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Em 31 de julho o Governo Federal 
publicou a Instrução Normativa Nº 65 
que estabelece orientações, critérios 
e procedimentos gerais a serem ob-
servados pelas instituições federais 
e regulamenta o trabalho remoto no 
serviço público.

As novas regras entram em vigor 
no dia 01 de setembro e valem para 
servidores efetivos e trabalhadores 
de cargos em comissão, empregados 
públicos e contratados temporári-
os. A implantação do programa de 
gestão previsto na IN. Nº 65 e que 
define as modalidades de trabalho é 
facultativa aos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal.

Cada órgão vai definir, a par-
tir de suas necessidades, que ativi-
dades poderão ser desempenhadas 
a distância. Atividades de campo, 
por exemplo, dificilmente poderão 
ser realizadas de forma remota. Após 
a autorização, a instituição deverá 
lançar um edital com as regras do 
teletrabalho em cada unidade, onde 
deverá constar informações sobre o 

de 2021. Por isso, trabalhar em siste-
ma de home office e ainda arcar com 
os custos do trabalho é no mínimo 
uma piada. A tendência é que medidas 
como esta diminuam cada vez mais 
os direitos trabalhistas e precarizem 
os serviços prestados à sociedade, 
pois o quadro das Universidades já 
está defasado, visto que não há con-
cursos para repor as vagas em aberto. 
Enquanto o governo espera “econo-
mizar” com essa medida, a população 
que depende dos serviços públicos 
será penalizada.

GT debate sobre a regulamenta-
ção do trabalho remoto na UFRN

Em junho a Pró-reitoria de Gestão 
de Pessoas da UFRN (PROGESP) cri-
ou um Grupo de Trabalho, composto 
pelas entidades representativas das 
trabalhadoras e trabalhadores da 
universidade (SINTEST/RN, ADURN 
e Atens) e iniciou as discussões sobre 
a elaboração de uma resolução que 
regulamentará o teletrabalho, o tra-

Fo
to

: G
oo

gl
e

Estudo criminaliza servidor 
público para justificar refor-
ma administrativa. Pág. 03

número de servidores e atividades a 
serem desempenhadas, se o regime 
será parcial ou integral e o plano de 
trabalho com metas e cronograma.

O servidor que aderir ao tele-
trabalho terá de assinar e cumprir o 
cronograma de atividades, além de 
permanecer disponível para contatos 
telefônicos, checar e-mails e com-
parecer ao órgão sempre que con-
vocado. O acompanhamento de cada 
atividade caberá à chefia imediata.

As despesas com internet, energia 
elétrica e telefone serão de respon-
sabilidade do participante que optar 
pela modalidade de teletrabalho. Não 
haverá computação de horas extras 
ou de banco de horas e também não 
haverá pagamento de auxílio trans-
porte, nem de adicional noturno, ex-
ceto se necessário e autorizado pela 
chefia imediata.

Para a direção do SINTEST/RN 
essa é mais uma medida de ataque ao 
funcionalismo público que, vale lem-
brar, estão com salários congelados 
desde 2017 e permanecerão até final 

Sindicato vence ação de 
NÃO INCIDÊNCIA de PSS

sobre o APH. Pág. 03

Devolução 
Garant ida

SINTEST lamenta mortes
durante a pandemia.

Pág. 04

Governo regulamenta teletrabalho
para servidores públicos federais
Trabalho remoto foi adotado por diversos órgãos

da administração pública durante a pandemia
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>>> SINTEST manda confeccionar 3 
mil máscaras para distribuir à base
  As máscaras de pano foram distribuídas 
aos servidores de nossa base em Santa 
Cruz, Currais Novos, Mossoró e Natal, es-
pecialmente na área da saúde.

>>> UFERSA: Diretores de campi to-
maram posse em sessão virtual
No dia 02 de junho, a coordenação do 
SINTEST/UFERSA participou da sole-
nidade de posse dos novos diretores de 
campi de Angicos (os professores Jaci-
mara Villar Forboloni e Samuel Oliveira 
de Azevedo como diretora e vice-diretor, 
respectivamente) e Caraúbas (a profes-
sora Simone Maria da Rocha e a técnica 
bibliotecária Dalvanira Brito Rodrigues 
para os cargos de diretora e vice-direto-
ra, respectivamente). A solenidade virtual 
foi presidida pelo reitor, o professor José 
de Arimatea de Matos.

>>> Hospitais universitários da UFRN 
recebem doação de máscaras da Fasubra 
em parceria com o Sintest
 A FASUBRA Sindical lançou uma cam-
panha nacional de solidariedade em con-
junto com as entidades de base filiadas à 
Federação, com o objetivo de promover 
ações que auxiliem os trabalhadores(as) 
da educação no enfrentamento à pan-
demia do novo coronavírus (COVID-19).

Após identificar as principais demandas 
dos Hospitais Universitários da UFRN, 
no dia 30 de julho o Sintest/RN realizou 
a doação de Equipamentos de Proteção 
Indivi-dual (EPIs), como máscaras, no 
Hospital Universitário Onofre Lopes, na 
Maternidade Escola Januário Cicco e no 
Hospital  Universitário Ana Bezerra.

>>> Dia Nacional de Luto e Luta tem ato 
em Natal
  Atividade aconteceu no dia 07 de agosto, 
em frente ao Midway Mall e reuniu sindi-
calistas e movimentos sociais em prol da 
vida e empregos, pela defesa da quaren-
tena geral, com garantia de renda digna 
para todos os trabalhadores até que a 
pandemia retroceda.

Notas Rápidasbalho por tarefa e o trabalho semi-
presencial dos servidores técnico-
administrativos durante e depois da 
pandemia.

A PROGESP, portanto, elaborou 
uma proposta de minuta e sua inten-
ção é que o GT discuta e faça ajustes 
no documento para que ele passe por 
um seminário público e em seguida 
seja apreciado no Conselho Admi-
nistrativo da universidade (CONSAD) 
para aprovação.

A direção do SINTEST salienta 
que a iniciativa da Pró-reitoria é 
bem-vinda, mas entende que por se 
tratar de um tema que produzirá im-
pactos na vida dos servidores mesmo 
após a pandemia, é preciso envolver 
não apenas os representantes legiti-
mamente indicados pelo SINTEST 
neste GT, mas toda a categoria! Por 
isso, o sindicato criou seu próprio 
Grupo de Trabalho com o objetivo 
de ouvir os técnico-administrativos 
sobre os problemas e benefícios do 
trabalho não presencial para, assim, 
termos um posicionamento da cate-
goria sobre essa questão e sobre os 
termos em que ela está sendo apre-
sentada.

O sindicato avalia que a pesquisa 
realizada pela Pró-reitoria de Gestão 
de Pessoas através de um formulário 
online não levantou alguns pontos 
importantes e, por isso, foi insufici-
ente para diagnosticar o que pensam 
os trabalhadores quando confronta-
dos com essas questões.

O SINTEST também se preo-
cupa com um possível retorno às 
atividades presenciais e entende 
que nesse momento de pandemia o 
distanciamento social é um direito 
inegociável e que, por outro lado, a 
autonomia administrativa da univer-
sidade, prevista no Art.207 da Cons-
tituição, permite estabelecer, em 

caso de necessidade, medidas tem-
porárias de trabalho não presencial 
durante a pandemia até que seja pos-
sível discutir com profundidade uma 
resolução que tenha duração perma-
nente.

Desta forma, desde o dia 03 de 
junho o sindicato tem realizado re-
uniões online com os servidores para 
debater a regulamentação do traba-
lho remoto e assim, tem cumprido 
com o seu papel de um debate o mais 
amplo possível.

Segundo a Progesp, a proposta 
do modelo a ser adotado pela UFRN 
sofreu um atraso devido a publicação 
recente da IN nº65/2020, que reori-
enta sobre o assunto, mas “a minuta 
encontra-se em estágio bem adian-
tado. “O próximo passo é a conclusão 
da proposta inicial do modelo a ser 
adotado pela UFRN e posterior apre-
sentação e discussão com os gestores 
e servidores por meio de seminários. 
Após isso, a proposta será submetida 
para apreciação do CONSAD, ainda 
sem previsão”, diz a Pró-reitoria.

Universidade se prepara para re-
torno de atividades presenciais

Ainda não há previsão para a re-
tomada das atividades presenciais. 
Porém, a universidade vem adotan-
do medidas no processo de plane-
jamento para o retorno. Uma de-
las foi a aprovação do Protocolo de 
Biossegurança da UFRN (Portaria nº 
801/2020/PROGESP), que traz dire-
trizes, recomendações e melhores 
práticas com base técnico-científi-
cas a serem adotadas, visando ori-
entar a comunidade ao retorno da 
rotina laboral e acadêmica no ambi-
ente institucional, de modo seguro e 
saudável diante do contexto da CO-
VID-19.

Servidores públicos que se ausen-
tarem do trabalho para participar de 
atividades sindicais deverão compensar 
as horas. Além disso, a saída terá de ser 
autorizada pela chefia imediata. As novas 
regras foram determinadas pelo ministro 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) João 
Otávio de Noronha e publicadas em no-
vembro de 2019.

Para o SINTEST/RN essa é mais uma 
medida de um governo autoritário para 

restringir e dificultar a atividade sindical. 
O governo Bolsonaro quer enfraquecer, a 
todo custo, a organização das entidades, 
violando o princípio da livre associação 
sindical, o que trará enormes prejuízos 
aos trabalhadores na defesa de seus di-
reitos trabalhistas.

De acordo com a PROGESP/UFRN, 
a implementação acontecerá após de-
liberação da matéria pelo CONSAD e 
segue determinação da CGU, no sen-

Servidor terá que compensar horas ao participar de atividades sindicais
tido de alinhar o texto da Resolução nº 
084/2019-CONSAD à Instrução Norma-
tiva nº 2, de 12 de setembro de 2018.

A direção do sindicato repudia toda e 
qualquer forma de tentar calar os sindi-
catos, impedindo ou dificultando a orga-
nização dos trabalhadores. Afirma, ainda, 
que não se intimidará diante dos órgãos 
de controle e tomará providências no 
campo administrativo e jurídico para re-
verter a medida.
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Assessoria Jurídica

A ação coletiva movida pelo SIN-
TEST/RN, de 2015, que trata da NÃO IN-
CIDÊNCIA de PSS sobre o APH (adicional 
por plantão hospitalar) teve parecer po-
sitivo e caminha para a fase de execução 
e cálculo dos valores.

O Juiz já havia deferido medida limi-
nar, determinando que a UFRN deixasse 
de descontar a contribuição previden-

ciária sobre o APH. Em sentença poste-
rior foi reconhecido o direito dos servi-
dores de receberem os valores cobrados 
indevidamente de 13/03/2010 até a data 
em que passou a ser cumprida a medida 
liminar.

Importante esclarecer que somente 
terão direito de executar esta ação co-
letiva os servidores que fizeram APH no 

período citado e que NÃO TENHAM en-
trado com ação individual com mesmo 
pedido.

Quem se enquadrar no perfil citado 
deve enviar um e-mail para acaoaph@sin-
testrn.org.br com os seguintes documen-
tos escaneados (RG, CPF e Comprovante 
de residência atual) para receber todas as 
orientações sobre o processo.

Estudo sobre gastos com o servidor público é tendencioso e 
quer justificar reforma administrativa

No dia 10 de agosto foi ao ar uma 
matéria no Jornal Nacional sobre o gasto 
com o funcionalismo público. A matéria 
mostra um estudo do Instituto Millenium 
que compara os valores gastos com sa-
lários de servidores com investimentos 
na saúde e na educação em relação ao 
Produto Interno Bruto (PIB).

De acordo com o estudo, o gasto 
com os salários de servidores represen-
tou quase 14% do PIB (Produto Interno 
Bruto) que é o valor de bens produzidos 
em um determinado período. Enquanto 
os gastos com a educação foram de 6% 
e a saúde recebeu menos de 4% do PIB. 
O estudo também aponta que um terço 
dos funcionários efetivos do setor públi-

co federal deve se aposentar até 2034, ou 
seja, 219 mil pessoas acima de 51 anos, o 
que representa 36% dos funcionários que 
estão atualmente na ativa.

A tal matéria, na realidade, desin-
forma a população, sequer traz um con-
traponto, deixando claro que o objetivo 
é justificar necessidade de uma reforma 
administrativa. No entanto, é preciso sa-
lientar que gastos com salários de servi-
dores englobam os gastos com saúde e 
educação pública. Não pode separar uma 
coisa da outra. Além disso, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, e o secretário 
especial de Desburocratização e Gestão 
do Ministério da Economia, Paulo Uebel, 
responsável pela coordenação da elabo-

Sindicato vence ação de NÃO INCIDÊNCIA de contribuição 
previdenciária sobre o Adicional por Plantão Hospitalar

UFERSA: Justiça libera valor da restituição “cota parte pré-escola”

Servidores da UFERSA já podem 
comemorar. A Asessoria Jurídica do SIN-
TEST/UFERSA informa que o valor refe-
rente à restituição da “cota parte pré-
escola” já foi calculado e em breve estará 
disponível via Requisição de Pequeno 
Valor (RPV).

A Ufersa vinha descontando dos 
servidores, no contracheque, um valor 
referente à “Assistência pré-escola”. O 
auxílio tem por finalidade compensar o 
descumprimento do dever estatal em 
disponibilizar o “atendimento em cre-
ches e pré-escolas a criança de zero a 
cinco anos de idade” a todo trabalhador. 
Esse desconto era flagrantemente ilegal.

A Assessoria Jurídica entrou com 
uma Ação Civil Pública demonstrando 
essa ilegalidade e pedindo sua imediata 
suspensão. Foi concedida uma liminar. A 
UFERSA reconheceu a ilegalidade e sus-
pendeu esses descontos propondo então 
um acordo. O sindicato aceitou o acordo, 
uma vez que ele era para devolução inte-
gral, devidamente corrigido, dos valores 
que haviam sido descontados. O cálculo 
individualizado já foi feito e valor já está 
sendo preparado para pagamento.

O RPV é pago por depósito em con-
ta judicial, aberta individualmente, em 
nome de cada servidor. O beneficiado 
não precisa abrir conta, a Justiça já faz 

Servidores que têm direito vão receber via Requisição de Pequeno Valor (RPV)
isso. O pagamento será feito por ordem 
de pagamento judicial. Assim que for dis-
ponibilizado, o saque é realizado com o 
número do processo e documentos de 
identificação.

“A nossa sede está fechada em vir-
tude da pandemia do novo coronavírus, 
mas nós continuamos trabalhando inces-
santemente em favor dos técnico-ad-
ministrativos da UFERSA. Essa ação con-
templa todos os servidores, filiados e não 
filiados, que têm direito à restituição. Mas 
nós também lembramos que é de suma 
importância que a categoria apoie e for-
taleça o sindicato“, destacou Kaliane Mo-
rais, coordenadora do SINTEST/UFERSA.

Por Isaiana Santos

ração da proposta de reforma adminis-
trativa, são ex-membros do Instituto Mil-
lenium, colocando o tal estudo em xeque.

Entidades que compõem o Fórum 
das Entidades Nacionais dos Servidores 
Públicos Federais (FONASEFE) reagiram 
e publicaram uma moção de repúdio re-
forçando a necessidade de “ investimen-
to público em políticas públicas e, para 
isso, é necessário e urgente a realização 
de concursos, estruturação de carreiras, 
valorização dos servidores, condições  
adequadas de trabalho e dotação orça-
mentaria para que os direitos não se-
jam reduzidos a benesses desse ou de 
qualquer outro governo”.

Por Danielle Castro
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Expediente

SINTEST LAMENTA A PERDA DE MAIS DE 100 MIL VIDAS DURANTE PANDEMIA
No dia 08 de agosto o Brasil alcançou a trágica marca de mais de 3 milhões de pessoas infectadas por Covid-19 e 100 mil mortos. 

Com isso, já somos a segunda nação do mundo com o maior número de vítimas. 

O Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) decretaram luto oficial de quatro dias, em solidariedade às vítimas da 
tragédia e seus familiares, mas o Palácio do Planalto não seguiu a medida e manteve o descaso e a política de naturalização da morte. 
Sem ministro da saúde e sem medidas para reduzir o contágio da doença, não teve luto, nem bandeira a meio mastro, sequer um 
pronunciamento.

O Rio Grande do Norte, entretanto, atingiu a marca de 56.572 casos confirmados e 2.019 mortes por Covid-19 no dia 12 de agosto. 
O Governo do RN decretou luto oficial de três dias em todo o Estado.

E é com muita tristeza que, desde março, quando a doença começou a ser registrada no RN, recebemos a notícia do falecimento 
de alguns companheiros e companheiras, servidores da UFRN, que nos deixaram. Por isso, deixamos aqui nossa singela homenagem 
e solidariedade.

MEC prevê corte de R$ 4,2 bilhões no orçamento para 2021
Corte vai atingir universidades federais em cerca de 1 bilhão, inviabilizando atividades 

essenciais de ensino, tornando situação insustentável, de acordo com reitores
Enquanto o governo Bolsonaro anun-

ciou, através do Ministério da Economia, 
a diminuição de investimentos na edu-
cação do país para 2021, o orçamento do 
Ministério da Defesa vai aumentar.

O corte de R$ 4,2 bilhões no Ministé-
rio da Educação (MEC) sobre as despesas 
discricionárias (não obrigatórias) repre-
senta uma redução de 18,2% em relação 

ao orçamento aprovado para 2020.
ANDIFES, reitores e Senadores criti-

caram o corte. “Nenhuma instituição 
poderá cumprir suas finalidades de ensi-
no, pesquisa e extensão no próximo ano”, 
disse o reitor Edward Madureira Brasil, 
presidente da Andifes.

As universidades do país já sofrem 
dificuldades de funcionamento com os 

cortes de recursos da gestão desastrosa 
do ex-ministro Abraham Weintraub.

Com os efeitos da pandemia, o 
cenário é bastante preocupante, tendo 
em vista que haverão maiores gastos para 
que os campus se mantenham abertos e 
garanta a segurança de alunos e servi-
dores no retorno das atividades presen-
ciais em 2021. 
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