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XVI CONSINTEST ACONTECEU NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO

No primeiro dia do XVI Consintest 
a categoria esteve reunida para de-
bater a conjuntura internacional, na-
cional e estadual, além de ler e aprovar 
o regimento do congresso. Houve ai-
nda as apresentações das seguintes 
teses: 1)  Resoluções da CPnaE; 2) 
Coletivo Luta Educadora; 3) Coletivo 
Base e 4) Avançar na reconstrução. 
No período da tarde os congressistas 
acompanharam as seguintes mesas 
temáticas: 1) A luta das mulheres no 
contexto político atual; 2) Conjuntura 
de ataques à educação pública e gra-
tuita: como enfrentá-la?; 3) Desafios 
imediatos do movimento sindical e 
por fim, sobre o Future-se.

Já no segundo dia de congresso, 
houve a formação dos grupos de trab-

Evento reuniu servidores técnico-administrativos da UFRN e UFERSA
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Plenária Universitária 
Unificada diz NÃO ao 
FUTURE-SE. Pág. 03

UFRN notifica servidores 
sobre corte nas horas 
extras. Pág. 03

alho, que puderam debater cada pon-
to apresentado nas 4 Teses expostas 
no dia anterior e preparar o texto do 
plano de lutas a ser submetido na 
plenária final do congresso.

Após os grupos de trabalho, a 
prestação de contas da entidade foi 
apresentada pela assessoria contábil 
do sindicato e aprovada. Encerrando 
os trabalhos do período matutino, 
houve a eleição do novo conselho fis-
cal. À tarde iniciou-se a plenária final 
com o objetivo de construir o plano 
de lutas da categoria para os próxi-
mos dois anos. No entanto, pelo avan-
çar da hora, o congresso teve que ser 
interrompido e teve a sua conclusão 
em Assembleia Extraordinária real-
izada no dia 27 de novembro.

IV Encontro Estadual da 
Mulher Trabalhadora do 
SINTEST/RN. Pág. 02

Devolução 
Garant ida

SINTEST lança E-book 
gratuito sobre violência 
contra a mulher. Pág. 04
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Governo apresenta pacote de maldades 
que penaliza servidores públicos

No dia em que completou 300 dias de governo, o presidente 
Jair Bolsonaro anunciou um verdadeiro “pacote de maldades” con-
tra os trabalhadores e o povo brasileiro.

No pacote constam proibição de aumento real para o salário 
mínimo; desobrigação de investimento mínimo em saúde e edu-
cação e, assim, os governos vão poder “escolher” quanto apli-
car em cada área; redução obrigatória de 25% da jornada com 
redução de salários para os servidores públicos; proibição de con-
cursos públicos; inclusão de pensionistas nos limites de despesa 
com pessoal; veto à promoção de funcionários públicos (exceto 
os privilegiados de sempre: diplomatas, juízes, policiais, militares 
e membros do Ministério Público); fim de fundos públicos e des-
tinação de recursos da ordem de R$ 220 bilhões para pagamento 
da Dívida Pública.

O governo utiliza o discurso de “combate aos privilégios” e 
da necessidade de “controlar as contas públicas” (apesar de não 
mexer nos verdadeiros privilegiados). Essa é mais uma farsa para 
retirar direitos dos trabalhadores e, na prática, as medidas afe-
tarão os serviços públicos, o INSS, os hospitais, as universidades 
públicas e as escolas que terão menos trabalhadores e menos 
investimentos para atendimento à população, abrindo caminho 
para as privatizações.

Encontro Estadual da Mulher Trabalhadora do SINTEST/RN

Luta em defesa da 
educação pública

4ª edição do evento reuniu mais de setenta trabalhadoras da UFRN e UFERSA

Fruto do GT Mulher do 
SINTEST, idealizado e fundado 
por Tházia Maia, atualmente co-
ordenadora da pasta da mulher 
trabalhadora, o encontro aconte-
ceu no dia 31 de outubro, no au-
ditório do Nepsa II da UFRN.

Pela manhã, a pró-reitora de 
gestão de pessoas, Miriam Dantas, 
palestrou sobre o “Adoecimento 
das servidoras do quadro da 

UFRN” e revelou que existem 
2.552 mulheres no quadro funcio-
nal da UFRN, sendo 41% docentes 
e 59% técnico-administrativas.
Miriam disse ainda que entre os 
servidores afastados do trab-
alho por motivo de doença, 72% 
são mulheres e 27% são homens, 
e por isso destacou a importân-
cia dos exames periódicos para 
que o levantamento de dados 
sobre a saúde dos servidores da 
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Universidade seja o mais detalado 
possível.

À tarde aconteceram as pal-
estras “Violência de gênero”, mi-
nistrada pela assistente social 
e servidora da UFRN, Deriscleia 
Ramos, e “Retirada de direitos e 
precarização do trabalho” apre-
sentada por Kaliane Morais, servi-
dora da UFERSA e Coordenadora 
Geral do SINTEST/RN.

Dia 02/10 o sindicato mar-
cou presença na aula pública que 
aconteceu em frente ao IFRN 
Natal Central. A atividade iniciou 
com apresentação cultural e em 
seguida os manifestantes se diri-
giram para a esquina do Midway 
com cartazes, faixas e gritos de 
ordem contra aos cortes no orça-
mento das Instituições Federais 
de Ensino.

Visite nosso site: www.sintestrn.org.br

A proposta também traz ataques à saúde e educação
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Dia 27/09, estudantes, profes-
sores e técnico-administrativos da 
UFRN votaram em unanimidade 
pela não adesão ao Future-se.

De iniciativa do SINTEST/RN, 
em parceria com a ADURN, DCE 
e Atens, a Plenária mostrou que a 
comunidade acadêmica é contra 

Plenária Universitária Unificada diz NÃO ao Future-se

UFRN notifica servidores sobre corte nas horas extras e 
SINTEST se prepara para acionar a justiça

Visite nosso site: www.sintestrn.org.br

este projeto, que revela claramen-
te a intensão do governo em deso-
brigar-se com custeio do ensino 
superior público, deixando-o nas 
mãos de empresas privadas.

A administração da UFRN até 
realizou debates setoriais so-
bre o Future-se, mas não de-

ixou clara sua posição sobre 
aderir ou não ao projeto. Vale 
lembrar que, em assembleia do 
SINTEST, realizada no dia 06 de 
agosto, os técnico-administra-
tivos da UFRN deliberaram pela 
não adesão ao Future-se.
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De 04 a 08 de novembro a 
PROGESP (Pró-reitoria de Gestão 
de Pessoas da UFRN) realizou re-
uniões com aproximadamente 
1.200 servidores que recebem 
horas extras em seus contra-
cheques. Os servidores foram no-
tificados pela própria PROGESP 

sobre recente decisão do Tribunal 
de Contas da União  (TCU) acer-
ca da retirada das incorporações 
desses valores. Eles foram orien-
tados a comparecer nas reuniões 
para que tenham assegurado o di-
reito de contestação e defesa.

A medida atinge servidores 
aposentados e ativos e, em re-
sumo, trata-se do corte das horas 
extras, decisão a qual a direção do 
SINTEST/RN é contrária.

O advogado Carlos Alberto 
Marques, assessor jurídico da en-

tidade esteve nas reuniões e aler-
tou que o sindicato já tem ações 
judiciais nesse sentido, estando 
preparado para novamente agir 
em defesa daqueles que serão 
prejudicados com mais esse 
ataque por parte do governo.

Diante disso, o SINTEST real-
izou um multirão de atendimen-
to, entre 4 de novembro e 5 de 
dezembro, para que os servidores 
levassem a documentação ne-
cessária para preparar o recurso 
administrativo e, posteriormente, 
entrar com ação na justiça.
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Este informativo é uma publicação sob 
responsabilidade do SINTEST/RN, enti-
dade representativa dos funcionários da 
educação de ensino superior do RN.
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Expediente

Cine Debate abordou a prevenção do suicídio

O evento contou com a par-
ticipação do CVV - Centro de 
Valorização da Vida que contri-
buiu com o esclarecimento acerca 
desse tema tão delicado e perti-
nente nos dias atuais. Após a exi-
bição do documentário “Suicídio: 
o silêncio que mata” os presen-
tes puderam tirar dúvidas sobre 
como ajudar pessoas em situa-
ção de sofrimento. O acolhimen-
to através da escuta e sem julga-
mentos é de suma importância. 
 
Sobre o Suicídio

 
Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), a cada 45 minu-
tos, uma pessoa morre por suicídio 
no Brasil. No mundo esse número 

é de 40 segundos. Os dados ainda 
revelam que cerca de quase todos 
esses suicídios estão relaciona-
dos a transtornos mentais, como 
a depressão, e que poderiam ser 
evitados se as pessoas tivessem 
acesso a tratamento.

Pensamentos e sentimentos 
de tirar a própria vida podem 
ser insuportáveis e difíceis de li-
dar ou superar, mas existe ajuda 
disponível. É muito importante 
conversar com alguém de con-
fiança.Se você precisa de apoio 
emocional, entre em contato com 
o serviço gratuito de preven-
ção do suicídio CVV, o Centro de 
Valorização da Vida, através do 
telefone 188 ou do site www.cvv.
org.br.Fo
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Em parceria com o DAS/UFRN, o SINTEST/RN realizou cine debate em alusão ao 
Setembro Amarelo, campanha mundial de prevenção do suicídio.

Totalmente gratuito, o material está disponível para download no site do sindicato
No dia 27 de agosto, a coorde-

nação da Mulher Trabalhadora do 
SINTEST/RN realizou o primeiro 
Cine Debate do sindicato para 
discutir o surgimento do movi-
mento feminista e a importância 
da luta pela igualdade de direitos.

Após assitirem ao filme “As 
Sufragistas”, foi aberta uma roda 
de conversa e em seguida aconte-
ceu o lançamento do E-Book “Em 
busca do relacionamento saudáv-
el: Um guia para alertar mulheres  
em situação de violência”.

A iniciativa pegou carona na 
campanha do ‘Agosto Lilás’ que 
busca conscientizar a população 
acerca do tema, e surgiu após a 
constatação dos crescentes ca-
sos de violência contra a mul-
her e de feminicídios no país. 

De forma clara e direta, o 
E-book fala sobre violência de 
gênero, machismo, feminismo, e 
ainda traz dicas de como identi-
ficar um relacionamento abusivo. 
Por fim, traz informações muito 
úteis sobre onde a mulher que so-

SINTEST lança e-book sobre violência contra a mulher

freu algum tipo de violência pode 
buscar por ajuda.
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