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O Brasil está entre os 10 países 
mais desiguais do mundo e a pan-
demia do novo Coronavírus apro-
fundou ainda mais a crise política, 
econômica e social que o país já es-
tava enfrentando. O momento exige 
todos os esforços possíveis para sal-
var vidas, seja pelo adoecimento ou 
pela pobreza.

É com razão que muitos criticam 
o governo de Jair Bolsonaro pela de-
mora em tomar medidas para aju-
dar a população mais vulnerável, tão 
urgentes e necessárias nesse mo-
mento. O socorro aos empresários e 
banqueiros, entretanto, chegou mais 
rápido.

O Senado aprovou em 30/03 o 
auxílio emergencial de R$600 para 
trabalhadores informais de baixa 
renda, mas o Presidente demorou 3 
dias para sancionar o projeto. Vale 
lembrar que a proposta do governo 
era pagar apenas R$200. Contudo, o 
pior tem sido a demora para receber 
o auxílio, que começou a ser pago no 
dia 09/04 e se arrasta até o momen-
to. Para piorar o cenário, as declara-

por falta de médicos, leitos de UTI e 
respiradores. O prefeito da cidade, 
Arthur Virgílio Neto (PSDB), chegou 
a criticar o presidente Bolsonaro por 
“desmobilizar” o combate ao vírus 
dando mau exemplo para a população 
com suas saídas às ruas de Brasília. 
“O fato é que muitas ruas de Manaus 
estão cheias de carros. As pessoas 
entram no que está aberto tentando 
fingir uma economia normal. Isso não 
ativa a economia de maneira nenhu-
ma. Dá a impressão que reativa, mas 
vai causar mais doentes, um colapso 
do sistema de saúde e atraso na recu-
peração econômica”, disse.

A crise do novo coronavírus é 
uma crise global e está afetando a 
vida de todas as pessoas, porém os 
pobres sofrerão muito mais com 
seus impactos na saúde e economia 
do país. É o que nos mostram outras 
pandemias como a gripe espanhola e 
H1N1 em 2009.

A história também nos revela 
que a economia sempre se recupera, 
mesmo que demore décadas, mas as 
vidas perdidas não. [Cont. na Pág.02]
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Casos de violência domésti-
ca aumentaram com o

isolamento social Pág. 03

ções e atitudes de Bolsonaro sobre o 
isolamento social vão na contramão 
do que recomenda a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e do, até 
então, Ministro da Saúde, Henrique 
Mandetta. Recomendações, aliás, 
adotadas pela grande maioria dos 
países. E como se não bastasse, re-
solveu trocar de Ministro da Saúde 
em meio ao pico de crescimento da 
covid-19 no país, insistindo na re-
abertura das atividades econômicas. 
Até o Presidente Donald Trump, em 
quem Bolsonaro se espelha e idola-
tra, deu o braço a torcer, adotando 
o distanciamento social nos Estados 
Unidos no início de abril para evitar a 
disseminação do coronavírus.

Está mais do que claro que 
Bolsonaro não tem compromisso 
com a saúde pública. Desde sem-
pre o seu projeto é governar para as 
elites e empresariado. Enquanto isso, 
o número de mortes pela covid-19 no 
país só cresce, ao passo que várias ci-
dades já estão em colapso no sistema 
de saúde e funerário. Em Manaus, por 
exemplo, pessoas já estão morrendo 

Governo mira em servi-
dores públicos e promove 

cortes salariais. Pág. 02

Devolução 
Garant ida

SINTEST perde um grande 
companheiro de luta.

Pág. 04

Pandemia: A economia está acima da vida?
Que lições podemos tirar em meio a essa crise sanitária global? 
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Em abril a assessoria jurídica 
do SINTEST/RN entrou na justiça 
com mandato de segurança contra a 
Instrução Normativa Nº28, publica-
da pelo Ministério da Economia. A IN 
28 suspende o pagamento de horas 
extras, auxílio-transporte, adicio-
nais de insalubridade e de pericu-
losidade e gratificação para quem 
trabalha com raio-x ou substâncias 
radioativas. No caso do adicional do 
trabalho noturno, o servidor pre-
cisará comprovar a prestação do 
serviço remoto entre 22h e 5h para 
receber o benefício.

Carlos Alberto Marques, advo-
gado do SINTEST/RN, informou 
que a ação pede que benefícios 
como adicionais de insalubridade e 
periculosidade, adicional noturno 
e gratificação para quem trabalha 
com raios x ou substâncias radioati-
vas não sejam cortados dos salários 
dos servidores, visto que o momen-
to pelo qual o país passa é atípico e 
a necessidade de trabalho remoto 
não se deu pela vontade dos tra-
balhadores, mas por uma questão de 
saúde pública. Portanto, não cabe, 
neste momento, penalizá-los com a 
retirada dos benefícios.

O mandato de segurança tam-
bém pede que os servidores possam 
cancelar ou remarcar suas férias, 
visto que o benefício perde o seu 
sentido de ser, já que os trabalha-
dores estão cumprindo isolamento 
social por determinação dos órgãos 
de saúde, governos e prefeituras, 

Visite nosso site: www.sintestrn.org.br

Governo corta benefícios de servidores
que estão em trabalho remoto. SINTEST

vai à justiça para barrar medida

de maneira que estão impedidos de 
viajar, passear e gozar de férias pro-
priamente ditas.

Com relação ao auxílio-trans-
porte, Carlos Alberto disse não de-
fender sua manutenção pois não há 
justificativa defensável, já que os 
servidores em home office não pre-
cisam se deslocar para desempen-
har suas funções.

No dia 09 de abril, a PROGESP/
UFRN divulgou, em comunicado 
aos servidores, a informação de 
que protocolou um requerimento 
no Ministério da Economia solici-
tando a revogação do Art.5 da IN 28. 
Portanto, os valores referentes ao 
mês de abril serão pagos, entretan-
to, caso o requerimento seja nega-
do, a universidade fará o desconto, 
inclusive retroativo a 01/04/2020. 
A atitude da Progesp, vale salientar, 
foi uma resposta à solicitação da di-
reção do SINTEST/RN que cobrou 
um posicionamento da universidade 
em reunião com Mirian Dantas.

A liminar que pede pelo não des-
conto dos benefícios foi indeferia, 
o sindicato recorreu e novamente 
o tribunal indeferiu sob a alegação 
de que “os adicionais somente se-
rão auferidos pelo trabalhador caso 
este labore em condições especiais 
que justifiquem tal recebimento”. A 
UFRN poderá cortar os adicionais, 
mas como o mérito da ação ainda 
não foi julgado, é possível que a cau-
sa seja ganha e os cortes revertidos.

As medidas valem enquanto durar o estado de 
emergência de saúde pública

“Servidor não deve ficar em casa 
trancado, com geladeira cheia, as-
sistindo a crise, quanto milhões 
de brasileiros estão perdendo em-
prego”, disse o Ministro da Econo-
mia no dia 27/04. Disse ainda que 
espera a colaboração para que não 
peçam reajuste salarial por 1 ano e 
meio.

Guedes disse que o Presidente 
não vai mexer em direitos e nem 
retirar salário. Em contrapartida...

Paulo Guedes pede ‘sacrifício’ 
de servidores públicos

Senado aprova congelamento 
salarial de servidores

Para ajudar estados e mu-
nicípios, Senado aprovou em 02/05 
o congelamento salarial por 18 me-
ses, com 79 votos favoráveis e 1 
contrário. Com isso, o Ministério 
da Economia estima poupar 130 
bilhões no período e fica proíbido 
reajustar salários, reestruturar a 
carreira, contratar pessoal (exceto 
para repor vagas abertas) e con-
ceder progressões a funcionários 
públicos até dezembro de 2021. 
Ficaram de fora os servidores da 
saúde, da segurança pública e das 
Forças Armadas.

O SINTEST/RN não aceita per-
da de direitos. Somos contra o PLP 
39/20 na certeza de que existem 
outros caminhos que não penali-
zem os trabalhadores. Exigimos a 
suspensão imediata do pagamento 
da dívida pública e a taxação das 
grandes fortunas.

Notas Rápidas

Servidores estão há mais de 3 
anos sem reajuste

Esperamos que as fragilidades 
do capitalismo, do neoliberalismo, 
das políticas de mercado e da saúde 
pública, agora expostas pela pan-
demia, gerem mudanças de com-
portamento, de atenção ao próximo, 
como uma melhor distribuição de 
renda e a constatação de que saúde 
pública é um direito fundamental de 
todos.

Por isso, faz-se necessário tor-
nar o nosso sistema de saúde mais 

eficiente e universal, revogando a 
Emenda Constitucional 95 para que 
se tenham mais investimentos. É 
preciso também pôr em prática um 
regime tributário mais justo, refor-
çar o Estado de bem-estar social, 
fortalecer a democracia e pensar em 
uma renda básica que proteja os mais 
pobres, especialmente agora que a 
pandemia vai gerar o aumento do 
desemprego, inevitavelmente, após a 
quarentena.

A economia do país só vai se re-
cuperar se houver cooperação e soli-
dariedade, pois sabemos que o legado 
do novo coronavírus será de grande 
déficit e aumento da dívida pública, 
mas talvez o tempo nos mostre que 
professores, médicos e enfermeiros 
valem muito mais do que os ban-
queiros e a especulação financeira.

Viva a ciência, as universidades e 
os profissionais de saúde que prota-
gonizam a salvação em meio ao caos.
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Em meio à pandemia do novo 
Coronavírus (Covid-19), algumas 
atividades são consideradas essen-

Violência contra a mulher: estudo aponta que número 
de casos aumentaram com o isolamento social
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Já está comprovado que o isola-
mento social reduziu o avanço de 
casos de Coronavírus nos locais 
onde a medida foi adotada. Con-
tudo, dados do relatório do Fórum 
Brasileiro de Segurança Públi-
ca (FBSP), divulgado em 20/04, 
revelam que os casos de violência 
doméstica contra as mulheres au-
mentaram nesse período.

No Estado de São Paulo, que é 
o mais atingido pela pandemia e 
que impôs medidas de isolamento 
abrangentes, os atendimentos da 
Polícia Militar a mulheres vítimas 
de violência aumentaram 44,9% na 
comparação entre março de 2019 
e março de 2020. A quantidade de 
feminicídios também subiu, de 13 
para 19 casos (46,2%).

No Rio Grande do Norte não é 
diferente. Os casos de feminicídio 
colocam o estado na lista dos mais 
violentos do país. Segundo o le-
vantamento, em março deste ano 
foram registrados quatro feminicí-
dios, um crescimento de 300% em 

comparação com o mesmo período 
de 2019.

De acordo com a Secretaria Es-
tadual de Segurança Pública, houve 
aumento no número de boletins de 
ocorrência na Delegacia da Mulher 
e em março de 2020 foram registra-
das 385 denúncias de violência do-
méstica, 31 a mais que o registrado 
no mês anterior.

O fato é que na maioria dos casos 
registrados de violência doméstica, 
o agressor é o companheiro da víti-
ma e o lugar onde mais acontecem 
episódios de violência é dentro de 
casa. Por isso, o lar não é um lugar 
seguro para muitas mulheres, o que 
se agrava com o período de confi-
namento, já que a maioria das mu-
lheres dependem do companheiro e 
não tem para onde ir.

A diretora regional da ONU Mu-
lheres, Maria Noel Baeza, declarou 
que “em uma situação de confina-
mento, o que está acontecendo é 
que as mulheres estão trancadas 

com seus próprios abusadores em 
situações nas quais têm válvulas de 
escape limitadas”. 

É imprescindível que o poder 
público tome medidas para com-
bater todos os tipos de violência 
contra as mulheres, em especial 
nesse momento de vulnerabilidade. 
O disque-denúncia é um dos prin-
cipais canais para este fim, mas é 
preciso mais. Saiba onde denunciar. 

Atividade essencial: Servidores da Segurança
Patrimonial da UFRN reclamam de falta de estrutura

ciais e não podem parar. É o caso da 
saúde, comunicação e segurança.

Na UFRN, os servidores estatu-
tários que fazem parte da seguran-
ça patrimonial têm reclamado da 
falta de estrutura não só agora, mas 
há anos.

Muito se fala sobre a importân-
cia de preservar a vida dos ser-
vidores da saúde com a garantia 
de EPIs, mas pouco se fala sobre 
os profissionais que trabalham na 

vigilância do campus.
A universidade não têm forne-

cido máscaras e álcool em gel. Além 
disso, o estado precário das viatu-
ras e a falta de higienização põe em 
risco a vida dos servidores.

O SINTEST/RN já cobrou 
providências em várias reuniões 
com a Pró-reitora de Gestão de 
Pessoas, Mirian Dantas, mas não 
teve retorno e as condições de tra-
balho continuam precárias.
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Expediente

SINTEST/RN PERDE UM GRANDE CAMARADA DE LUTAS

Manoel Euflausino Pereira Filho 
nasceu na Paraíba no dia 08 de abril 
de 1960.

No dia 23 de março deste ano 
nosso camarada nos deixou, após 
travar uma luta de 7 meses inter-
nado em decorrência de uma com-
plicação quando faria uma cirurgia, 
por conta da anestesia.

Nosso companheiro comba-
teu o bom combate e descansou. 
Deixou 4 filhos: duas filhas de seu 
casamento e um casal de filhos 
adotivos.

Euflausino entrou na univer-
sidade no ano de 84, era servidor 
do quadro da vigilância da UFRN e 
chegou a ser diretor do departa-
mento de segurança da instituição 
por 8 anos, onde graduou-se em 
gestão pública.

Esteve presente no movimen-
to sindical desde a fundação do 
SINTEST/RN, no início da década 
de 90, tendo sido coordenador em 
várias gestões, inclusive ocupando 
a coordenação geral.

Eufla, como também era cha-
mado, era um homem simples, de 

Manoel Euflausino estava internado há 7 meses por complicações em cirurgia

Manoel Euflausino,
Presente!
Hoje e sempre.

coração generoso, sempre dispos-
to a construir as lutas de classes, 
seja na universidade ou fora dela. 
Participou de muitos protestos, 
inclusive de outras categorias, e 
fazia parte do Fórum Estadual dos 
Servidores Públicos.

Contribuiu na defesa de uma 
educação pública, gratuita e de 
qualidade, sempre na defesa dos 
concursos públicos, participou de 
inúmeras greves em defesa dos 
técnico-administrativos das uni-
versidades, era contra a expansão 
da terceirização no serviço públi-
co e certamente fará muita falta ao 
movimento sindical.

Seguiremos o seu exemplo e 
continuaremos na luta. Euflausino: 
Presente!
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