento 

entre mãe adotante e biológi-
ca. O pedido foi baseado nos 
princípios da “razoabilidade 
e isonomia”, o qual consi-
dera que a mãe adotiva tem 
o mesmo direito em relação 

ao tempo de licença materni-
dade que a biológica.

Entenda o caso
A servidora adotou 

uma criança e requereu junto 
à UFRN isonomia de trata-
mento entre a mãe de crian-
ça biológica e a de criança 
adotada, ou seja, licença de 
180 dias. A UFRN negou a 
licença, alegando ausência 
de amparo legal. A assessoria 
jurídica do SINTEST/RN foi 
à justiça e garantiu o direito 
da licença maternidade para 
mãe adotante ser idêntica a 

da mãe biológica, ou seja, até 
180 dias, se requerido.

Esta é uma decisão im-
portante para a categoria, uma 
vez que esse caso pode se 
repetir com outras servidoras 
adotantes.  Na decisão, o juíz 
federal da 1ª vara diz:

09. ...não se pode per-
der de vista que o benefício 
da licença maternidade não 
se dirige unicamente à à re-
cuperação e conveniência 
da genitora, em decorrência 
de eventuais sequelas físicas 
acarretada pela gravidez, 
mas, sim, à construção do 

laço afetivo pleno entre a 
criança e sua mãe.

10. Fixadas tais 
premissas, impõe-se re-
conhecer que a licença 
maternidade de 120 dias, 
prorrogável por mais 60 
dias, prevista para mãe bio-
lógica, nos termos da Lei 
nº 8112/90 e do Decreto nº 
6.690/2008, também deve 
ser estendido à mãe ado-
tante, independentemente 
da idade do filho.

11. Isso posto, 
CONCEDO ... em prol da im-
petrante, o direito à licença.

A atuação do jurídico da entidade se dá em questões trabalhistas, independente se coletivas ou individuais. Em Natal, 
o atendimento presencial acontece toda quinta-feira, das 14h às 18h, na sede administrativa do SINTEST/RN. Em 

Mossoró, o atendimento acontece toda sexta-feira, das 8h às 12h, na sede da delegacia sindical.
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Diálogo Plural

Meio Ambiente é tema de série do Diálogo Plural

Não faz muito tempo 
que a preocupação 
com o Meio Am-

biente deixou de ser indivi-
dual e passou a ser coletiva. 
Estudos científicos mos-
tram que desde a Revolução 
Industrial (séculos XVIII e 
XIX), com a transição de 

novos processos de manu-
fatura, as ações que degra-
dam o planeta se intensi-
ficaram e estas não foram 
aliadas ao desenvolvimento 
sustentável. Meio ambien-
te é tudo o que envolve as 
coisas vivas e não vivas que 
existem na Terra afetando a 
vida dos seres e os ecossis-
temas nela presentes.

Pensando na impor-
tância desse tema, resolve-
mos produzir uma série de 
programas especiais sobre o 

tema exibida durante o mês 
de janeiro. Em cinco pro-
gramas demos ênfase a sub-
temas que ficaram bastante 
evidentes no ano passado, 
principalmente por causa 
da COP21, evento mundial 
que propôs metas para a 
mudança de hábitos nos pa-

íses em prol da manutenção 
do meio ambiente. 

O primeiro programa 
com o tema “O planeta pede 
socorro” trouxe a proposta 
geral da série e deu visibili-
dade às questões mundiais. 
Foi enfatizado o papel do ser 
humano na contribuição para 
evitar a degradação do meio, 
assim como viver de modo 
sustentável no planeta. A Drª 
Adriana Carvalho, professora 
do departamento de ecologia 
da UFRN foi a nossa convi-

dada e pontuou as consequ-
ências do uso abusivo dos 
recursos do planeta.

Agrotóxicos 
O segundo progra-

ma da série com a temática 
“Agrotóxicos” teve a inten-
ção de incentivar a prática 

da vida saudável, mostrando 
que o alimento, que por ve-
zes consideramos ideal, na 
verdade pode trazer prejuí-
zos à saúde. O uso de agro-
tóxicos no Brasil chega a um 
patamar abusivo. Veneno nas 
frutas, verduras, legumes que 
podem levar à doenças não 
somente quem come como 
também quem trabalha nos 
processos de produção. A 
entrevistada, professora do 
departamento de nutrição da 
UFRN, Drª Sônia Soares, 

ressaltou o esforço que 
deve ser feito para consu-
mirmos alimentos livres do 
veneno. 

Costa Marinha
A coordenadora do 

projeto Ponta de Pirangi, 
Lígia Rocha, foi a convi-

dada do terceiro programa 
intitulado “Costa Marinha 
Potiguar”, que destacou a 
importância da zona costei-
ra para o homem, fazendo 
um debate sobre mercado 
turístico, econômico (pes-
ca) e preservação do meio. 
Ela falou também do proje-
to Ponta de Pirangi, que tem 
por finalidade conscienti-
zar as pessoas em prol de 
ações  de preservação dos 
ecossistemas marinhos. O 
objetivo de preservar a vida 

marinha tem ligação direta 
com o equilíbrio ecológico 
que atende tanto à natureza 
quanto aos homens.

Lixo
O quarto programa 

trouxe a discussão sobre os 
“Resíduos Sólidos”, já  muito 
debatida devido à consciência 
coletiva em relação ao meio, já 
que na prática, não tem como 
“jogar fora” no planeta. O en-
trevistado, Dr. Júlio Rezende, 
professor do departamento de 
engenharia de produção da 
UFRN, comentou o papel do 
governo, da iniciativa privada 
e da sociedade em relação ao 
descarte ou reaproveitamento 
dos resíduos. 

Água
O “Uso Sustentável da 

Água” foi nossa última temá-
tica abordada na série e con-
tou com a participação do Dr. 
André Amado, professor do 
departamento de oceanogra-
fia e limnologia da UFRN. 
Parece apocalíptico, mas no 
debate foi considerada uma 
possível escassez do recurso 
hídrico, o que hoje é motivo 
de preocupação e responsa-
bilidade compartilhada. A 
gestão da água é urgente e 
necessária, pois seu esgota-
mento impede a continuação 
da vida no planeta.

Se algum tema te in-
teressou ou mesmo todos 
eles, a boa notícias é que os 
programas estão disponíveis 
no nosso canal no Youtube 
(youtube.com/sintestrn). O 
SINTEST/RN apoia e le-
vanta a bandeira da susten-
tabilidade ambiental.

COMUNICADO: o programa Diálogo Plural foi suspenso temporariamente, por motivo de força 
maior, desde o dia 06 de março. A direção já está estudando novos projetos que brevemente 

serão apresentados aos nossos sindicalizados. Aguardem!
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SINTEST/RN questiona gestão do HUOL 
o “pagamento” de feriados

Complexo de Saúde

Atuação

SINTEST/RN retoma cobranças a reitores 

Empossada em dezem-
bro passado, a nova 
direção eleita, iniciou 

o mandato da forma como 
pretende seguir nos próximos 
três anos: vigilantes e atentos 
às demandas dos trabalhado-
res, tanto da UFRN quanto 
da UFERSA. Por isso mes-
mo, entre as primeiras medi-
das a serem tomadas, estava 
a realização de audiência 
com a administração central 
de cada universidade.

Na UFRN, a primei-
ra audiência entre a gestão 
“Reconstrução pela base” e 
a administração central da 

UFRN aconteceu um dia 
após a posse. A audiência 
teve como pauta dois impor-
tantes temas: os turnos con-
tínuos e a ameaça de cessão 
dos servidores da saúde para 
a EBSERH. Dois meses de-
pois os primeiros resultados 
dessa luta começariam a 

ser vistos. Após esta, várias 
outras já aconteceram, in-
clusive audiências especi-
ficas com a pró-reitoria de 
gestão de pessoas, Progesp, 
onde temas como Comissão 
Interna de Supervisão (CIS),  
mestrado profissionalizante,  
racionalização de cargos, as-

sédio moral, férias e outros 
mais foram tratados.

Na Ufersa
A primeira audiência 

entre a gestão “Reconstrução 
pela base” e a administração 
central da UFERSA coin-
cidiu com a posse da nova 
coordenação da delegacia 

sindical de Mossoró 
e região, ocorrida no 
último dia 02 de mar-
ço. Durante a reunião 
foram tratados temas 
variados de interesse 
da categoria, espe-
cialmente o referente 
aos turnos contínu-

os, com jornada de 30h. O 
reitor José de Arimatea de 
Matos informou que estaria 
se afastando do cargo no dia 
seguinte, em virtude de es-
tar candidato à reeleição da 
reitoria da UFERSA. Aliás, 
por esse motivo, pela reali-
zação de eleição para nova 
reitoria, as reivindicações 
da categoria serão levadas 
aos candidatos ao cargo, já 
como forma de luta dos téc-
nico-administrativos daque-
la base.  Tão logo o processo 
esteja encerrado, a direção 
irá marcar nova audiência 
com a nova reitoria eleita.

Participaram da reunião, Manoel Euflausino, Aparecida Dantas, Pedro Neto, Marcos de Elita, 
Emanuel Jônatas, Felipe Tavares, Meneleu Bezerra, Alexandre Pedro, Marileide Batista e Jane Suely 

Todo ano é a mes-
ma coisa. Chega o 
mês de fevereiro e 

volta a polêmica sobre o 
“pagamento” de feriados. 
Atendendo reivindicação 
dos servidores da saúde, 
a direção do SINTEST/
RN se reuniu com a gestão 
do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL) para 
questionar o modo como vi-
nham sendo conduzidas as 
escalas nos setores.

Isso por causa da di-
ferença de tratamento entre 
setores do hospital, onde o 
“retorno” dos feriados era 
exigido apenas para alguns. 
Para quem não sabe, “pagar 
retorno” quer dizer que, se 
houver um feriado em uma 
semana, na semana seguin-
te o servidor teria de tra-
balhar acima de sua carga 
horária para “compensar” 
o feriado. Ocorre que esse 
procedimento não está de 
acordo com a orientação da 

Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas, encaminhada a to-
dos os superintendentes dos 
Hospitais Universitários da 
UFRN: “…mesmo quan-
do não se tratar de serviço 
público considerado essen-
cial, não é cabível a com-
pensação de horas não tra-
balhadas em decorrência de 
feriados, uma vez que esses 
dias já são contabilizados 
na carga horária mensal do 
servidor, conforme portaria 
do MPOG...”

Na reunião, o supe-
rintendente Stenio Gomes 
da Silveira, juntamente 
com os gestores João Alves, 
Francisca Zilmar e Neuma 
Oliveira se comprometeram 
em reunir as chefias respon-
sáveis pelas escalas, com 
objetivo de uniformizar os 
procedimentos.  

Como resultado da 
reunião, a gestão do HUOL, 
por meio de memorando 
oficializou posição reiteran-

do a portaria que flexibiliza 
a jornada de trabalho para 
30 horas semanais dos ser-
vidores em educação.

Lembrando que este  
documento veio reforçar 
o que já foi previsto antes 
de que “…não é cabível a 

compensação de horas não 
trabalhadas em decorrên-
cia de feriados, uma vez 
que já são contabilizados 
na carga horária mensal do 
servidor…”.

Além dos diretores 
do SINTEST/RN, a reunião 

contou também com a pre-
sença de duas representan-
tes do GT-Saúde do HUOL, 
espaço reivindicado pelo 
SINTEST/RN. Do lado de 
fora, vários outros servidores 
interessados aguardavam o 
resultado da reunião.
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Audiência nos gabinetes da UFRN e Ufersa, respectivamente
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Trabalhadores da UFRN vencem primeira 
batalha contra cessão à Ebserh

A vitória que mudou 
a direção do acór-
dão do Tribunal de 

Contas da União (TCU), 
que “recomendava” a cessão 
dos servidores do Regime 
Jurídico Único (RJU) para 
Ebserh, embora com muitos 
capítulos, nos deixou uma 
certeza: trabalhadores uni-
dos na luta continuam sendo 
os maiores protagonistas de 
conquistas da história.

A decisão do plenário 
do TCU em relação à cessão 
dos servidores da UFRN à 
Ebserh foi publicada no dia 
03 de março e seu conteúdo 
foi favorável aos servidores. 
A UFRN esperava a repos-
ta de um embargo declara-
tório, dispositivo jurídico 
que pedia esclarecimentos 
a respeito da recomendação 
do tribunal, onde argumen-
tava o direito à manifesta-

ção prévia do servidor a ser 
cedido, a legislação públi-
ca federal sobre o assunto, 
que não “obriga” o gestor 
a fazê-lo, e a autonomia 
universitária.

Essa vitória foi ape-
nas a primeira conquista 
após a pressão dos trabalha-
dores que, deverão manter-
se mobilizados, mas agora 
por outro motivo: melhorar 
o texto da portaria que de-

verá ser publicada pelos rei-
tores onde se diz explicita-
mente que não haverá mais 
cessão dos servidores, mas 
que os mesmos estarão sob 
a gestão da EBSERH.

Vale ressaltar que a 
EBSERH faz a gestão dos 
hospitais universitários, mas 
os funcionários da UFRN 
continuam subordinados à 
reitoria e á pró-reitoria de 
gestão de pessoas da univer-

sidade. Com o texto propos-
to pela reitoria, essa realida-
de será alterada, o que para 
o sindicato somente apro-
fundará os problemas de 
relacionamento e clima or-
ganizacional dentro dos hos-
pitais. Uma das principais 
preocupações está em quem 
irá fazer a avaliação de de-
sempenho dos servidores da 
UFRN: a universidade ou a 
empresa?

Capa

Servidores da UFRN foram às ruas em dia de paralisação e , durante caminhada que percorreu o centro da cidade em Natal, disseram NÃO À CESSÃO para a Ebserh

Linha do Tempo

Surgem os rumores sobre uma 
possível cessão dos técnico-adminis-
trativos da UFRN (regime RJU) para 
a EBSERH (regime CLT), em virtu-
de de uma recomendação feita pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU) 
em seu relatório de auditoria. Além 
de estabelecer 90 dias para a empresa 
resolver o problema da terceirização, 
que vale ressaltar, continuou mesmo 
após sua chegada,  o relatório tam-
bém trouxe como uma dificuldade 

o fato dos HUs da UFRN terem dois 
modelos de gestão de pessoas. Em 
reunião com o sindicato, servidores 
da saúde decidem partir para luta 
política contra a cessão. Ainda em 
dezembro, dois dias antes das festas 
natalinas, a direção do SINTEST/RN 
leva à reitora Ângela Paiva a angús-
tia dos servidores da saúde, que em 
princípio não garante a não cessão, 
deixando a dúvida no ar sobre um 
enfrentamento com o TCU.

DEZEMBRO/2015

Sindicato retoma reuniões 
nos hospitais universitários da 
UFRN e deixa claro que a luta 
política vai continuar em defe-
sa dos servidores para que não 
ocorra a cessão. Paralelo a isso, 
o SINTEST/RN retoma também 
a cobrança à administração cen-
tral da UFRN em relação ao tema. 
Em nova reunião com a reitora, os 
diretores são informados sobre o 
embargo de declaração, dispositi-

vo jurídico utilizado pela univer-
sidade que pedia esclarecimentos 
do TCU e questionava sobre a 
anuência do servidor em relação à 
cessão. Servidores da saúde apro-
vam participar de dia nacional de 
paralisação contra a Ebserh, sen-
do a pauta local a não cessão dos 
RJUs à empresa. “Somos todos 
UFRN e ponto final” é o lema 
da luta do sindicato junto com os 
servidores.

JANEIRO/2016
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Há dois dias de acontecer mais um grande 
protesto contra a cessão, que desta vez 
seria no coração do Campus central,  a 

reitora Ângela Paiva convoca a direção do 
SINTEST/RN para reunião, onde informou 

o resultado do embargo declaratório 
favorável aos servidores e acabando com 

o fantasma da cessão formal à Ebserh.

O movimento contra a cessão 
cresce e várias ações de mobiliza-
ção são encaminhadas nesse sentido, 
como a confecção de camisas de pro-
testo e a exibição na TV de um pro-
grama especial com a avaliação da 
presença da Ebserh nos HUs após sua 
chegada na UFRN.

O ápice da luta acontece no dia 
24 de fevereiro, quando os trabalha-
dores foram para a rua num dia de 

paralisação e protestos, seguindo em 
caminhada até a Câmara Municipal 
de Natal, local onde aconteceu uma 
audiência pública chamada pelo ve-
reador Sandro Pimentel com o tema: 
“Cessão de Servidores dos Hospitais 
Universitários: solução, caos ou aban-
dono?”. Na ocasião, tanto reitoria 
como Ebserh foram expostos pelos 
servidores da saúde, unidos e indig-
nados com a ameaça da cessão.

FEVEREIRO/2016 MARÇO/2016

Galeria de Imagens
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Aprovada a regulamentação da jornada de 
30h semanais na UFRN, sem redução de salário

Depois de ter sua 
discussão adiada, 
os turnos contínu-

os da UFRN voltaram a ser 
pauta do Conselho Admi-
nistrativo (Consad), tendo 
como desfecho sua regula-
mentação por meio de reso-
lução aprovada na reunião 
do mês de março.

A jornada de trabalho 
de 30h, sem redução de salá-
rio, é uma reivindicação an-
tiga dos técnico-administra-
tivos e vem sendo discutida 
em reiteradas greves como 
luta principal, especial-
mente na pauta interna das 
universidades. Na UFRN, 
a implantação dos turnos 
contínuos vinha sendo deba-
tida de forma mais concreta 
desde 2014, quando uma 
comissão composta por ser-
vidores e administração cen-
tral foi criada com objetivo 
de estudar o tema.

Linha do Tempo
Em novembro de 

2014, em comum acordo 
com a categoria após uma 
assembleia geral, foi pro-
tocolada junto à UFRN a 
proposta de implantação 
dos turnos contínuos que 

trabalhava a ideia de con-
quistar as 30h para o má-
ximo possível de setores e, 
aos poucos, chegar ao pon-
to onde todos tivessem a 
jornada de 6h diárias. Essa 
proposta ficou engavetada 
pela reitoria da UFRN por 
mais de um ano, embora 
esse tenha sido um dos pon-
tos principais reivindicados 
durante a greve de 2015 
(tanto nacionalmente, como 
localmente).

Em 2016, o debate foi 
trazido para pauta do conse-
lho como fruto da audiência 
realizada no fim do ano pas-
sado entre a nova direção do 
SINTEST/RN e a adminis-
tração da UFRN. 

Sobre a resolução 
Segundo a UFRN, 

a resolução aprovada 
foi amparada nos prin-
cípios da Administração 
Pública presentes na 
Constituição Federal, na 
autonomia da UFRN, na 
Lei nº 8.112/1990 e nos 
Decretos nº 1.867/1996 e 
nº 4.836/2003. O artigo 4º 
da resolução nº 010/2016, 
aprovada no Consad esta-
belece que:

Art. 4º A 
Universidade poderá fa-
cultar a autorização da 
jornada de trabalho com 6 
(seis) horas diárias e carga 
horária de 30 (trinta) horas 
semanais, desde que aten-
didos cumulativamente os 
seguintes requisitos: 

I – quando os ser-
viços exigirem atividades 
contínuas de regime de 
turnos ou escalas, em perí-
odo igual ou superior a 12 
(doze) horas ininterruptas, 
em função de atendimen-
to ao público usuário ou 
trabalho no período notur-
no, que ultrapasse o ho-
rário das 21 (vinte e uma) 
horas; 

II – suficiência 
do quantitativo de 
servidores para de-
senvolvimento dos ser-
viços de modo a assegurar 
a execução das atividades 
da Unidade, conforme o 
respectivo dimensionamen-
to de pessoal técnico-admi-
nistrativo em educação da 
Instituição. 

Parágrafo único. 
Considera-se público usu-
ário pessoas ou coletivi-
dades internas ou externas 

à Instituição Federal de 
Ensino que usufruam di-
reta ou indiretamente dos 
serviços por ela prestados, 
conforme art. 5º, da Lei nº 
11.091/2005. 

Vale ressaltar que o 
documento faz duas ressal-
vas: a jornada de 6 horas 
de trabalho não gera direito 
adquirido e, quando neces-
sário, o servidor será pre-
viamente convocado a cum-
prir 8 horas diárias.

Como 
requerer
Segundo o 

artigo 8º da resolu-
ção, o plenário do 
Consad é a instância 
que autoriza a jornada 
diferenciada, via processo 
administrativo do servidor 

contendo: 1) Justificativa 
do dirigente da Unidade 
Acadêmica sobre a neces-
sidade dos serviços do se-
tor em turnos ininterruptos, 
evidenciando o fluxo de 
atendimento, público usuá-
rio e quantificação nos últi-
mos três meses; 2) Proposta 
de escala de trabalho con-
tendo nomes dos servi-
dores e horários a serem 
cumpridos; 3) Quantitativo 
de servidores capacitados 
a executar as atividades e 
serviços para o público usu-
ário; e 4) Plano de melhoria 
dos processos de trabalho 
da unidade de serviço junto 
com o termo de responsabi-
lidade, no qual o servidor se 
compromete com a qualida-

de no atendimento.

Conquista

Direção do Sintest/RN recepciona novos servidores da UFRN

O S I N T E S T- R N 
é uma institui-
ção sem fins 

econômicos com sede 
em Natal – RN e uma 
de suas principais prer-
rogativas é representar, 
perante as autoridades 
administrativas, judiciá-
rias e patronais, a sua ca-
tegoria. Na prática, cada 
novo servidor que chega 

à universidade.
Os novos técnico-

administrativos da UFRN, 

empossados no final de 
janeiro, já tiveram o pri-
meiro contato com a co-

ordenação do Sintest/RN 
que se colocou à disposi-
ção dos novos colegas de 
trabalho. Nossos diretores 
mostraram a importância 
da entidade e da filiação, 
falaram sobre a história 
do sindicato, seu funcio-
namento, sua luta pelos 
técnico-administrativos 
há quase 25 anos, as con-
quistas e os ganhos com 

as mobilizações. Na oca-
sião foram distribuídos 
materiais informativos 
produzidos pela entidade, 
como cartilhas sobre os 
turnos contínuos e gestão 
do orçamento doméstico, 
bem como um parecer so-
bre o direito de greve para 
os servidores em estágio 
probatório que é conside-
rado legítimo.
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Dia de Luta

Em alusão ao dia oito 
de março, dia inter-
nacional da mulher, 

diversas entidades sindicais, 
movimentos de mulheres e 
estudantis decidiram pro-
mover grande ato público 
para lembrar o verdadeiro 
significado desse dia. Não 
uma data comemorativa, 
mas sim um dia em memó-
ria à luta das mulheres, des-
tinado à reflexão sobre os 

avanços delas na sociedade, 
bem como sobre as novas 
conquistas que precisam 
ser concretizadas. 

Com o tema “Nem 
silenciosas, nem silencia-
das. Mulheres nas ruas por 
liberdade e autonomia”, as 
natalenses foram às ruas 
para chamar atenção para o 
papel da mulher, seu valor 
como pessoa e seu lugar na 
sociedade, contestando e 

enfrentando os preconceitos 
e limitações que tentam ser 
impostos à mulher ao longo 
do tempo. O evento iniciou 
com concentração em frente 
à Prefeitura de Natal, no cen-
tro da cidade e seguiu em ca-
minhada pelas ruas do bair-
ro, até à Câmara Municipal 
da cidade. Faixas, cartazes, 
panfletos, instrumentos mu-
sicais, corpos e rostos pinta-
dos, intervenções artísticas, 

tudo fez parte do evento que 
terminou com avaliação po-
sitiva.Desvincular as con-
quistas das mulheres de sua 
luta nas ruas não é possível, 
pois a própria criação do 
Dia Internacional da Mulher 
surgiu a partir de episódios 
trágicos, marcados e causa-
dos pela histórica repressão 
das mulheres. Uma fase de 
grandes mudanças sociais, 
até as primeiras décadas do 

século XX, tornou o Dia 
Internacional da Mulher o 
símbolo da participação ati-
va das mulheres na mudan-
ça de sua condição e da so-
ciedade. Vários têm sido os 
esforços desenvolvidos para 
eliminar a discriminação 
entre mulheres e homens. 
E graças a isso a mulher já 
conseguiu alcançar passos 
importantes para mudança 
desse quadro. 

Natalenses foram às ruas para chamar atenção para o papel da mulher, seu valor como pessoa e seu lugar na sociedade
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Atividade de rua reúne mulheres em Natal 

Formação

Desde seu conteúdo 
programático até a 
cerimônia de posse, 

a gestão “Reconstrução pela 
Base” deixou claro o papel 
de destaque que a mulher 

no SINTEST/RN. Isso pode 
ser conferido já na formação 
da chapa quando foi garan-

tida a presença de 40% 
de mulheres, incluindo 
uma coordenadora geral. 
Sabemos as dificulda-
des de uma participação 
mais efetiva das mulhe-
res na atividade sindical 
o que torna o ambiente 
sindical um espaço efeti-
vamente masculino. Por 
isso, a direção pretende 
dar condições reais para 
a mulher nos espaços 
de decisão, garantindo 
a participação delas nos 
eventos do sindicato e 

ministrando campanhas 
educativas sobre temas de 
interesse como assédio e vio-
lência contra a mulher. 

A concretização de 
um dos passos mais impor-
tantes rumo a esses objeti-
vos: a instalação do Grupo 
de Trabalho (GT) da Mulher, 
durante o 1º Encontro de 
Mulheres do SINTEST/RN, 
realizado no último dia 08 
de março, dia internacio-
nal da mulher. O encontro 
reuniu várias gerações de 
mulheres filiadas à entida-
de e contou com momentos 
de reflexão, descontração e 
confraternização.

Encontro inaugura GT Mulher do SINTEST/RN

As coordenadoras Tházia Maia e Severina José coordenaram a atividade 
que também contou com a presença das funcionárias do sindicato 
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Dia das mulheres foi 
comemorado no interior

As atividades de luta e 
comemoração ao Dia da Mulher 
se estenderam para as bases nos 
campi avançados da UFRN.

Atividades em Caicó e Santo Antônio
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A expectativa gerada 
na direção eleita do 
Sintest/RN ao ini-

ciar a gestão foi interrompi-
da com a situação financeira 
recebida da gestão anterior 
que nos passou o sindicato 
“quebrado” financeiramente 
e com baixa credibilidade 
por parte da categoria.

O primeiro dia após a 
nossa posse foi para tomar 
conhecimento da real situa-
ção que o sindicato encon-
trava-se em todos os seus 
aspectos: demandas e lutas 
políticas, administrativo e 
financeiro. A nossa surpresa 
ao receber os extratos de três 
contas das quatro mantidas 
pelo sindicato foi a discre-
pância entre o limite finan-
ceiro disponível para uso e 
o que ainda tinha de conta a 
ser pago, além de não termos 
acesso a uma conta poupan-
ça por problema administra-
tivo. Situação diferente que 
nosso grupo entregou este 
sindicato em 2012 à gestão 
passada com mais de meio 
milhão em conta e nenhuma 
dívida.

A decisão de cumprir 
com os compromissos assu-
midos foi acertada, embora 
que para isso, o saldo tenha 
ficado negativo. Ainda as-
sim, o pagamento à empre-
sa do ticket Alimentação de 
dezembro referente a janeiro 
dos funcionários do sindica-
to só tenha sido efetuado no 
início de janeiro evitando 
que o saldo negativo fosse 
ainda maior.

Com o objetivo de re-
tomar o controle financeiro 
de nossa entidade, reavalia-
mos alguns pontos e decidi-
mos cortar algumas coisas, 
assim como dar nova cara 
a outras como é o caso do 
nosso programa de televisão 

que será retomado com uma 
apresentação mais atual, 
mais atrativa à nossa catego-
ria e mais condizente com a 
nossa realidade. 

Baseado no nosso 
programa de campanha e do 
que a nossa base da UFRN 
e UFERSA espera desta ges-
tão não deixaremos de cum-
prir com o nosso papel junto 
a categoria, seja na instância 
local e nas demandas nacio-

nal. Inicialmente ficamos 
um pouco travado nas nos-
sas ações, mas cumprimos 
todas que assumimos, como 
foi com os aposentados que 
retomamos os encontros e 
ampliaremos com diversas 
atividades nas diferentes 
áreas da vida do aposentado 
e pensionista.

As nossas contas es-
tão recuperadas após dois 
meses e meio de nossa ges-

tão, mas falta muito ainda 
por fazer: continuar atuan-
te junto a categoria, na luta 
por novo direitos e manter 
os já conquistados, reorga-
nizar todas as nossas de-
legacias sindicais, iniciar 
projeto para nossa sede so-
cial, entre outros projetos e 
sonhos para nossa entidade e 
categoria.

O apoio e confiança 
da nossa categoria em todos 

os momentos é fundamen-
tal para implementarmos 
tudo que nos compete e as-
sim concluirmos essa gestão 
deixando conquistas traba-
lhistas, social e econômica, 
ficando a certeza do dever 
cumprido.

Jane Suely C. Damasceno
Luiz Antônio do Nascimento

Coordenação Financeira

%
-513,17 -13,88%

 R$                   4.211,58 113,88%
 R$                   3.698,41 100,00%

 R$                   1.003,35 10,88%
544,20R$                       5,90%
362,00R$                       3,93%

5.702,31R$                    61,86%
206,70R$                       2,24%

1.400,00R$                    15,19%
9.218,56R$                    100,00%
-5.520,15

OBS: Este relatório consiste apenas o período de 16 a 31 de dezembro. Tendo em vista que a Direção atual  tomou posse no dia 15 à noite. 

DESPESAS TOTAIS
SALDO ( RECEITA - DESPESAS GERAL ): 

RELATÓRIO FINANCEIRO DEZEMBRO 2015 - SINTEST/RN 
SALDO ANTERIOR
RECEITA (Caixa do Sindicato + Restituição Funcionários)
SALDO DE RECEITAS

DESPESAS

DESPESAS VARIÁVEIS COM ATIVIDADES DO SINDICATO

SERVIÇOS (ÁGUA + LUZ + TELEFONE "etc")
DESPESAS DIVERSAS (MATERIAL EXPEDIENTE e CONSUMO)

Repasse a terceiros dos funcionários SINTEST-RN
DIREÇÃO DO SINTEST (TRANSLADO + ALIMENTAÇÃO)
REPASSES (FASUBRA + UFERSA )

%
-5.520,16 -3,54%

 R$               161.365,83 103,54%
 R$               155.845,67 100,00%

 R$                 54.401,81 35,10%
 R$                   7.660,10 4,94%
 R$                 13.533,00 8,73%

2.369,66R$                    1,53%
35.115,89R$                 22,66%
23.678,71R$                 15,28%

627,42R$                       0,40%
17.611,05R$                 11,36%

154.997,64R$               100,00%
848,03R$                       SALDO ( RECEITA - DESPESAS GERAL ): 

SERVIÇOS (ÁGUA + LUZ + TELEFONE "etc")
DESPESAS DIVERSAS (MATERIAL EXPEDIENTE e CONSUMO)
DESPESAS VARIÁVEIS COM ATIVIDADES DO SINDICATO
DESPESAS TOTAIS

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) 

RELATÓRIO FINANCEIRO JANEIRO 2016 - SINTEST/RN 
SALDO ANTERIOR
RECEITA (CONSIGNAÇÕES DA UFRN E UFERSA)
SALDO DE RECEITAS

DESPESAS

%
848,03R$                       0,53%

 R$               158.081,52 99,47%
 R$               158.929,55 100,00%

 R$                 36.324,68 28,02%
 R$                   4.498,08 3,47%
 R$                 13.533,00 10,44%

3.464,29R$                    2,67%
34.252,87R$                 26,42%
18.586,22R$                 14,34%

1.630,00R$                    1,26%
300,00R$                       0,23%

17.066,63R$                 13,16%
129.655,77R$               100,00%

29.273,78R$                 

17.000,00R$                 
12.273,78R$                 

Repasse a terceiros dos funcionários SINTEST-RN
SALÁRIO FUNCIONÁRIOS DO SINTEST/RN (Folha + Encargos sociais + plano de saúde)

ASSESSORIAS (JURÍDICA + CONTÁBEL "etc")

CONTIBUIÇÕES SOLIDÁRIAS

SERVIÇOS (ÁGUA + LUZ +  TELEFONE "etc")
DESPESAS DIVERSAS (MATERIAL EXPEDIENTE e CONSUMO)

RELATÓRIO FINANCEIRO FEVEREIRO 2016 - SINTEST/RN 

SALDO DE RECEITAS

SALDO ANTERIOR

DESPESAS

RECEITA (CONSIGNAÇÕES DA UFRN E UFERSA)

DESPESAS VARIÁVEIS COM ATIVIDADES DO SINDICATO

DIREÇÃO DO SINTEST (TRANSLADO + ALIMENTAÇÃO)
REPASSES (FASUBRA +  UFERSA + Acordo Judicial com a Assessoria da Paraíba)

Transferência da conta corrente para conta aplicação - Credsuper
SALDO TOTAL

DESPESAS TOTAIS
SALDO ( RECEITA - DESPESAS GERAL ): 

APLICAÇÕES

Gestão “Reconstrução pela base” presta contas aos 
sindicalizados do SINTEST/RN

CoordenAÇÕES
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Parte dessa história teve início 
em maio de 2013, ocasião em que ini-
ciaram as aulas do curso que se des-
tinou aos servidores das Instituições 
Federais de Ensino Superior (IFES) 
no estado (servidores da UFRN, do 
IFRN e da UFERSA). À época foram 
abertas 460 vagas para os técnico-ad-
ministrativos em educação com nível 
médio de escolaridade, sendo 400 
destas para servidores da UFRN.

A história continua em fevereiro 
deste ano, quando os vitoriosos dessa 
caminhada celebraram a conquista do 
grau na cerimônia de formatura que 
foi realizada no Ginásio Poliesportivo 
da UFRN, no Campus Central. Nós 
do SINTEST/RN parabenizamos a 
todos os formandos e reafirmamos a 
luta em prol de conquistas como estas.

Papel do SINTEST/RN
A participação do SINTEST/RN 

nessa vitória deve ser ressaltada, uma 
vez que qualificação e capacitação dos 
técnico-administrativos sempre estive-

ram entre os principais pontos de pauta 
junto à administração central. Depois de 
conquistas como as primeiras turmas ex-
clusivas de gestão pública e gestão hos-
pitalar em cursos presenciais na UFRN, 
ver chegar ao fim mais uma turma de 
graduação tecnológica em gestão pública 

(Ead) é uma honra para a entidade que 
tem certeza de estar cumprindo seu papel 
junto à categoria. Qualificação significa 
melhor desempenho das funções no âm-
bito da Universidade. Ganha o servidor, 
ganha a universidade e ganha a popula-
ção a qual se presta os serviços.

Turma de servidores da UFRN 
cola grau em Gestão Pública 
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Encontro realizado em janeiro em 

comemoração ao dia do aposentado
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Ufersa

A nova coordenação 
é representada pe-
los integrantes da 

chapa única “Juntos somos 
mais fortes”, eleita no fi-
nal de fevereiro e ficará à 
frente dos trabalhos na de-
legacia sindical da região 
de Mossoró durante o tri-
ênio 2016/2019. São eles: 
Allyson Leandro Bezerra 
Silva como Coordenador 
Setorial Geral; Marcelo 
Victor de Oliveira Santos, 
Coordenador Setorial de 
Finanças; Maria Kaliane 
de Oliveira Morais, Coor-
denadora Setorial de Ad-
ministração e Patrimônio, 
além dos servidores Felli-
pe Rodrigues da Silva, 1º 
Suplente e, Otone Viana 
(Mago), 2º Suplente.

No discurso de pos-
se, o coordenador setorial 
geral adiantou alguns pro-
jetos que serão priorizados 
pela gestão “Juntos somos 

mais fortes”. Começando 
em organizar um diagnós-
tico das demandas internas 
administrativas. O combate 
ao assédio moral e a im-
plantação de uma ouvidoria 
são planos da nova equipe. 
Incrementar a comunicação 
interna e eleger um repre-
sentante do sindicato nos 
campi de Caraúbas, Pau dos 
Ferros e Angicos também 
são metas da nova gestão. 

O novo coordenador se dis-
se consciente dos desafios, 
bem como das demandas 
dos técnicos administrati-
vos. Allyson elencou ainda 
que pretende realizar par-
cerias entre o sindicato e o 
comércio, promoção de cur-
sos, palestras e capacitações 
voltadas para a formação 
sindical da categoria. 

Todo esse trabalho 
será acompanhado e realiza-

do em conjunto com direto-
ria do SINTEST/RN, espe-
cialmente pela coordenação 
de integração que tem como 
uma das principais atribui-
ções ser o contato direto com 
as delegacias sindicais man-
tendo o intercâmbio com as 
bases no interior do estado. 
Durante a posse da nova 
coordenação setorial, os co-
ordenadores gerais, Manoel 
Euflausino e Aparecida 

Dantas se colocaram à dis-
posição da nova coordena-
ção setorial de Mossoró para 
seguir mais uma etapa da 
história da base da Ufersa. 
Atualmente, a Ufersa conta 
com 550 servidores técnico-
administrativos filiados aos 
SINTES-RN.

Eleição para reitor 
A categoria decidiu 

que não irá apoiar nenhum 
candidato a reitor da Ufersa. 
Sobre o processo eleitoral, a 
coordenação da seção sindi-
cal entregará aos três candi-
datos uma lista de reivindi-
cações da base e promoverá 
uma sabatina com os mes-
mos. A ideia veio para dar 
oportunidade aos servidores 
da Ufersa de conhecer me-
lhor as propostas de cada 
candidato e saber se elas 
contemplam os anseios dos 
técnico-administrativos da 
instituição. 

Nova coordenação de delegacia sindical 
toma posse em Mossoró

Atividade aconteceu no centro de convivência da UFRN

No que depender da nova delegacia sindical, movimento sindical da Ufersa será fortalecido

Contra o mosquito

Aedes aegypti: uma preocupação mundial

Não é novidade. O ve-
rão sempre foi a es-
tação mais propícia 

para a procriação do mosquito 
Aedes aegypti. Transmissor 
de doenças como febre ama-
rela, chikungunya, dengue 
e zika vírus, o mosquito está 
bem adaptado às zonas urba-
nas, principalmente nas resi-
dências, onde consegue pôr 
seus ovos em água limpa e 
parada. O controle da popula-
ção do mosquito é considera-
do assunto de saúde pública, 
porém como são domiciliares 
os principais locais de cria-
douros, é dever do cidadão 
contribuir para o controle 
da sua proliferação.

A febre por Zika Vírus 
é uma doença viral aguda 
cujos sintomas são febre imi-
nente, erupções na pele, co-
ceira e dor muscular. A doença 
costuma ser menos agressiva 
que a dengue com o sumiço 
dos sintomas dentro de uma 
semana no máximo. Ainda 
não possui tratamento ou va-
cina em específico.

Sua associação com 
a Microcefalia é o resulta-
do do crescimento anormal 
do cérebro que pode ocorrer 
no útero ou na infância. Foi 
confirmada a relação entre 
o vírus e a microcefalia pela 
primeira vez no mundo em 
novembro de 2015 onde o 

primeiro caso foi de um bebê 
nascido no Ceará e acabou 
morrendo. O surto de ca-
sos ocorreu principalmente 
no nordeste brasileiro, onde 
segundo pesquisa realizada 
Secretaria de Saúde Pública 
do RN no início de março, 
o Rio Grande do Norte é o 
4º estado em notificações de 
microcefalia no Brasil. O RN 
chegou a 383 casos suspei-
tos relacionados a infecções 
congênitas.

Enquanto há mais 
incertezas que respostas, a 
indicação do Ministério da 
Saúde é que no momento se 
evite ter filho. Para as grá-
vidas, as indicações são que 

busquem proteção com o uso 
de repelentes, evitem roupas 
escuras e, principalmente, 
fiscalizem a existência de 
criadouros do Aedes aegyp-
ti, pois é o método mais efi-
ciente no momento de não 
desenvolver as doenças. O 
programa Diálogo Plural 

do Sintest/RN, exibido em 
13/12/15, trouxe como con-
vidado o Dr. Kleber Luz que 
é infectologista e prestou al-
guns esclarecimentos sobre a 
microcefalia. Para conferir o 
programa, basta acessar nos-
so canal no youtube (youtu-
be.com/sintestrn).
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