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Expediente

Editorial

O ano de 2017 tem sido de dura 
luta para o povo brasileiro. O governo 
Temer tem aprofundado o seu ataque à 
classe trabalhadora e procura aprovar 
a qualquer custo as reformas trabalhis-
ta e previdenciária. Esse governo está 
envolvido em vários casos de corrup-
ção e a cada dia nos deparamos com 
um novo escândalo. Mesmo assim, ele 
se mantém, já que a razão de sua exis-
tência é a aprovação de reformas que 
retiram direitos da classe trabalhadora 
para satisfazer banqueiros, donos de 
indústria e grandes empresários e, en-
quanto ele demonstrar que pode con-
seguir implementá-las, terá apoio da 
burguesia. Mas os trabalhadores estão 
dispostos à luta e já fizeram diversas 
paralisações, ocupações, atos culturais. 
Fizeram também uma grande greve ge-
ral no dia 28 de abril e uma marcha a 
Brasília em 24 de maio que fizeram 
os alicerces do governo Temer e do 
empresariado tremerem. Nada disso, 
contudo, foi suficiente para a queda do 
presidente ilegítimo e de suas reformas 
e é preciso agora construir novas gre-
ves gerais e levar a luta às últimas con-
sequências. É o momento de construir 
um projeto de país da classe trabalha-
dora, com a auditoria e não pagamento 
da dívida pública, taxação das grandes 
fortunas, reforma tributária popular e 
ir às ruas defendê-lo como verdadei-
ra alternativa. É preciso também rei-
vindicar Diretas Já e a substituição do 
Congresso da Odebrecht e da JBS por 
um do povo com novas regras para o 
sistema político, como o fim do finan-
ciamento privado de campanha. Por 
isso, a luta não pode parar!

Essa é a reconstrução pela Base

Relatório

        Financeiro
Resumo do relatório financeiro dos meses de setembro a novembro de 2016.  Acesse a tabela completa e meses anteri-
ores, no www.sintestrn.org.br no link “Prestação de Contas” (somente sindicalizados cadastrados no site têm acesso).

%
46.915,09R$                 21,75%

 R$               165.479,46 76,71%
 R$                   1.533,98 0,71%
 R$                   1.804,84 0,84%
 R$               215.733,37 100,00%

 R$                 39.065,13 26,52%
 R$                   6.905,02 4,69%
 R$                 11.025,00 7,48%

1.426,00R$                    0,97%
42.284,51R$                 28,70%
23.980,06R$                 16,28%

1.597,25R$                    1,08%
500,00R$                       0,34%

20.545,15R$                 13,95%
147.328,12R$               100,00%

68.405,25R$                 46,43%

51.915,09R$                 
16.490,16R$                 

DESPESAS VARIÁVEIS COM ATIVIDADES DO SINDICATO

DIREÇÃO DO SINTEST (Refeição + vale transporte + translados)
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

RELATÓRIO FINANCEIRO JANEIRO - 2017 - SINTEST/RN 

SALDO DE RECEITAS

SALDO ANTERIOR

DESPESAS

RECEITA (CONSIGNAÇÕES DA UFRN, ENTIDADES E UFERSA)
RESTITUIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS
CAIXA INTERNO

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

ASSESSORIAS (Jurídica + contábil + Informática + Site)

CONTIBUIÇÕES SOLIDÁRIAS

SERVIÇOS (COSERN + CAERN + Diálogo Plural, Emilia Faixas, carro de som, contas telefonicas, Cabotelecom)
DESPESAS DIVERSAS (MATERIAL EXPEDIENTE, INFORMATICA e CONSUMO)

%
16.490,16R$                 9,02%

 R$               164.750,45 90,14%
 R$                   1.533,98 0,84%
 R$               182.774,59 100,00%

 R$                 39.095,09 25,46%
 R$                   4.279,64 2,79%
 R$                 11.424,00 7,44%

1.867,60R$                    1,22%
45.601,88R$                 29,70%
33.216,92R$                 21,63%

2.470,57R$                    1,61%
300,00R$                       0,20%

15.280,58R$                 9,95%
153.536,28R$               100,00%

29.238,31R$                 19,04%

15.000,00R$                 
14.238,31R$                 

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

ASSESSORIAS (Jurídica + contábil + Informática + Site)

CONTRIBUIÇÕES SOLIDÁRIAS

SERVIÇOS (COSERN + CAERN + Diálogo Plural, Emilia Faixas, carro de som, contas telefonicas, Cabotelecom)
DESPESAS DIVERSAS (MATERIAL EXPEDIENTE, INFORMATICA e CONSUMO)

RELATÓRIO FINANCEIRO FEVEREIRO - 2017  - SINTEST/RN 

SALDO DE RECEITAS

SALDO ANTERIOR

DESPESAS

RECEITA (CONSIGNAÇÕES DA UFRN, ENTIDADES E UFERSA)
RESTITUIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS

DESPESAS VARIÁVEIS COM ATIVIDADES DO SINDICATO

DIREÇÃO DO SINTEST (Refeição + vale transporte + translados)
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

%
715,37R$                       0,22%

 R$               323.532,39 99,27%
 R$                   1.533,98 0,47%
 R$                       140,00 0,04%
 R$               325.921,74 100,00%

 R$                 83.562,57 30,45%
 R$                 12.506,45 4,56%
 R$                 20.481,00 7,46%

984,09R$                       0,36%
36.383,31R$                 13,26%
25.302,03R$                 9,22%

1.413,12R$                    0,51%
19.101,43R$                 6,96%
74.692,55R$                 27,22%

274.426,55R$               100,00%
51.495,19R$                 18,76%

4.580,00R$                    
46.915,19R$                 

DESPESAS VARIÁVEIS COM ATIVIDADES DO SINDICATO

DIREÇÃO DO SINTEST (Refeição + vale transporte + translados)
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

RELATÓRIO FINANCEIRO DEZEMBRO - 2016

SALDO DE RECEITAS

SALDO ANTERIOR

DESPESAS

RECEITA (CONSIGNAÇÕES DA UFRN, ENTIDADES E UFERSA)
RESTITUIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS
CONSIGNAÇÃO CÁLCULOS DO ABONO PECUNIÁRIO - NÃO SÓCIOS

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

ASSESSORIAS (Jurídica + contábil + Informática + Site)

CONTIBUIÇÕES SOLIDÁRIAS

SERVIÇOS (COSERN + CAERN + Diálogo Plural, Emilia Faixas, carro de som, contas telefonicas, Cabotelecom)
DESPESAS DIVERSAS (MATERIAL EXPEDIENTE, INFORMATICA e CONSUMO)
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Jurídico

Decisão de juiz garante vitória na primeira 
instância sobre os 84% da Ufersa

Servidores ativos e 
aposentados que re-
cebem os benefícios 

referentes aos Plano Bresser, 

Verão e Plano Collor, foram 
notificados no começo do 
ano sobre a suspensão desses 
benefícios. A coordenação da 

Delegacia Sindical logo acio-
nou a Assessoria Jurídica do 
sindicato para que fossem to-
madamas providências para 

que os servidores tivessem 
seu direito assegurado.

Diante disso, obtive-
mos mais um vitória em pri-
meira instância neste caso. O 
juiz da 8ª VARA FEDERAL 
– RN, Orlan Donato Rocha, 
indeferiu o pedido de limi-
nar para suspender o pa-
gamento do benefício dos 
servidores Francisco Assis 
Da Costa, Hildeberto Uchoa 
Ribeiro, Joaquim Amaro 
Filho e Pedro Quirino De 
Oliveira.

De acordo com o juiz, 
“a UFERSA trouxe apenas 

razões abstratas para funda-
mentar o suposto perigo de 
dano, na medida em que as 
rubricas que se pretende ex-
cluir da remuneração dos de-
mandados, além de natureza 
alimentar, foram implantadas 
em 1992, ou seja, há mais de 
vinte anos”, destaca.

Para a Coordenação 
do sindicato, esta conquis-
ta é de grande importância 
para a categoria, pois estes 
servidores vêm contribuin-
do para o crescimento da 
universidade desde a época 
da ESAM.

Auxílio transporte agora é realidade para 
todos os técnico-administrativos da Ufersa

Por decisão judi-
cial, todos os servidores da 
Universidade Federal Rural 
do Semi-Árido poderão re-
ceber o benefício do auxílio 
transporte. A ação movida 
pela assessoria jurídica do 
SINTEST/RN agora tem 
um parecer favorável e be-
neficia toda a categoria dos 
servidores técnico-adminis-
trativos.

Num primeiro mo-
mento, o procurador da 
Universidade Federal Rural 
do Semi-Árido (UFERSA) 
determinou que apenas o 
servidor sindicalizado era 
quem poderia receber o 
benefício. Tendo em vista 
que essa decisão não con-
templa o coletivo e o bem 
em comum da categoria, o 
juíz Lauro Henrique Lobo 
Bandeira, logo atentou para 
a incoerência do procurador 
e revogou tal decisão.

O sindicato, exercen-
do seu papel de instituição 

que luta pelos direitos da 
categoria, trabalhou para 
que essa luta fosse vencida 
e o sentimento é de mais 
uma vez ter cumprido seu 
papel.

“ E s t a m o s 
vitoriosos por mais 
uma conquista que 
contempla toda a 
categoria, pois o 
auxílio transporte 
é uma realidade a 
partir da ação mo-
vida pelo sindica-
to. O SINTEST/
RN pensa e de-
fende todos os 
técnico-adminis-
trativos da univer-
sidade”, afirmou 
o coordenador da 
Delegacia Sindical 
do SINTEST/RN 
em Mossoró.

Com essa 
decisão, hoje todos os ser-
vidores de Mossoró podem 
solicitar o benefício. Antes, 

era preciso comprovar com 
os recibos dos transportes 
coletivos, agora, o servi-
dor com uma declaração 
pessoal das suas despesas 

pode requisitar o auxílio à 
PROGEP. Com a decisão, 
dezenas de servidores pas-

saram a receber o valor do 
auxílio transporte.

Sobre os campi, a co-
ordenação continua junto a 
assessoria jurídica do sindi-

cato vendo os meios jurídi-
cos para que a decisão seja 
cumprida na íntegra pela 

universidade. Logo, para 
que possamos seguir fir-
mes, precisamos do apoio 
da categoria, para isso, é 
importante que os servido-

res filiem-se ao sindicato e 
façam parte desses momen-
tos de conquistas.
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Nos meses de mar-
ço e abril o Diálo-
go Plural discutiu 

as reformas propostas pelo 
governo Michel Temer 
que afetam diretamente 
os servidores. Os progra-
mas trataram de temas 
como as reformas traba-
lhista e previdenciária e a 
nova lei das terceirizações, 
tema do programa exibido 
no dia 1º de abril. 

Esse programa reu-
niu o coordenador geral 
do SINTEST/RN, Manoel 
Euflausino e o membro da 
Comissão dos Advogados 
Trabalhistas da OAB-RN, 
Antonino Pio, que discu-
tiram a Lei 4.302/1998, 
aprovada pela Câmara e já 
sancionada pelo presidente 
Temer em março.

A medida apresentada 
como um estímulo a geração 
de empregos é na verdade 
estímulo a substituição da 
mão de obra de contratação 
direta e pela terceirizada. 
Segundo Antonino Pio, esta-
tisticamente, hoje um tercei-
rizado ganha 27,5% menos 
que o trabalhador direto, 
“isso pode estimular essa 
substituição da mão de obra 
especializada por uma mão 
de obra mais barata, visto 
que as empresas têm como 
foco minimizar os custos 

e maximizar os lucros” 
afirmou.

A nova lei que 
“revoga conquistas da 
Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), pode vir 
a derrubar a arrecadação, 
o que culmina com outra 
questão que é a reforma 

da previdência” como lem-
brou na ocasião Manoel 
Euflausino.

Os convidados mostra-
ram como o trabalhador, em 
todos os níveis, pode ser afe-
tado de forma negativa pelo 
novo modelo de contratação, 
que promove um retrocesso 

nas leis trabalhistas e precari-
za as relações de trabalho. O 
diálogo Plural vai ao ar to-
dos os sábados às 11h30 na 
BAND Natal.

Para assistir os pro-
gramas já exibidos você 
pode acessar nosso site, o 
www.sintestrn.org.br ou 

nossa página no youtube, 
www.youtube.com/sintes-
trn. Você também pode en-
viar sua sugestão de tema 
para sere tratado no progra-
ma por meio do endereço de 
e-mail dialogoplural@sin-
testrn.org.br com o assunto 
“Sugestão de Pauta”.

Programa de TV

Diálogo Plural debateu lei das terceirizações 
aprovada na câmara e sancionada por Temer
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Vista do estúdio da Band Natal onde fazemos a gravação do programa que é apresentado pela jornalista Camilla Savana.

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
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Ano de 2017 terá encontros de aposentados e 
pensionistas regularmente

Encontro
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A categoria dos apo-
sentados se insere 
no número cada 

vez maior de idosos no país 
que, ganha visibilidade so-
cial crescente em virtude da 
mudança de perfil demo-
gráfico do Brasil. Hoje, no 
SINTEST/RN, os aposen-
tados somam metade dos 
sindicalizados e mostram 
sua importância no apoio e 
na consciência coletiva da 
luta dos trabalhadores. Não 
à toa, no último planeja-
mento estratégico, a direção 

decidiu fazer de maneira 
regular, neste ano de 2017, 
encontros de aposentados, 
variando entre lazer e for-
mação.  O primeiro acon-
teceu no dia 23 de março, 
no auditório da reitoria da 
UFRN, com palestra de 
formação sobre a Reforma 
da Previdência. Os convi-
dados para o momento de 
debate foram o advogado 
especialista em direito pre-
videnciário, Nereu Linha-
res e o servidor do INSS, 
Carlos Henrique. 

Muitos acreditam que 
os já aposentados não serão 
alcançados diretamente pe-
las mudanças na reforma da 
previdência e, no máximo, 
seus filhos e netos (o que já 
seria muito). Mas a verdade 
é que estão previstas mu-
danças tanto na concessão 
como no cálculo de pensões. 
O valor do benefício passa-
ria a ser baseado em sistema 
de cotas, com previsão de 
valor inicial de pensão dife-
renciado conforme o núme-
ro de dependentes. O valor 

do benefício seria desvincu-
lado do salário-mínimo e os 
pensionistas não poderiam 
acumular duas pensões por 
morte. O valor pago à viúva 
ou ao viúvo, por exemplo, 
passaria a ser de 50% do 
valor do benefício recebido 
pelo contribuinte que mor-
reu com um adicional de 
10% para cada dependente 
do casal. A regra propos-
ta pelo governo prevê, por 
exemplo, que uma viúva po-
derá receber 60% do benefí-
cio se o casal tiver um filho. 

O INSS pagará 100% do 
benefício apenas aos pen-
sionistas que tiverem cinco 
filhos. O valor extra pago 
por conta do número de 
dependentes não será agre-
gado à pensão no momento 
em que os filhos completa-
rem 18 anos. Também não 
será possível acumular esse 
benefício com outra aposen-
tadoria ou pensão. Ou seja, 
a segurança que o aposen-
tado achou que daria a sua 
família após sua morte está 
ameaçada.

O primeiro encontro do ano iniciou com um café da manhã no hall da reitoria, seguido de palestras e, por último, debate com participação dos presentes

Direção “Reconstrução pela base” realiza o 
segundo planejamento estratégico da gestão

A gestão “Recons-
trução pela Base” 
realizou n mês 

de fevereiro o segundo 
planejamento estratégico 
da gestão que, igualmen-
te ao anterior, será anu-
al. Neste foi analisado 
o planejamento do ano 
anterior, o que foi reali-
zado e o que ainda não e 
o que de novo virá. Os facilitadores foram da casa: o administrador do SINTEST/RN, Joás Letelier e o coordenador de comunicação, Tiago Lincka 
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Especial Capa

SINTEST/RN chama atenção para as mulheres durante 
audiência sobre Reforma da Previdência na UFRN

O dia 27 de março foi 
escolhido como dia 
nacional de luta das 

mulheres nas universidades 
contra as reformas da previ-
dência e trabalhista. Em alusão 
a esse dia e visando partici-
par ativamente, o SINTEST/
RN chamou atenção para as 
mulheres – as mais prejudica-
das com a reforma –  durante 
audiência pública promovida 

pela administração central da 
UFRN. Foi por meio de uma 
performance artística com a 
poetisa Guadalupe Segundo 
que recitou o poema “Mu-
lher” de Geraldo Azevedo. O 
momento foi encerrado com 
a cantora Silvinha Benig-
no, que também é servidora 
da UFRN, que puxou o coro 
com a música “Maria, Maria” 
de Milton Nascimento.

Pressão dos trabalhadores é única saída contra propostas absurdas do Governo Temer 

A base do SINTEST/RN que estava presente também se manifestou com cartazes que 
continham mensagens voltadas às mulheres

Desde que o paco-
te de reformas do 
poder executivo 

foi enviado por Temer ao 
Congresso Nacional, que os 
trabalhadores de todo o país 
se mobilizam contrariamen-
te às medidas propostas. O 
pacote é composto essen-
cialmente pelas Reformas 
Previdenciária e Trabalhis-
ta, esta última já aprovada 
na Câmara e em discussão 
no Senado, e também pelo 
projeto de terceirização, to-
dos projetos que afetam ne-
gativamente a vida e a rea-
lidade do país. As mudanças 
são estruturais e ameaçam 
direitos históricos dos traba-
lhadores, que remontam às 
decisões tomadas a partir da 
Revolução de 1930, como 
a criação do Ministério do 
Trabalho, seguida pela am-
pliação das caixas ou ins-
titutos de aposentadorias e 
pensões para as mais diver-
sas categorias profissionais 
e o decreto-lei instituindo 
a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), em 1º de 
maio 1943. Na opinião das 
entidades representativas 
dos trabalhadores, trata-se 
do desmonte da Previdência 

Pública e da retirada dos di-
reitos trabalhistas garantidos 
pela CLT. A necessidade de 
lutar contra tamanho ataque 
fez, inclusive, acontecer 
algo histórico que há mui-
to não ocorria: a união das 
nove entidades nacionais 
do movimento sindical dos 
trabalhadores, as quais estão 
inseridas todas as centrais 
sindicais reconhecidas, além 
de inúmeras organizações 
sindicais de âmbito nacio-
nal. Isso se deu por meio de 
uma convocatória unificada 
para uma inédita greve geral 
que aconteceu no dia 28 de 
abril, contra as reformas da 
Previdência e da legislação 
trabalhista e contra a Lei nº 
13.429/2017, recentemen-
te sancionada, que insti-
tuiu a terceirização.

O SINTEST/RN en-
quanto entidade participou, 
encaminhou e realizou o 
maior número possível de 
eventos e formações a res-
peito dos temas. Inclusive 
foi signatário de uma Carta 
Aberta à população, junta-
mente com dezenas de ou-
tras entidades organizadas da 
sociedade civil e pela OAB. 
A carta rebate o conjunto 

de propostas à reforma da 
Previdência Social anunciada 
pelo governo Temer.

Paralisações 
mobilizaram para greve 

geral
Para chegar ao gran-

de sucesso que foi o dia 28 
de abril, onde destacamos a 
capital Natal quando cerca 
de 70 mil pessoas saíram às 
ruas, foi necessário um forte 
trabalho anterior de mobi-
lização das categorias. Por 
isso, orientações nacionais 
indicando dias de paralisação 
foram acatadas e encaminha-
das pelo SINTEST/RN tanto 
na UFRN como na Ufersa. A 
primeira paralisação aconte-
ceu no dia 15 de março, que 
além da luta contra a reforma 
da previdência, marcou tam-
bém a data de lançamento 
da Campanha Salarial dos 
Servidores Públicos Federais 
(SPFs) 2017. Na UFRN, a 
atividade interna dos técni-
co-adminstrativos se deu no 
Centro de Convivência da 
UFRN, em um ato público 
que contou com panfletagem 
e apresentação cultural com 
foco nos males da reforma. À 
tarde os protestos continua-

ram na praça Gentil Ferreira, 
no bairro do Alecrim. Essa 
atividade reuniu todas as 
centrais sindicais, de ma-
neira unificada, contra a 
reforma.

A segunda paralisa-
ção aconteceu no dia 31 de 
março e foi maior que a pri-
meira. Nesse dia os técnico-
administrativos da UFRN 
realizaram uma assembleia 

geral e a tarde um gran-
de ato conjunto que teve 
concentração em frente ao 
Midway Mall. Mas, o ápice 
das movimentações se deu 
no dia da grande greve geral, 
o dia 28 de abril, quando mi-
lhares de pessoas saíram às 
ruas, nas capitais e interiores, 
em uma resposta clara à insa-
tisfação contra as propostas 
do Governo Temer.
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Pressão dos trabalhadores é única saída contra propostas absurdas do Governo Temer 

Paralisações dos dias 15 e 31 de março, em Natal e Mossoró, além da greve geral do dia 28 de abril. Todas com a participação ativa dos técnico-administrativos da UFRN e Ufersa

Governo recua e adia votação da proposta 
de Reforma da Previdência 

O resultado das mobi-
lizações já pode ser 
visto na atitude de 

recuo dos parlamentares, in-
cluindo o relator da proposta, 
deputado Arthur Maia que 
apresentou o parecer sobre 
a matéria, com diversas mu-
danças no texto.  A votação 
da Reforma da Previdência 
na comissão foi adiada para 
maio. A intensão do presi-
dente Michel Temer era con-
duzir a votação da proposta 
antes da greve geral. 

Foram apresentadas 
mais de 100 emendas ao rela-
tório. Todas elas representan-
do recuo do governo. Entre 
as propostas mais significa-
tivas de mudanças no texto 
original, estão a idade míni-
ma para aposentadoria de 62 

anos para mulheres e 65 anos 
para homens, além da queda 
na regra de transição para as 
mulheres com 53 anos au-
mentando progressivamen-

te para 62 anos, e homens 
com 55 anos até chegar aos 
65 anos. O tempo de contri-
buição mínima permaneceria 
25 anos. A idade mínima de 

trabalhadores rurais passaria 
para 60 anos com 20 anos 
de contribuição e percentual 
individual de contribuição 
para o INSS, de 5% sobre o 

salário mínimo. O texto pre-
vê mudança também na pro-
posta de acúmulo de pensão 
e aposentadoria, podendo o 
favorecido optar pelo maior 
benefício. Além de que pro-
fessores e policiais permane-
ceriam com aposentadorias 
especiais. Nos Benefícios de 
Prestação Continuada (BPC) 
a idade mínima cairia de 70 
anos para 68 anos com vin-
culação ao salário mínimo. 
Por fim, o tempo para apo-
sentadoria integral cairia de 
49 para 40 anos.

Isso prova nossa força 
de mudar a realidade. Mas 
será preciso pressionar mais 
o congresso, já que estes re-
cuos ainda não são ideais e 
ainda prejudicam sobrema-
neira aos brasileiros.

Resultado
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 FASUbRA reivindica abertura de negociações no MEC 

O Sindicato dos 
Trabalhadores da 
Fundação Univer-

sidade de Brasília (Sintfub) 
em audiência com o minis-
tro da Educação, Mendonça 
Filho, para tratar de assun-
tos da entidade, protocolou 

ofício da FASUBRA Sin-
dical que solicitou abertura 
de negociações. O evento 
ocorreu no final do mês 
de março no Ministério da 
Educação (MEC).

No documento a 
FASUBRA Sindical solici-

tou ao ministro Mendonça 
Filho, reunião para abertura 
das negociações da campa-
nha salarial dos trabalhado-
res técnico-administrativos 
em educação e reivindicou 
o cumprimento das cláu-
sulas do acordo de 2015. 

“Vamos agendar a reunião 
o mais rápido possível”, 
afirmou o ministro.

 A última reunião 
da Federação com o go-
verno aconteceu em se-
tembro de 2016, com 
Maria Helena Guimarães 

Castro, secretária executi-
va do MEC. Na ocasião, a 
secretária propôs agendar 
uma reunião após 30 dias 
para retomar as discus-
sões referentes ao aprimo-
ramento da carreira, o que 
de fato não ocorreu.

Fasubra

Campanha Salarial

A Plenária Nacional Estatutária da 
FASUBRA realizada nos dias 17, 18 e 19 de mar-
ço aprovou a seguinte pauta para a campanha sa-
larial específica:

 
•	Inflação do período de 2015 a 2017, mais 

2% de aumento real no piso da carreira.
•	Reajuste dos benefícios com o mesmo 

índice, com diferencial para o Plano de Saúde no 
qual queremos um reajuste que acompanhe os re-
ajustes da Agência Nacional de Saúde.

•	Não ao corte de recursos no orçamento 
destinados à educação e recomposição das perdas 
do último período.

•	Nenhuma interferência do governo e ór-
gãos de controle em ações judiciais ganhas pelos 
trabalhadores.

•	Nomeação imediata dos reitores eleitos 
pela comunidade universitária.

•	Contra a Lei da Mordaça e a Reforma do 
Ensino médio.

Plenária aprova campanha salarial e calendário de lutas

A Plenária Nacional 
Estatutária da FA-
SUBRA Sindical 

foi realizada nos dias 17, 18 
e 19 de março na Univer-
sidade de Brasília (UnB) e 
teve como um dos pontos 
principais de pauta a apre-
sentação dos orçamentos 
para a realização do con-
gresso da Fasubra. Esse 
momento foi importante 
já que nesta plenária ficou 
decidida a data do próximo 
Confasubra, que será em 
novembro de 2017. Além 
disso, as Reformas da Pre-
vidência e Trabalhista tam-
bém foram debatidas, por 
meio de seminários, as quais 
geraram propostas que fo-
ram aprovadas nos encami-

nhamentos finais. O debate 
se estendeu até o último dia, 
ocasião em que foram apro-
vados os encaminhamen-
tos, o calendário de lutas e 
a campanha salarial.

 
Reunião de mulheres 

da FASUbRA
Essa plenária ficou 

marcada por um momento 
especial, quando as mu-
lheres da Fasubra fizeram 
um reunião específica para 
discutir ações para as mu-
lheres da categoria. Foram 
aprovadas alguns enca-
minhamentos, incluindo 
entre eles  a realização do 
encontro nacional de mu-
lheres trabalhadoras da 
FASUBRA  em maio.

Nota de apoio ao 
SINTEST/RN 
Foi nessa plenária 

que a categoria nacional 
aprovou nota pela reformu-
lação do acordo de greve e 
contra o ponto eletrônico 
na UFRN. A nota destacou 
a mudança de postura da 
reitora que ao final da greve 
“defendeu a assinatura de 
um acordo que exigiu dos 
trabalhadores a reposição 
das horas paradas desco-
nhecendo a real proposta 
de uma greve. Essa posição 
era inclusive, diferente da-
quela registrada em oficio 
pelo Andifes, instituição 
presidida pela reitora da 
universidade em tela, pois 
o documento gravado pela 

associação dos reitores pre-
via a reposição de tarefas 
acumuladas”.

 A nota denunciou 
também que a reitora implan-
tou “o ponto eletrônico sem 
qualquer diagnóstico prévio 
do funcionamento da univer-
sidade... não considerou o 
saber dos técnicos sobre seus 
ambientes de trabalho e seus 
respectivos fluxos...”

A nota encerra soli-
citando que “a reitoria da 
UFRN considere a orienta-

ção do Andifes e acompanhe 
os acordos realizados na 
maioria das universidades 
que têm sido por reposição 
de tarefas cumuladas duran-
te a greve. Reiteramos tam-
bém que a instauração do 
ponto eletrônico e a formu-
lação de um diagnóstico do 
funcionamento dos setores e 
é necessário um amplo de-
bate sobre a real necessida-
de desse método de registro 
de frequência com a comu-
nidade acadêmica”.

Foto acima: mulheres da Fasubra em 
reunião especifica durante Plenária. Foto 
ao lado: Felipe Tavares, coordenador do 
sindicato defendendo nota de apoio ao 

SINTEST/RN.
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Sindicato conquista criação de Comissão que 
discutirá Turnos Contínuos na Ufersa

A coordenação da De-
legacia Sindical do 
SINTEST/RN de 

Mossoró marcou o primei-
ro trimestre do ano pautan-
do a luta pela consolidação 
dos Turnos Contínuos na 
UFERSA. Durante reunião 
com  a administração cen-
tral da universidade, o Profº 
José de Arimatea de Ma-
tos ouviu as reivindicações 
do sindicato que incluia a 
criação de uma Comissão 
para discutir os turnos con-
tínuos na UFERSA.

O coordenador da 
Delegacia Sindical, Allyson 
Leandro Bezerra Silva, in-
formou que indicariam três 
nomes para compor a co-
missão e solicitou ao reitor 
que a gestão também fizes-
se suas indicações.

O sindicato sugeriu 
que o servidor que a compor 
a comissão tivesse por di-

reito, prescrito na portaria, 
oito horas semanais volta-
das para se dedicar aos tra-
balhos da CPFJ que signifi-
ca Comissão Permanente de 
Flexibilização de Jornada. 
O reitor viu a sugestão do 
sindicato como oportuna e 
solicitou que fosse enviado 
um documento oficial com a 
mesma para, aí sim,  proce-
der como solicitado.

“O sindicato lutou e 
hoje os Turnos Contínuos na 
UFERSA já é realidade em 
sete setores e em aberto em 
outros 42 que aguardam a 
nova comissão. Vamos reali-
zar reunião com os servidores 
técnicos e com certeza agilizar 
a formação da comissão”, afir-
mou Allyson Bezerra.

Reunião com os 
técnicos

Depois da reunião 
com o reitor da UFERSA, 

Prof° José de Arimatea 
de Matos, foi a vez de 
dialogar com os técni-
co-administrativos da 
universidade acerca dos 
turnos contínuos e sua 
importância para a comu-
nidade. Neste primeiro mo-
mento, os nomes de João 
Abner, Raiane Mousinho 
e Radamés Dantas foram 
indicados para compor  
CPFJ.

Durante a reunião 
com o servidores, Allyson 
Leandro Bezerra Silva, co-
ordenador da Delegacia 
Sindical, informou as atri-
buições dos membros da 
comissão e convidou a ca-
tegoria para contribuir com 
a luta. Vale lembrar que a 
pauta dos turnos contínuos 
é uma reivindicação anti-
ga dos servidores técnico-
administrativos, inclusive 
sendo incluída na pauta in-

terna das greves de 2014 e 
2015. 

Além de propor que 
os participantes da comis-
são tenham oito horas para 
se dedicar aos trabalhos da 
CPFJ,  propõe também que 
a portaria garanta doze ho-
ras ao presidente, tendo em 
vista que este último terá 
que avaliar todos os proces-
sos de forma minunciosa. 
Além disso, a Delegacia 
Sindical vê a união de se-
tores que têm atividades 
afins, como uma solução 
para que o setor não fique 
desassistido.

De modo harmonio-
so, sindicato e servidores 
entendem que deve haver 

uma campanha que desper-
te a comunidade acadêmica 
para os benefícios que os 
turnos contínuos irão trazer. 
“Os setores que hoje estão 
com os turnos contínuos 
não falam da flexibiliza-
ção ou redução da jornada 
de trabalho, mas sim numa 
universidade aberta que 
possa atender a comunidade 
nos três turnos. A conquis-
ta desses se deu através do 
sindicato e vamos continuar 
contribuindo com a comis-
são para viabilizar a implan-
tação no maior número de 
setores possíveis”, ressalta 
Allyson Bezerra.

Delegacia Sindical

Foto acima: na reunião  com o reitor os diretores da Delegacia Sindical Alex Nunes e Otone 
Viana. Foto ao lado: representantes dos técnicos na Comissão dos Turnos Contínuos da Ufersa.
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CoordenAções
Espaço reservado  para os 
 informes das coordenações 

Para discutir o im-
pacto das Reformas do go-
verno Michel Temer na vida 
das mulheres, a FASUBRA 
Sindical realizou nos dias 20 
e 21.05, o Encontro Nacional 
das Mulheres Trabalhadoras. 
Dentre os pontos destacados, fa-
lou-se que essas formas acabam 
com os direitos sociais e que no 
caso da trabalhista o negociado 
prevalecerá sobre o legislado, 
isso é  falando a grosso modo a 
corda vai arrebentar para o lado 
mais fraco e nesse caso serão as 
mulheres as principais vitimas 
desses ataques aos direitos du-
ramente conquistados.

No dia 21.05 foram for-
mados grupos de trabalhos entre 
as mulheres, onde se foram res-
gatadas as resoluções aprova-
das no último CONFASUBRA 
e apresentadas outras que fo-
ram demandas dos grupos de 
trabalhos que foram relatadas 
item por item para destaques 
e aprovações pelas mulheres 
presentes ao evento. Uma ou-
tra atividade bastante criativa e 
lúdica realizada pelas mulheres, 
foi a construção de uma bandei-
ra  feita com pinturas e retalhos 
pelo FORA TEMER como o 
nome da FASUBRA ao centro 
para ser usada no dia 24.05 na 
marcha do “Ocupa Brasília”. A 
ideia principal era mostrar a or-
ganização e a unidade na luta das 
mulheres diante das investidas 
na retirada de direitos contidas 
no escopo das contrarreformas 
previndenciária e trabalhista. 
A Delegação de mulheres do 
SINTEST-RN, permaneceram 
em Brasília para participar do 
Ato Nacional”Ocupa Brasília”, 
a ser realizado no dia 24.05, 
pelo FORA TEMER, contra 
as Reformas da Previdência, 
trabalhista e a Lei das 
Terceirizações.

Martia Aparecida Dantas 
Coordenação Geral

8 de março

Mulheres contra Previdência e 
contra as Violências

A reforma da previ-
dência (PEC 287) 
proposta pelo go-

verno Temer, por si só, já 
é um projeto prejudicial a 
todos os brasileiros, indis-
tintamente. No entanto, se 
formos analisar o grupo 
que mais é afetado com ela, 
claramente as as mulheres 
são as principais atingi-
das com a proposta.

A proposta original 
iguala homens e mulheres 
na idade mínima elevan-
do dos atuais 55 anos para 
65 anos, ou seja, 10 anos 
a mais. Acontece que essa 
diferença é uma conquista 

das mulheres pelo simples 
fato da sua dupla e às vezes 
tripla jornada de trabalho 
que, acumula o trabalho 
formal com os afazeres do-
mésticos. Estatísticas mos-
tram que a mulher trabalha 
10,7 horas a mais que ho-
mem semanalmente. Além 
disso, a mulher recebe 
76% da renda dos homen 
no geral e, se forem ne-
gras, essa diferença chega 
a 40%. 

 Se a reforma for 
aprovada, a nova realidade 
será um massacre contra 
as mulheres que além de 
tornar quase impossível 

a aposentadoria, caso a 
consigam terão o valor da 
mesma drasticamente re-
duzido, considerando que 
a lei muda, também, a for-
ma de cálculo. 

Dia da Mulher
Por esse motivo, a 

Frente Feminista de Natal  
resolveu fazer um 08 de 
março de luta contra a re-
forma da previdência. O 
Ato Público realizado pela 

Frente contou com o apoio 
e a participação ativa do 
SINTEST/RN. No inte-
rior, o sindicato também se 
fez presente em atividades 
do dia da mulher nos cam-
pi avançados da UFRN e 
suas delegacias sindicais. 
Pela manhã, em Caicó, na 
Marcha das Margaridas do 
Seridó e à tarde, em Santa 
Cruz, em roda de conversa 
sobre os ataques às mulhe-
res (fotos abaixo).

Ato Público iniciou com concentração em frente à Câmara 
Municipal de Natal e seguiu em caminhada pelo centro, 

passando pelo INSS e pelo IPERN

Atividades no interior de estado - Nas laterais, imagens da Marcha das Margaridas em Caicó. No centro, base de Santa Cruz
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Por meio dos exemplos do passado, podemos 
aprender lições que nos orientam hoje, no presente, 
diante dos problemas que surgem. Por isso, reconhe-
cer o valor do que aconteceu e das pessoas que es-
creveram essa história é tarefa obrigatória para nós, 
neste tempo.

Foi pensando nisso que a gestão “Reconstrução 
pela Base” decidiu homenagear algumas das pessoas 
mais importantes na história do nosso sindicato: os di-
retores fundadores da entidade. Foi durante  a come-
moração dos 26 anos que aconteceu no dia exato de 
sua fundação, dia 12 de abril, no auditório da reitoria 
da UFRN.

Na ocasião, os presentes tiveram oportunidade 
de ouvir diretamente de quem construiu essa história 
vários relatos da época (os que puderam estar presen-
tes), além de terem visto um vídeo inédito que conta 
um pouco desses 26 anos (disponível no youtube.com/
sintestrn). No evento foi lançado também o novo site 
do SINTEST/RN que entrará no ar ainda este mês.

Diretores fundadores do sindicato são 
homenageados nos 26 anos do SINTEST/RN
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Diretoras do SINTEST/RN, Marileide Batista, Severina de Souza, Aparecida Dantas e 
Tházia Maia  e os ex-dirigentes, fundadores do SINTEST/RN,  Jair do Nascimento, Carlos 

Eufrásio , José Rebouças da Costa, Dulce Leda Montenegro e Paulo Ferreira.

Fundação

O ano é 1988. Ano da pro-
mulgação da atual Constituição 
Federal do Brasil. A chamada 
“Constituição Cidadã” trouxe 
entre suas modificações mais signi-
ficativas, o direito a greve e de li-
berdade sindical para os servidores 
públicos. Na verdade, o sindicalis-
mo no setor público já existia, não 
formalmente, mas através das “as-
sociações de servidores” ou outras 
formas de organizações diversas. 
No caso da UFRN, quem cumpria 
esse papel era a Associação de 
Funcionários da UFRN, a AFURN.

Foi nesse cenário que servi-
dores da UFRN começaram a se 
reunir para discutir a criação de 
um sindicato. Alguns defendiam o 
fortalecimento e a transformação 

da AFURN. Outros acreditavam 
que ela não poderia acumular os 
dois papéis – social e sindical. Com 
o avanço das discussões em 1991, 
o projeto da criação do sindicato 
foi concretizado com a formação de 
uma seção sindical, na já existente 
AFURN, a qual receberia 20% de 
repasse para seu sustento. Essa de-
cisão se deu porque, além da viabi-
lidade financeira e legal, a própria 
direção da AFURN concordava que 
não era interessante a criação de 
outra entidade naquele momento.

Foi então que, no dia 
12 de abril de 1991, duran-
te o 1º Congresso Estadual dos 
Trabalhadores em Educação do 3º 
Grau nasceu o SINTEST/RN. A di-
reção provisória foi composta pelos 
envolvidos na criação da entidade 
desde 88 (foto debaixo).

TÚNEL DO TEMPO - a partir desta edição iremos trazer nesta página uma volta ao 

passado, relembrando momentos históricos da nossa entidade. Relembrar é viver!

TÚNEL DO TEMPO - 1988
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Impasse

Sindicato e administração da UFRN divergem 
sobre implantação de ponto eletrônico 

O primeiro trimes-
tre de 2017 foi 
cheio de surpresas 

e batalhas não só no âmbi-
to nacional, vindas do Go-
verno Temer, mas também 
no âmbito local, vindas 
diretamente da administra-
ção central da UFRN. Foi 
o caso da implantação do 
ponto eletrônico para os 
servidores técnico-adminis-
trativos da universidade, de 
forma unilateral. A gestão 
da UFRN defendeu o ponto 
eletrônico, afirmando que o 
sistema ainda é experimen-
tal e que os servidores não 
deveriam se sentir constran-
gidos. Mas, a realidade está 
se mostrando contrária a 
essa expectativa. Inúmeros 
problemas já foram detec-
tados e relatos não param 
de chegar sobre as distor-
ções do sistema. Ainda há 
o fato que deixou muitos 
confusos, que é o ponto 
eletrônico não ser aplicado 
a todas categorias de traba-
lhadores da universidade, 
como os docentes, sendo 
esses, segundo a reitoria, 
dispensados de registrar 
ou comprovar a frequência 
conforme decreto presi-
dencial n º1.867/96.

Sindicato é contra
O SINTEST/RN se 

posicionou contra a implan-

tação do ponto eletrônico, 
visto que essa medida não 
foi discutia com a categoria, 
bem como os prazos para a 
sua implementação foram 
considerados extremamente 
curtos para uma mudança 
tão significativa. Durante as 
várias reuniões entre dire-
ção e administração central 
a divergência sobre o ponto 
eletrônico não conseguiu 
ser superada. 

Decisão da categoria
Diante do impasse, 

o sindicato levou a questão 
para deliberação da catego-
ria, onde em uma assem-
bleia geral, a mesma decidiu 

que o ponto eletrônico não 
deveria ser utilizado, man-
tendo o controle do ponto 
da maneira tradicional na 
folha de frequência, pelo 
menos durante o período 
dos testes. O sindicato so-
licitou também a realização 
de uma Audiência Pública, 
chamada pela UFRN, para 
que o tema fosse discutido 
oficialmente na instituição. 
A decisão da assembleia, 
inclusive foi encaminhada 
por meio de ofício à reitora 
Ângela Paiva.

Audiência Pública
Após a realização de 

ato público na reitoria, que 

pressionou a administra-
ção central para realização 
da audiência, a reitora da 
UFRN, Ângela Maria Paiva 
Cruz convocou o debate so-
bre o ponto eletrônico com 
a categoria para o dia 23/02. 
Durante a audiência, todas 
as intervenções (exceto as 
dos representantes da ad-
ministração central) foram 
negativas em relação ao 
ponto eletrônico, divididas 
entre relatos de distorções e 
falhas do sistema e opiniões 
contrárias ao modelo do sis-
tema eletrônico. Inclusive, 
as entidades representati-
vas dos trabalhadores que 
estavam presentes à mesa 

também foram unânimes 
em suas opiniões, as quais 
divergiam da administração 
central da UFRN. 

Impasse
Agora, sindicato e 

reitoria tentam um con-
senso dentro do Grupo de 
Trabalho Institucional que 
foi criado para tratar des-
ta e outras questões inter-
nas da categoria. Embora 
a posição do sindicato seja 
contrária ao ponto eletrôni-
co, diante da intransigência 
da administração da uni-
versidade, a busca agora é 
que o prazo de testes seja 
estendido.

Audiência Pública foi uma reivindicação da categoria encaminhada pelo SINTEST/RN à reitoria


