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Nova coordenação toma posse
Os 26 novos coordenadores foram empossados durante a confraternização natalina de 2018 e 

 estarão à frente do sindicato durante o triênio 2018/2021.

Devolução 
Garant ida

No dia 28 de novembro de 2018, 
em um processo eleitoral que contou 
com uma única chapa inscrita, a base do 
Sintest/RN na UFRN e UFERSA elegeu 
sua nova diretoria formada por vinte e 
um diretores e cinco suplentes.

A chapa intitulada “Avançar 
na Reconstrução” se elegeu com 623 
votos válidos, sendo 29 brancos e 12 
nulos.

Como novidade para essa 
gestão temos a COORDENAÇÃO 
GERAL que será composta por três 
integrantes e a pasta da MULHER 
TRABALHADORA, recém criada no 
último CONSINTEST.

Os novos coordenadores foram 
empossados durante a confraterniza-
ção natalina de 2018. Na cerimônia de 

posse a coordenadora Geral da direção 
que se encerrou, Aparecida Dantas, fez 
um discurso no qual enfatizou as lutas 
travadas contra o Governo Federal para 
barrar medidas que atacam os servi-
dores públicos e os trabalhadores de 
uma forma geral.

Já o discurso de posse da nova 
diretoria do sindicato ficou a cargo de 
kaliane  Morais, que é servidora da 
base da Ufersa e estará na coordena-
ção geral juntamente com Jane Suely 
e Manoel Euflausino pelos próximos 3 
anos.

Durante a sua fala, Kaliane lem-
brou da falta de interesse pelas lutas de 
classes devido ao atual cenário político 
e social do país, fato este que refletiu 
no alto grau de abstenções no processo 

eleitoral. Por isso ela ressaltou que “te-
mos consciência de que somos dirigen-
tes de toda a categoria. Faremos tudo 
que tiver ao nosso alcance para honrar 
os compromissos assumidos durante as 
diversas visitas que fizemos a pratica-
mente todos os setores da UFRN e da 
UFERSA”.

A nova direção do SINTEST/RN 
estará à frente do sindicato durante o 
triênio 2018/2021. 
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Festa

Confraternização de fim de ano reuniu cerca de 2,5 mil pessoas 

Jantar aconteceu na noite do dia 21 de dezembro no Boulevard Recepções
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Uma festa pra ficar na história. 
Assim foi a Confraternização Natalina 
do Sintest/RN, realizada no último dia 
21 de dezembro. Além de encerrar as 
atividades do sindicato em 2018, com 
muita música, animação e interação 
entre os associados, o evento marcou 
a transição da gestão da entidade. Em 
uma breve solenidade a nova direto-
ria do sindicato foi empossada para o 
triênio 2018/2021. 

Aparecida Dantas que coordenou 
o Sintest/RN nos últimos dois anos, pas-
sou o cargo para Manuel Euflausino, 
que segue na coordenação geral ao lado 
de Jane Suely e Kaliane Morais. Para 
Cida, a festa encerra com chave de ouro 
a gestão e frisa que embora tenham en-
frentado as dificuldades de um período 
turbulento marcado pelo ataque à de-
mocracia, o Sintest/RN cumpriu o papel 
de defender os direitos dos técnico-ad-
ministrativos em educação e dos trabal-

desafios que os trabalhadores deverão 
enfrentar a partir de 2019. No entanto 
o momento era de celebração de rever 
os colegas de trabalho e luta para feste-
jar em união o fechamento de mais um 
ciclo e o início de outro. Para Manuel 
Euflausino, que segue na gestão da en-
tidade, a nova diretoria e a categoria 
terão novos desafios para os próximos 
anos e complementa, “Nada mais jus-
to, que todos aproveitem uma noite de 
lazer e confraternização como esta para 
renovar as forças e se preparar para o 
bom combate em defesa dos direitos e 
dos interesses do país”.

hadores de modo geral. “Agradecemos 
a todos os nossos sindicalizados pela 
parceria ao longo desses 3 anos e os 
convidamos a seguir caminhando, na 
reconstrução e na luta pela defesa dos 
direitos dos trabalhadores, pela justiça 
e igualdade social em nosso País”, 
finaliza.

Dando sequência ao evento, a 
coordenadora da entidade declarou 
empossada a nova chapa que irá gerir 
o sindicato e coube a Kaliane Morais a 
recepção do cargo. Em seu discurso ela 
frisou que essa diretoria tem o mesmo 
objetivo da anterior que é seguir avan-
çando na reconstrução e finalizou di-
zendo que os próximos três anos serão 
de muita dificuldade, muita luta, mas 
também de grandes vitórias e conquis-
tas para a categoria, “A melhor forma 
de prever o futuro é criá-lo”.

O Ato de Posse da nova diretoria 
foi um momento de reflexão sobre os 
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Confraternização de fim de ano reuniu cerca de 2,5 mil pessoas 

O clima de confraternização também esteve presente nas cidades do 
interior do Estado onde o sindicato tem associados

A festa seguiu com bufett, músi-
ca e descontração para os filiados e seus 
acompanhantes. O evento contou com 
a animação de Samir Almeida e banda 
que colocou todo mundo pra cantar e 
dançar ao som de sucessos do sertane-
jo ao rock, passando pelo samba, axé 
e claro, muito forró. As crianças não 
ficaram de fora da animação com di-
reito a pipoca, algodão doce e diversão. 
Como nos anos anteriores o sorteio de 
prêmios foi o grande momento da noite, 
ao todo, foram sorteados 50 prêmios, 
entre TV’s, bicicletas, eletrodomésticos 
e eletrônicos.
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Adireção do Sintest/RN, na busca pelo reconhecimento e valorização dos seus sindicalizados, não poderia esquecer daqueles 
que trabalham e moram do interior do nosso Estado. Assim, como já é de costume, durante o mês de dezembro foram reali-
zadas as festas de confraternização dos servidores de Caicó, Nova Cruz, Santa Cruz e Santo Antônio do Salto da Onça. 
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Este informativo é uma publicação sob 
responsabilidade do SINTEST/RN, entidade 
representativa dos funcionários da educação 
de ensino superior do RN.
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Expediente

Dia do Aposentado, uma data de reflexão
Data Especial

Esclarecimento
O Sindicato Estadual dos Trabal-

hadores em Educação do Ensino Superior 
- SINTEST/RN, vem, por meio deste, con-
forme determinação emanada do processo 
judicial 001.03.016294-4, retratar o que 
restou expresso no Jornal do SINTEST, ed-
ição de outubro de 2002, em que foi publi-
cada matéria de denúncia acerca de suposta 
agressão cometida pelo Professor Carlos 
Chesman de Araújo Feitosa. 

De início, destacamos que a matéria 
publicada não se alinhavou ao que restou 
comprovado no Processo Administrativo 
de nº 23077.017727/2002-69, o qual isen-
tou o Professor Carlos Chesman da prática 
de qualquer ato narrado no texto publicado 
por este Sindicato.

Necessário, portanto, trazer à lume 
os fatos, no sentido de que o Professor 
Carlos Chesman, conforme decidido pela 

comissão processante e abalizado pelo pod-
er judiciário, não praticou ato de violência 
contra o então servidor Genildo César de 
Oliveira.

Com efeito, o SINTEST/RN re-
conhece o equívoco nas afirmações feitas 
na publicação de outubro de 2002, razão 
pela qual pede, publicamente, desculpas 
ao Professor Carlos Chesman de Araújo 
Feitosa.

ATENÇÃO!
Ainda neste início de ano a direção vai realizar 
ATIVIDADES VOLTADAS AOS APOSENTADOS. 
Portanto fiquem atentos ao nosso site, Instagram, Twitter 
e Facebook, pois divulgaremos todas as informações nos 
nossos canais de comunicação.

O dia do aposentado, comemorado em 24 de janeiro, 
é uma data que celebra aqueles que se dedicaram por muitos 
anos ao trabalho, contribuindo com a previdência social para 
custear o merecido descanso de agora. No entanto, em uma 
época tão conturbada política e economicamente, a data nos 
leva a refletir sobre a atual situação da aposentadoria.

A reforma da Previdência, foi barrada pela luta dos 
trabalhadores no governo Temer, mas segue como bandei-
ra do atual presidente e pode tirar o valor desta data. Isso 
por que poucos trabalhadores conseguirão se aposentar e 
os que conseguirem sofrerão certamente perdas em seus 
rendimentos.

O projeto de reforma da previdência prevê aumento 
do tempo de contribuição com a mudança da idade mínima 
para a aposentadoria. Se hoje a idade média das pessoas ao 

se aposentarem é de 55 anos, caso a reforma seja aprovada, 
esta idade média pode ultrapassar 70 anos.

O Sintest/RN, assim como várias entidades sindicais 
do país, vai continuar lutando pelos trabalhadores para que 
nessa data possamos realmente celebrar o direito de ter reco-
nhecido o merecido descanso. 

Histórico do Dia do Aposentado
A lei que criou o Dia Nacional dos Aposentados é de 

1981. A data foi escolhida para lembrar e comemorar o histó-
rico dia que foi aprovada a Lei Eloy Chaves em 24 de janei-
ro de 1923, marco lendário da Previdência Social no Brasil, 
criando a Caixa de Aposentadoria e Pensão para os empre-
gados das empresas privadas das estradas de ferro, dando 
origem à Previdência Social, que hoje paga benefícios a mais 
de 22 milhões de pessoas.


