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A dura crise econômica e a pan-
demia têm nos mostrado de forma 
dramática o quanto um governo 
capitalista pode ser perverso para o 
seu povo. Mas, o que já é ruim, pode 
piorar!

Como se não bastasse a incom-
petência para governar um país, 
claramente explicitada durante a 
pandemia com o negacionismo, as 
fake news, o atraso e os esquemas 
de corrupção na compra de vacinas, 
fatos que resultaram na triste marca 
de mais de 600 mil mortes por co-
vid-19 no Brasil, enfrentamos agora a 
alta nos preços e o aumento da fome. 
É isso mesmo, segundo dados da 
pesquisa “Inquérito Nacional sobre 
Insegurança Alimentar no Contexto 
da Pandemia da Covid-19 no Brasil”, 
elaborada pela Rede Penssan, a fome 
no Brasil voltou a ser um problema 
estrutural e em termos estatísti-
cos aos patamares de quase 20 anos 
atrás.

Para piorar o cenário, o desgover-
no do Bolsonaro quer acabar com os 

porária (por 10 anos), o que prejudi-
cará a continuidade das políticas e 
dos serviços públicos a cada troca de 
governo, deixando os servidores sob 
pressão política; outro risco é o ar-
tigo 37A que permite a terceirização 
de serviços, podendo acarretar na 
diminuição dos servidores concursa-
dos. 

E A PERSEGUIÇÃO POLÍTICA, PODE 
VOLTAR?

Esse é um dos riscos a que o ser-
vidor estará exposto com a aprova-
ção da PEC 32.  A Avaliação de De-
sempenho, instrumento utilizado 
atualmente no acompanhamento do 
desempenho do servidor pode virar 
um instrumento de perseguição, tra-
zendo o risco de demissões de ser-
vidores sem ao menos lhes garantir 
o direito de defesa. A perseguição a 
que nos referimos é a perseguição 
política, caso o servidor não tenha as 
mesmas posições que o grupo políti-
co no poder.

E lembrem-se, recentemente o 

PEC dos precatórios: Gover-
no quer dar calote em servi-
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serviços públicos do país, por meio 
da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 32/2020, conhecida como 
Reforma Administrativa, que, nada 
mais é, do que uma nova tentativa de 
entregar o serviço público nas mãos 
da iniciativa privada, desobrigando o 
Estado à prestação serviços gratui-
tos. Na prática, isso significa acabar 
gradativamente com as escolas públi-
cas, com o SUS e com outros serviços 
essenciais ao povo brasileiro.

Apoiada na máxima de que servi-
dor público é cheio de regalias, a PEC 
traz o falso discurso de que a refor-
ma é necessária para acabar com pri-
vilégios. Contraditoriamente, porém, 
o texto do projeto exclui juízes e pro-
motores, militares e parlamentares, 
ou seja, ela não vai atingir justamente 
aqueles que ganham os mais altos sa-
lários.

COMO A PEC 32 ATINGE OS SERVI-
DORES PÚBLICOS?

Um dos riscos para os servidores é 
a possibilidade de contratação tem-

Assessoria jurídica detalha 
as ações do sindicato.
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Devolução 
Garant ida

Eleição sindical do SINTEST  
vai eleger nova diretoria. 
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SERVIDORES PÚBLICOS LUTAM PARA DERROTAR REFORMA ADMINISTRATIVA
Se votar, não volta: mobilizações pressionam deputados e surtem efeito



sília, cobrando um posicionamento 
contrário à reforma administrativa. 
O recado é claro: “quem votar, não 
volta”, alertando os deputados e de-
putadas sobre os riscos que correm 
de não conseguirem se reeleger nas 
eleições de 2022 por traírem a classe 
trabalhadora e os direitos do povo.

‘REFORMA’ ADMINISTRATIVA NÃO 
MELHORA O ESTADO E TENDE A 
AUMENTAR A DESIGUALDADE

A proposta vai na contramão de 
um Estado democrático e eficiente, 
que garanta direitos aos servidores e 
mais acesso e qualidade de serviços à 
população. Não estamos dizendo que 
a administração pública é perfeita, 
pois sabemos que em muitos pontos 
é preciso melhorá-la, no entanto, a 
PEC não proporciona qualquer “mo-
dernização” e nem combate os pri-
vilégios como tem sido anunciado 
pelo governo. Ao contrário, servi-
dores ficam mais vulneráveis com 
a perda da estabilidade, ficando ex-
postos a pressões políticas.

A ideia, ao contrário do que se pre-
ga, é mexer apenas com servidores 
que recebem baixos salários, como 
professores e profissionais de saúde, 
deixando de fora, como já foi dito, as 
carreiras que ganham salários altís-
simos, como juízes e promotores, 
militares e parlamentares.
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Ministro da Economia, Paulo Guedes, 
disse que a reforma administrativa 
precisa ser aprovada para bancar o 
Auxílio Brasil, programa que substi-
tuiu o Bolsa Família. Essa é a bar-
ganha política do governo para colo-
car a população dos mais vulneráveis 
contra os servidores.

A PEC 32 PODE AUMENTAR A COR-
RUPÇÃO?

Se a sua resposta é pode, você está 
certo. A PEC 32 abre muitas brechas 
que podem contribuir para o au-
mento da corrupção. Ao acabar com 
os concursos, por exemplo, abre-se a 
possibilidade de contratar milhares 
de pessoas por indicação, o que é um 
prato cheio para a prática de desvio 
de salário de assessor, a chamada ‘ra-
chadinha’. E se você ainda não sabe 
como isso funciona, é na base do fa-
moso toma lá, dá cá: Eu te dou o car-
go; em troca você me devolve parte 
do SEU SALÁRIO e trabalha para fa-
vorecer os meus interesses.

AJUDE O SEU SINDICATO NA LUTA 
CONTRA A REFORMA ADMINIS-
TRATIVA 

É ISSO MESMO! NÓS podemos mu-
dar o curso dessa história e barrar a 
PEC 32. Apesar de ter sido aprovada 
na Comissão de Constituição e 
Justiça e na Comissão Especial da 

Câmara, a proposta encontra dificul-
dades para ser aprovada no Plenário 
da Câmara e ainda mais resistência 
no Senado. 

Por se tratar de uma mudança na 
Constituição Federal, o projeto pre-
cisa de 308 votos favoráveis em dois 
turnos para ser aprovado na Câmara 
dos deputados. Mas, o presidente da 
Câmara, Arthur Lira, um dos prin-
cipais aliados de Bolsonaro, está se 
esforçando para conseguir apoio dos 
parlamentares. Como estratégia para 
tentar desmobilizar a categoria, Lira 
já adiou a votação da PEC por diver-
sas vezes. Vale lembrar que a Câmara 
já aprovou a PEC dos Precatórios e 
não podemos esmorecer na luta con-
tra a PEC 32. 

NOSSA LUTA
Há pelo menos 2 meses as enti-

dades representativas dos servidores 
públicos aumentaram a pressão con-
tra os parlamentares com o objetivo 
de neutralizar ofensivas do governo e 
barrar a Reforma Administrativa. As 
mobilizações dos servidores públi-
cos municipais, estaduais e federais 
estão obtendo êxito na pressão junto 
aos parlamentares. Há várias sema-
nas grupos de servidores recebem 
os deputados federais que embar-
cam e desembarcam nos aeroportos 
brasileiros, especialmente em Bra-

SINTEST envia delegações para representar o RN nos atos em Brasília

Até o fechamento desta edição do nos-
so Informativo, o SINTEST/RN já enviou 5 
delegações à Brasília compostas por ser-
vidores da UFRN e UFERSA.

Cientes do desastre que a PEC 32 re-

presenta para os servidores públicos e 
especialmente para o povo brasileiro, 
praticamente toda semana temos en-
viado entre 5 e 6 técnico-administrativos 
da nossa base para somarem esforços 

com outros servidores públicos das mais 
diversas categorias na luta contra a Re-
forma Administrativa e participarem de 
atos com o objetivo de pressionar os par-
lamentares a votarem contra a proposta.

AVISO: sindicato vai entregar cestas natalinas aos sindicalizados

Infelizmerne, devido à pandemia, neste 
ano ainda não poderemos nos reunir pre-
sencialmente para a nossa tradicional con-
fraternização de fim de ano.

Por isso, a direção do SINTEST optou no-
vamente pela distribuição de cestas natali-
nas aos nossos sindicalizados.

A entrega acontecerá de 08 a 30 de 
dezembro, das 8 às 16 horas, na nossa sede 
localizada à Rua das Angélicas, 225, Con-
junto Mirassol, próximo à Girassol veículos.

Para receber sua cesta, traga RG ou CNH 
e contra-cheque atual que comprove o 
desconto sindical.
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Assessoria Jurídica: O Sintest fazendo mais por você e por seus direitos

A área jurídica de qualquer associação 
é sempre uma das mais demandadas por 
seus associados. No Sintest também é as-
sim, afinal é esse o setor que atua na busca 
da garantia de direitos adquiridos e na de-
fesa de outras ações que envolvam direitos 
ainda não assegurados aos trabalhadores 
associados.  O atendimento jurídico, por 
sua vez, inclui a prestação de informações 
e esclarecimentos às dúvidas apresenta-
das e a formulação de ações em diferentes 
áreas, como direitos trabalhistas e morais, 
questões relacionadas a aposentadoria, as-
sistência e acompanhamento processual, 
tudo com vistas a garantir a plenitude dos 
direitos e o bem estar do associado. 

Ao longo dos anos o trabalho da asses-
soria jurídica do SINTEST garantiu para os 
técnico-administrativos da UFRN e UFER-
SA o direito ao recebimento de valores 
sonegados pelo Governo em diferentes 
ocasiões. É o caso, por exemplo, dos 3,17%, 

28,86% e outras perdas como o auxílio ali-
mentação, restituição do IR sobre o Abono 
de Permanência, pagamento de insalubri-
dade para os servidores exposto à radiação 
ionizante junto com a gratificação de Raio-
X (servidores lotados em ambientes insa-
lubres), e pagamento de valores devidos e 
não pagos em exercícios anteriores, recon-
hecidos pela UFRN, dentre outros. Outras 
ações seguem em execução, como a resti-
tuição do PSS sobre a APH, para servidores 
da área da saúde e restituição do PSS sobre 
o terço de férias.

Nas ações individuais que propusemos e 
ainda propomos, citamos como exemplo: 
manutenção de anuênios incorporados, 
parametrização dos cálculos das horas ex-
tra incorporadas, impedimento do servidor 
de devolver valores recebidos de BOA-FÉ, 
manutenção do recebimento das horas 
extras incorporadas por determinação ju-
dicial (todos em tramitação), recebimento 
por parte de aposentados do art. 192, ma-
nutenção da forma de aposentação dentre 
outras.

Atualmente cerca de 10 ações coletivas 
encontram-se em curso, nas quais o SIN-
TEST tenta garantir os direitos dos técni-
co-administrativos da UFRN. Duas destas 
ações se encontram na fase de execução 
de sentença, as relacionadas à cobrança de 

valores devidos aos TAEs da UFRN; outras, 
estão voltadas à defesa de servidores em 
processos administrativos propostos pela 
administração da UFRN.

Conheça mais sobre nossa Assessoria 
Carlos Alberto Marques Junior é advo-

gado, formado pela UFRN em 1994 e presta 
serviços ao SINTEST desde 1999 através da 
GONDIM, MARQUES CAVALCANTI & GAR-
CIA ADVOGADOS ASSOCIADOS, da qual é 
sócio fundador. Possui vasta experiência 
no ramo da educação, assessorando tam-
bém o SINASEFE/Seção Natal, SINTE/RN, 
além de fazer parte do grupo de escritórios 
que assessoram a FASUBRA.

Ao longo de 22 anos de assessoria ao 
SINTEST e sua categoria, o escritório 
promoveu centenas de intervenções ad-
ministrativas perante a UFRN e UFERSA, 
dezenas de defesas em processos admin-
istrativos, milhares de medidas judiciais 
coletivas ou indivi-duais, repercutindo em 
grandes conquistas para a categoria. Como 
exemplo podemos citar os cerca de 18 mil 
pagamentos de valores em favor dos mem-
bros da categoria.

Nosso atendimento jurídico funciona às 
quintas-feiras, das 9h às 13h.  Caso você 
tenha dúvidas ou necessite de orientação, 
fale com o Sindicato: 3234-7005.

A Câmara dos deputados aprovou com 
votação apertada em 1º turno, no dia 4 de 
novembro e com votação menos apertada, 
em segundo turno, no dia 9, a PEC dos pre-
catórios (PEC 23). Dos 308 votos necessári-
os à aprovação, obteve 312 favoráveis e 144 
contrários. Já em segundo turno (09/11) a 
proposta recebeu 323 votos favoráveis e 172 
contrários. Agora a matéria segue para o Se-
nado Federal.

A PEC estabelece o parcelamento dos 
chamados precatórios, que são dívidas da 
União cujo pagamento já foi determinado 
por decisões da Justiça e que, portanto, não 
cabem mais recurso e devem ser pagas. Na 
prática, o texto prevê um calote em dívidas 
do governo. Mas, além de adiar o pagamento 

PEC DO CALOTE É APROVADA APÓS MANOBRAS DE ARTHUR LIRA
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dos precatórios, o texto também muda o cál-
culo do Teto de Gastos e inclui um mecanis-
mo fraudulento, a chamada “securitização 
de créditos públicos”.

De acordo com o projeto, dívidas de até 
R$ 66 mil serão pagas à vista, e acima deste 
valor, serão parceladas em até 10 anos, com 
alteração no cálculo de juros.

Dentre os credores de precatórios do go-
verno, estão incluídas ações como revisões 
de aposentadorias e de salários de servi-
dores; e dívidas da União com estados, que 
demoraram anos para serem julgadas.

A aprovação desta PEC tornou-se uma 
prioridade do governo Bolsonaro para a a-
bertura de espaço no Orçamento com o o-
bjetivo de assim financiar o Auxílio Brasil, 

Para bancar o Auxílio Brasil, governo quer dar calote em servidores públicos 
que substituiu o Bolsa Família.

O novo programa social precisa de R$ 30 
bilhões e a PEC prevê um calote de R$ 89 bil-
hões. Como se vê, mais que o dobro do ne-
cessário para o programa social. O que so-
brar será destinado a outras despesas,  como 
emendas parlamentares, e aqui a coisa fica 
preta:  como 2022 é ano eleitoral, as verbas 
serão usadas para fins eleitoreiros. Quem 
duvida?

Os métodos de Arthur Lira estão sendo 
contestados na Justiça e no Tribunal de Con-
tas em ações iniciadas por 6 partidos, que o 
acusam de fraude à Constituição, à Lei Or-
çamentária e ao regimento da Câmara, por 
promover o uso de verbas federais para ala-
vancar a aprovação de projetos do governo.
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Expediente

ELEIÇÃO SINDICAL TEM CHAPA ÚNICA PARA CONCORRER AO PLEITO
Apenas uma chapa se inscreveu no 

processo eleitoral para escolha da nova 
direção do SINTEST/RN, pleito que 
acontece no dia 2 de dezembro. Com o 
slogan RENOVAÇÃO E AÇÃO, a Chapa 01 
é composta por 26 nomes, distribuídos 
em 10 coordenações, sendo 21 titulares e 
5 suplentes.

A Comissão Eleitoral convoca os técni-
co-administrativos associados ao Sintest 

Convocamos nossos sindicalizados da UFRN e UFERSA (ativos, aposentados e pensionistas) para a eleição da nova 
direção que atuará no triênio 2021/2024. A votação acontecerá no dia 02/12/2021 das 8 às 17 horas, com excessão das 

urnas no HUOL, MEJC e DSP que funcionarão das 06h30 às 19h30. Confira os locais de votação:

NATAL

URNA 1: DAS 
Votantes: Lotados no DAS, DEART, 

COMPERVE, SEDIS, DDP, DTO

URNA 2: DSP 
Votantes: Lotados na DSP, Escola de 

Música, NEI, EDUFRN e DMP

URNA 3: BCZM 
Votantes: Lotados na BCZM, CCHLA, 

CCSA, CCET, INSTITUTO DE QUÍMICA, 
CENTRO DE EDUCAÇÃO.

URNA 4: Centro de Convivência 
Votantes: Lotados no Centro de Con-

vivência, COMUNICA, LABCOM E APO-
SENTADOS e PENSIONISTA.

URNA 5: Prédio da Reitoria 
Votantes: Lotados na Reitoria e no NU-

PLAN

URNA 6: Centro de Biociências 
Votantes: Lotados no Centro de Biociên-
cias e no Instituto de Medicina Tropical

URNA 7: CTEC 
Votantes: Lotados no CTEC, CT, NTI, 
ECT, NPTI, Departamentos de Física 

e de Geologia, Instituto Internacional 
de Física e Superintendência de Infor-

mática.

URNA 8: Departamento de Nutrição 
Votantes: Lotados nos Departamentos 

de Nutrição, Educação Física, Enferma-
gem e Fisioterapia, Superintendência de 

infraestrutura, Canteiro, RU e Ginásio

URNA 9: ITINERANTE NATAL 
Trajeto: IMD, Departamento de Odonto-

logia, Museu Câmara Cascudo e DOL

URNA 10: HUOL 
Votantes: Lotados no Hospital Universi-

tário Onofre Lopes

URNA 11: MEJC 
Votantes: Lotados na Maternidade Es-

cola Januário Cicco

URNA 12: CCS 
Votantes: Lotados no Centro de Ciências 
da Saúde, Departamentos de Farmácia e 

Hematologia (Banco de Sangue)

INTERIOR

URNA 13: Itinerante Interior 
Trajeto: Escola Agrícola de Jundiaí, Santo 

Antônio e Nova Cruz.

URNA 14: FACISA – SANTA CRUZ 
Votantes: Lotados na FACISA e no HUAB

URNA 15: Biblioteca da FELCS (CURRAIS 
NOVOS) 

Votantes: Lotados na FELCS – Faculdade 
de Engenharia, Letra e Ciências Sociais 

do Seridó

URNA 16: CERES – CAICÓ 
Votantes: Lotados no CERES e na EMCM 
(Escola Multicampi de Ciências Médicas)

URNA 17: UFERSA – ANGICOS 
Votantes: Lotados no Campus de Angi-

cos

UFERSA

URNA 18: Itinerante UFERSA 
Votantes: Lotados no Campus Pau dos 

Ferros (das 08h00 às 11h00); Lotados no 
Campus Caraúbas (das 14h00 às 17h00)

URNA 19: UFERSA – LESTE 
Votantes: Lotados no Campus Leste

URNA 20: UFERSA – OESTE 
Votante: Lotados no Campus Oeste 

(ativos, aposentados e pensionistas) para 
participarem deste ato democrático, fa-
zendo com que suas vozes sejam ouvidas. 

Vale lembrar que a categoria está com 
salários congelados desde 2016 e a atual 
conjuntura, de ataques e ameaças de re-
tirada de direitos, evidencia momentos 
de dificuldades ainda maiores para o ser-
vidor. Assim, conclamamos todos à luta 
em defesa da manutenção da qualidade 

do serviço público e da educação pública, 
gratuita e de qualidade, com a necessária 
valorização dos trabalhadores.

O seu voto fortalece a democracia 
sindical e garante a atuação da enti-
dade frente aos embates de interesse da 
categoria.

A Chapa eleita coordenará o Sintest pe-
los próximos 3 anos (Dez/21 a Dez/24).

Participe, o SINTEST conta com VOCÊ!


