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Campanha salarial 2020: servidores públicos federais
devem se unir para reagir aos ataques do governo

No dia 07 de janeiro, o Fórum 
das Entidades Nacionais dos 
Servidores Públicos Federais 
(Fonasefe) se reuniu e  aprovou 
um calendário de lutas para o 
primeiro trimestre de 2020. A 
FASUBRA e mais dez entidades 
que compõem o fórum estiveram 
na reunião que discutiu estraté-
gias de enfrentamento, frente 
aos ataques do governo aos ser-
vidores e aos serviços públicos, 
além de outros assuntos.

Os eixos da Campanha 
Salarial 2020 serão: 1) Defesa 
do serviço público; 2) Defesa 
das carreiras e dos direitos 
do funcionalismo público; 3) 

Fonasefe, em Brasília-DF, que 
discutiu e aprovou o texto fi-
nal da Campanha Salarial de 
2020, que será protocolada no 
Ministério da Economia, STF, 
Câmara dos Deputados e MPF.

Já na manhã do dia 12, 
houve um ato na Câmara dos 
Deputados, em Brasília-DF, e à 
tarde aconteceu o lançamento 
oficial da Campanha Salarial 
2020 do Fonasefe.

Em março, no dia 08, haverá 
mobilização do Dia Internacional 
de Luta das Mulheres em todo o 
Brasil; e no dia 18, a Greve Geral 
em defesa dos direitos e dos ser-
viços públicos, em todo o Brasil.
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Universidades que não 
aderirem ao future-se não 
terão prioridade na con-

cessão de bolsas. Pág. 03

Não à diminuição da jornada 
de trabalho com redução sala-
rial e 4) Denúncia dos impactos 
das Reformas Previdenciária e 
Administrativa nas carreiras e 
nos salários do funcionalismo 
público.

Também foram aprovadas 
a defesa e convocação de uma 
Greve Geral para o dia 18 de 
março, além da realização de 
uma campanha em defesa das 
organizações sindicais tendo em 
vista os ataques do governo aos 
sindicatos e ao direito de orga-
nização da classe trabalhadora.

No dia 11 de fevereiro acon-
teceu a reunião ampliada do 

232 servidores são
contemplados em ações
jurídicas movidas pelo

SINTEST em 2019. Pág. 02

Devolução 
Garant ida

Reforma administrativa
de Bolsonaro ataca
servidores públicos.

Pág. 04

Greve Geral em defesa dos direitos e dos serviços públicos está marcada para 18 de março
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: ameaça à Universidade Pública e Gratuita
Em janeiro foi encerrada a ter-

ceira consulta pública do programa 
Future-se que, segundo o Ministé-
rio da Educação (MEC), pretende 
“flexibilizar” o financiamento do 
ensino superior alterando leis para 
que as instituições possam captar 
recursos da iniciativa privada, além 
dos repassados pelo governo.

Apresentada em agosto de 
2019, a proposta foi rejeitada pela 
maior parte das universidades e o 
Ministério Público Federal chegou 
a questionar na Justiça o formato 
da consulta pública, pedindo que 
a mesma fosse refeita. Desta vez, 
o novo texto foi apresentado com 
o ‘objetivo de reunir sugestões de 
aprimoramento à proposta’, antes 
do envio de um Projeto de Lei para 
o Congresso Nacional. A FASUBRA 
diz que a consulta pública é na ver-
dade uma coleta de dados e critica 
o processo de construção do pro-
grama sem a participação das uni-
versidades.

Superficial e pouco transpa-
rente, a nova minuta do projeto de 
lei aponta três eixos: 1) Pesquisa, de-

Durante o ano de 2019, 232 
servidores da base do SINTEST/
RN foram contemplados através 
de ações judiciais movidas pela 
assessoria jurídica do sindicato.

Com exceção do mês de 
setembro, cada mês a justiça li-
berou uma lista de pessoas con-
templadas com requisições de 
pequenos valores (RPVs).

Os pagamentos variam de 
acordo com o objeto da ação,  po-

Visite nosso site: www.sintestrn.org.br

Em 2019, 232 servidores 
foram contemplados em 
ações judiciais movidas 
pelo SINTEST/RN

dendo chegar a até 60 salários 
mínimos. Foram elas:

senvolvimento tecnológico e inova-
ção; 2) Empreendedorismo e 3) In-
ternacionalização, porém não traz 
um plano concreto de implemen-
tação das medidas. Diz ainda que 
as bolsas da Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) e os recursos adi-
cionais do orçamento federal serão 
concedidos prioritariamente às uni-
versidades que aderirem ao Future-
se. Uma espécie de chantagem para 
forçar a adesão.

Após críticas sobre o risco de 
privatização e cobrança de mensali-
dade nas Instituições Federais de 
Ensino, o MEC declarou que não vai 
substituir os investimentos e que os 
valores oriundos de fontes privadas 
serão adicionais aos já destinados 
pelo governo. Contudo, especialis-
tas do setor alertam que há sim o 
risco de privatização e de prejuízo 
na qualidade do ensino, especial-
mente na área de humanas, já que o 
projeto foca nas áreas de tecnologia 
e empreendedorismo.

A adesão ao Future-se é volun-
tária, mas enfrenta forte rejeição 

Pensando em oferecer mais 
comodidade aos nossos sindica-
lizados, a partir deste ano vamos 
disponibilizar o atendimento via 
whatsapp. Ainda estamos em fase 
de testes e aperfeiçoamento, mas 
agora você tem mais esse canal 
para falar conosco!

Além disso, toda sexta-feira 
vamos enviar um boletim infor-
mativo com o resumo das nossas 
atividades.
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das instituições já que apenas 25 das 
68 aderiram. Há resistência também 
no Congresso, devido a péssima 
relação do Ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, com os parla-
mentares.

O Future-se afeta o ensino, as 
pesquisas e fere a autonomia uni-
versitária, pois decisões adminis-
trativas ficarão à mercê dos inte-
resses das empresas privadas que 
investirem seu dinheiro nas uni-
versidades, ou seja, sob a lógica do 
mercado e da busca por lucro. As 
Organizações Sociais terão carta 
branca para contratar professores 
e técnico-administrativos sem a 
realização de concurso público, ge-
rando assim a precarização do tra-
balho.

Trata-se de um projeto priva-
tista desse governo que, junto com 
a PEC Emergencial e Reforma Ad-
ministrativa, ataca os serviços e 
servidores públicos, promovendo a 
mercantilização da educação, difi-
cultando o acesso ao ensino supe-
rior e aumentando as desigualdades 
sociais do País.
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A MP 914/19 modifica o proces-
so de escolha dos dirigentes das 
universidades federais, dos insti-
tutos federais e do Colégio Pedro 
II, e acaba com o voto paritário ou 
universal, mudando o peso dos vo-
tos que, obrigatoriamente, deverá 
ser de 70% dos docentes, 15% dos 
técnico-administrativos e 15% dos 
estudantes. Modelo nada demo-
crático, igual ao que era praticado 
durante a Ditadura Militar.

Acaba também com eleição di-
reta para a direção das unidades 
acadêmicas, sendo estes escolhi-
dos e nomeados pelo reitor(a) para 
mandato de 4 anos e ainda estabe-
lece que o Presidente da República 
poderá nomear reitor(a) pro tem-
pore caso haja “irregularidades ve-

Medida Provisória 914/2019 traz novas 
regras para eleições de reitores

Visite nosso site: www.sintestrn.org.br

rificadas no processo de consulta”.

Mais uma vez o governo se 
utiliza do instrumento da Medida 
Provisória, que é um recurso para 
situações de emergência e de re-
levância específica e temporária, o 
que não é o caso. Por isso o SIN-
TEST/RN repudia mais essa ati-
tude autoritária do governo e de-
fende que a escolha dos dirigentes 
da instituições de ensino ocorram 
através de eleições diretas, com 
voto paritário ou universal, res-
peitando a decisão da comunidade 
acadêmica.

A nova regra precisa ser apro-
vada pelo Congresso em até 120 
dias para não perder a validade, 
mas a oposição promete recorrer 
ao Supremo para derrubá-la.

Nos últimos anos temos as-
sistido o avanço da extrema di-
reita no país com a promoção de 
políticas que diminuem direitos 
dos trabalhadores, como as re-
formas trabalhista e da previ-
dência. Esta última, aprovada em 
2019, impactou os trabalhadores 
que um dia pretendem se apo-
sentar, mas também os que já 
estão aposentados. Isso porque 
atacou os pensionistas, que pas-
saram a sofrer cortes de até 40% 
em suas pensões já que o bene-
fício será de 60%, acrescido de 
10% por cada dependente. Tam-
bém proibiu acúmulo de bene-
fícios (pensão e aposentadoria), 
retirou da Constituição Federal o 
mecanismo de reajuste automáti-
co do valor dos benefícios (fim 
da paridade), e abriu espaço para 
criação de alíquota extra de inati-

vos e pensionistas, já que a ‘Nova 
Previdência’ prevê a cobrança 
previdenciária em caso de déficit 
do Regime Próprio de Previdên-
cia Social (RPPS), o que deverá ser 
feito através de uma lei comple-
mentar. Nesse caso, valores acima 
de R$ 1.039,00 serão taxados de 
7,5% a 22%.

Além disso, todo servidor apo-
sentado ou pensionista com re-
muneração superior ao teto do 
INSS (R$ 6.101,05) terá sua con-
tribuição aumentada, sofrendo 
redução salarial. O prejuízo será 
sentido quando os novos percen-
tuais forem aplicados, a partir do 
salário de março, pago em abril.

Com tantos ataques, a FA-
SUBRA aprovou, na Plenária de 
dezembro de 2019, o estado de 
greve e as seguintes bandeiras de 
luta:
• Contra as PECs de destruição 
dos serviços públicos e seus 
servidores;

• Contra a política de privatiza-
ção das Intituições Públicas de 

Ensino Superior (IPES), como o 
Future-se;

• Em defesa da democracia nas 
IPES: reitor eleito é reitor em-
possado;

• Em defesa da democracia;
• Fora Weintraub!;
• Contra a reforma sindical que 
busca destruir a organização 
dos trabalhadores;

• Contra a reforma administrativa 
que busca destruir os serviços 
públicos; 

• Contra as PECs paralelas da re-
forma da previdência;

• Por reposição salarial;
• Pela revogação de legislações, 
decretos, instruções normati-
vas e portarias que ataquem as 
trabalhadoras e trabalhadores, 
como por exemplo, a IN 02;  e

• Contra a privatização dos Ser-
viços Públicos (Correios, Serpro, 
Eletrobrás, Petrobrás, BB, Caixa, 
CODESA, CODESP, INPE, DATA-
PREV, Embrapa, IBGE, lençóis e 
aquíferos, outros).

Nova Previdência do governo Bolsonaro também 
atinge aposentados e pensionistas
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Expediente

Reforma administrativa de Bolsonaro ataca servidores

A reforma administrativa deve 
chegar ao Congresso em fevereiro, 
conforme prometido pelo presi-
dente Jair Bolsonaro, e vai atacar 
o que ele chama de “pendurica-
lhos” como o reajuste de salários 
retroativos e as promoções e pro-
gressões por tempo de serviço.

A reforma deve ser  apresenta-
da em fases e concluída até 2022. 
Primeiro, será encaminhada uma 
proposta de emenda à Constituição 
(PEC) com os principais pontos da 
reestruturação de carreiras da ad-
ministração federal e em seguida 
virão os projetos de lei e decretos 
para complementar medidas e re-
estruturações de carreiras e de sa-
lários, por exemplo.

O governo vai propor a ve-
dação das aposentadorias como 
forma de punição, mas a proposta 
deve atingir apenas servidores do 
Executivo, deixando juízes, procu-
radores e parlamentares de fora do 
texto.

De acordo com o secretário 
especial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital do 
Ministério da Economia, Paulo 
Uebel, “a intenção do governo é não 
fazer alterações substanciais que 
afetem as carreiras dos atuais ser-
vidores, mas haverá mudanças pon-
tuais”, como alterações na estrutura 
das carreiras e nos salários iniciais 
(aproximando-os aos da iniciativa 
privada), nas regras de contratação 

Com a desculpa de cortar gastos, funcionalismo público está na mira do governo

Confraternizações de fim de ano

Entrega de cestas natalinas 
em Nova Cruz

Natal - RN

Currais Novos

Caicó

Santa Cruz Santo AntônioFo
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de servidores públicos (priorizando 
temporários e celetistas), além da 
quebra da estabilidade.

Há ainda a PEC Emergencial, 
que já tem relatório pronto na 
Comissão de Constituição e Justiça 
do Senado (CCJ), aguardando vota-
ção, que traz a possibilidade de re-
dução de até 25% no salário e carga 
horária de servidores em caso de 
crise fiscal grave, a vedação de rea-
justes e progressões e proibição da 
realização de concursos públicos.

O que está em curso é a tenta-
tiva de desmonte do serviço públi-
co com o objetivo de abrir caminho 
para as privatizações. Precisamos 
nos mobilizar para barrar esses ata-
ques. Contamos com você!
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