
Carta-proposta Aberta a ADUERN e ao SINTAUERN 

 

A noção de diálogo pressupõe uma conversa entre pessoas unidas por interesses 

comuns. Representa uma busca comprometida com a verdade, mesmo em casos de teses 

divergentes, é a contradição que possibilita o exercício dialético na construção de sínteses 

capazes de atender as necessidades, especialmente, das classes menos abastadas. É nesse 

sentido que nós docentes e técnicas/os da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

– UERN colocamos nesta Carta Aberta a ADUERN e ao SINTAUERN um conglomerado 

de alternativas à pauta da Reforma da Previdência Estadual proposta pelo governo de 

Fátima Bezerra do PT, na expectativa que esse debate chegue ao Fórum das/os 

Servidoras/as e, por conseguinte, o diálogo com os sindicatos e governo seja 

reestabelecido. 

Acreditamos que o exercício da negociação implica em um ceder de ambas as 

partes e, por esta razão esperamos que os Sindicatos possam analisar os elementos que 

seguem nesta proposta, com pontos a trazer às/aos servidoras/es públicas/os do Estado 

um menor dano. A guerra de narrativas que vem ocorrendo entre defensoras/es e 

opositoras/es da reforma proposta pelo Estado em nada tem ajudado a solucionar o 

problema ou mesmo minimizar o impacto na vida de trabalhadoras/es. Por isso este texto 

visa apresentar um mediador propositivo. 

É salutar para nós afirmar que entendemos a previdência social pública como 

uma conquista histórica da classe trabalhadora, mesmo com seu caráter contributivo é ela 

quem permite à/ao trabalhadora/o uma possibilidade de envelhecer com maior dignidade 

e acesso a bens e serviços. Ressaltamos, também, que para nós o passo primeiro dessa 

construção deveria ter buscado, ainda na fase de estudos, o diálogo com especialistas da 

área – de relevância nacional – que se encontram no corpo docente da única Universidade 

estadual do Rio Grande do Norte, para dessa forma de construção alcançar alternativas 

que não representassem perdas de direitos, não foi esse o caminho escolhido. 

Entretanto, cientes que não podemos retornar processos já consolidados, 

acreditamos ser importante buscar, a partir do canal da negociação, uma mudança nas 

diretrizes que envolvem o projeto proposto pelo estado do Rio Grande do Norte, sob o 

comando da Governadora Fátima Bezerra.     

Entendemos que a partir da Reforma da Previdência Nacional (com a PEC 

Paralela ainda em tramitação, vale salientar) os Estados passam a ter alguma obrigação, 

a principal delas é adequar ou ajustar a taxação de alíquotas, podendo fazer suas reformas 

próprias ou acatar a taxação do plano federal. Portanto, o RN não perderá, nem mesmo 

temporariamente o Certificado de Regularidade Previdenciária – CAR, necessário a 



operações financeiras/Empréstimos entre Estados e Governo Federal. No RN a 

governadora Fátima Bezerra do PT decidiu politicamente por realizar a Reforma e num 

espaço temporal que surpreendeu os sindicatos pela ligeireza. Tendo iniciado a discussão 

em dezembro, sem apresentar na íntegra o texto, não mencionando informações 

relevantes às/aos servidoras/es, apresentando dados da taxação de alíquotas via imprensa. 

Uma metodologia que recebeu justas críticas por parte do Fórum e convenhamos não foi 

a melhor maneira de se estabelecer o “diálogo”.  

Ocorre que essa taxação de alíquotas é a única obrigatoriedade a partir da 

Reforma Nacional, no entanto, a proposta de Reforma do RN insere a taxação de 

aposentadas/os e valores das taxas que não têm permitido um entendimento com as/os 

trabalhadoras/es. Assim, muitos debates têm acontecido, entre as/os servidoras/es, na 

sociedade e a equipe econômica do governo tem se expressado, principalmente pelas 

mídias sociais e imprensa local.  

Dos fatos vividos, tivemos algumas reuniões entre governo e Fórum, onde as 

sugestões apresentadas não foram consideradas. Lembramos, também, que o início dos 

trabalhos do ano de 2020 na Assembleia Legislativa do RN, foi marcado por atos de 

protestos das/os servidoras/es. Entretanto, devemos considerar que o principal 

acontecimento político foi a ausência da governadora/professora/sindicalista Fátima 

Bezerra. Ter recuado da presença para “evitar” um embate com trabalhadoras/es 

representa uma das contradições da política em nosso tempo presente.  

Passados esses eventos, a ADUERN e o SINTAUERN decidiram junto com o 

Fórum, politicamente, por somente dialogar com a presença da governadora, ficando 

ausente de uma nova rodada de “diálogo” entre governo (equipe econômica) e 

servidoras/es. No entanto, mesmo com a decisão, alguns sindicatos vêm “dialogando” 

com o governo. Ainda não é público o resultado dessas conversas ou mesmo se há 

resultados, nem se abrangem categorias especificas ou se para a totalidade das/os 

servidoras/es. 

Nessa perspectiva, vimos apresentar algumas proposições a ADUERN e ao 

SINTAUERN, acreditando que essas propostas possam chegar ao Fórum e ao governo do 

RN, mas antes disso, cabem algumas considerações: 

- O déficit previdenciário não será sanado somente com taxação das/os servidoras/es, 

basta ver algumas falas do presidente do IPERN, nas quais ele afirma que a Reforma não 

resolverá o problema. Assim é necessário pensar outras alternativas, tais como:  

a) Criação de impostos para empresas de energia eólica que possam subsidiar a 

previdência pública; 



b) criação de impostos a partir de jogos, a exemplo da loteria federal com a finalidade de 

subsidiar também a previdência; 

c) realização de concursos públicos para reequilibrar a proporção ativas/os e inativas/os, 

a médio e longo prazo. Finalizando a precariedade dos serviços terceirizados que ocasiona 

perda de direitos e dignidade para muitas/os trabalhadoras/es; 

d) mudança na Lei do FUNFIR para impedir que no futuro novos saques sejam realizados 

comprometendo a previdência das futuras gerações; 

e) auditoria pública da dívida ativa;  

f) taxação das grandes fortunas. Bem como; 

g) outras proposições já apresentadas pelo Fórum em ofício. 

 

Nesse sentido, propomos: 

- Com relação aos aposentadas/os: 

Taxação somente daqueles e daquelas que recebem de 20 a 25 mil em 18% e a 

partir de 25 mil em 20%. 

 

- Com relação às/aos ativas/os: 

Faixas salarias Taxação 

Até 1 salário mínimo 7,5% 

Acima de 1 salário mínimo até 3 mil 9,5% 

Acima de 3 mil até 6 mil 11% 

Acima de 6 mil até 12mil 13% 

Acima de 12 mil até 17 mil 14% 

Acima de 17 mil até 20 mil 17% 

Acima de 20 mil até 25 mil 20% 

Acima de 25 mil 22% 

  

Consideramos para tais proposições uma possibilidade de Reforma menos 

danosa, que permita uma adequação geracional, pensando a complexidade do sistema, 

mas sobretudo que Previdência não significa somente números, mas diz respeito à vida 

das pessoas e representa uma conquista árdua da classe trabalhadora, portanto qualquer 

mudança que busque equacionar as questões problemáticas que o sistema passa tem de 

atender categoricamente os princípios da solidariedade e da equidade para que se possa 

pensar em justiça e paz. 



Um outro elemento que condiz com a compreensão das categorias da educação 

é retirada de professoras/es do caráter de aposentadoria especial. É preciso que seja 

considerado o alto índice de adoecimento docente na categoria de professoras/es 

universitárias/os, que se leve em consideração que estas/es encontram-se há uma década 

sem reposição salarial, o que não significa reajuste ou aumento de salário, mas de fato o 

acompanhamento do salário com a inflação. Podemos também salientar que a forma em 

que está proposto o projeto de reforma representa uma redução imediata de salário. 

Elementos que não podem ser desconsiderados e que não podem reforçar a narrativa que 

docentes que compõem a educação superior estão em condições privilegiadas. Entender 

a importância da educação implica em valorizá-la em todas as suas esferas. Nossa 

reivindicação é para a não retirada da aposentadoria especial para servidoras/es da 

educação superior, permanecendo a idade atual. 

Ainda pedimos aos Sindicatos que reivindique do governo a reavaliação do teto 

previdenciário que se encontra inferior ao teto do próprio governo federal. 

 

Subscrevem esse documento: 

Luana Paula Moreira Santos – Professora Mestre em Sociologia, departamento de Serviço 

Social – UERN/Campus Central 

Maria José da C. Souza Vidal – Professora Doutora em Filosofia, departamento de 

Ciências da Religião – UERN/Natal 

Andreza de Oliveira Andrade – Professora Mestre em História, departamento de História 

– UERN/Assu 

Daiany Ferreira Dantas – Professora Doutora, departamento de Comunicação Social – 

UERN/Campus Central 

Ana Lucia Dantas – Professora Doutora em Física, departamento de C&T – UERN/Natal 

Joana Darc Lacerda Alves Felipe – Professora Mestre em Serviço Social, chefe de 

departamento do Serviço Social – UERN/Campus Central 

Jameson Vidal de Oliveira – DAD/ Facem 

Gutemberg Nunes – Ambulatório/FACS 

Bertulino José de Souza – Professor Doutor em Antropologia Social e Cultural – 

UERN/Pau dos Ferros 

Isabela Cavalcanti Pinheiro Lima – Professora Doutora em Ciências e Engenharia de 

Materiais, departamento de Odontologia – UERN/Caicó 

William de Macedo Vírginio – Professor Mestre em Filosofia, departamento de Ciências 

da Religião – UERN/Natal 



Paula Apolinário Zagui – Professora Doutora, departamento de Comunicação Social – 

UERN/Campus Central 

Marcos Lunardi Escobar – Professor Doutor, departamento de Comunicação Social – 

UERN/Campus Central 

Marcia da Silva Pereira Castro – Professora Doutora em Ciências Sociais – 

UERN/Campus Central 

Marcília Luzia Gomes da Costa Mendes – Professora Doutora – Departamento de 

Comunicação Social – Campus Central 

Maria Ione da Silva – Professora Doutora em Ciências da Educação 

Leonardo Linhares Oliveira – Professor Doutor em Física – Departamento de C&T – 

UERN/Natal 

Érika Larissa de Oliveira – DECA/PROEX 

Telma Ferreira Maia da Rocha – FASSO 

Luciano Dias Delfino – Campus da UERN Pau dos Ferros 

Artur César Barbosa Nunes – UERN/Natal e FAPERN 

Débora Katiene Pinheiro Sizenando – Campus da UERN Pau dos Ferros 

Aluísio Barros de Oliveira – FALA/DLV 

Mirla Cisne – Professora Doutora em Física, Departamento de Serviço Social – 

UERN/FASSO 

Jaine André Fernandes Barreto – Técnica de Nível Superior – Faculdade de Serviço 

Social 

Maria Isaura Plácido Soeiro – Professora e Mestre em Ciências da Motricidade – 

Departamento de Educação Física – Campus Central 

João Maria Pires – Doutor em Educação – Curso de Ciências da Religião – UERN/Natal 

José Ivanaldo Dias Xavier – Técnico aposentado 

Antônio Júlio Garcia Freire – Doutor em Filosofia – Curso de Ciências da Religião – 

UERN/Natal 

Kelly Cristina Soares Rodrigues Camelo – CAN 

Kalina Barreto Machado – PROEX/UERN/Campus Central 

Emanuelle Roberta da Silva Melo – DGA/UERN/Campus Central 

Joabe Alves da Costa – DED/UERN/ Campus Central 

Danielle de Freitas Lima – PROGEP/UERN 

Adriana Paula Batista dos Santos – DQ/FANAT/UERN/Campus Central 

Lidiane Mendonça de Alencar – NPJ/UERN 

Antonia Marly Moura da Silva – DLV – Campus Central 



Themis Critina Mesquita Sores – Professora Doutora em Ciências da Saúde – Campus da 

UERN/Pau dos Ferros 

Ubilina Maria da Conceição Maia – Professora Mestre em Saúde e Sociedade – Campus 

da UERN/Pau dos Ferros 

José Antonio Soares de Araújo – UERN/CaC 

Emílio Soares Ribeiro – Professor Doutor em Estudos Linguistícos – Departamento de 

Letras Estrangeiras – UERN/Campus Central 

Bruno de Lira Alves – UERN/Natal 

Josineide Santos Oiveira de Araújo – UERN/Natal 

Sebastião Lopes Galvão Neto – UERN/Natal 

Júlio César Fernandes de Medeiros – UERN/Natal 

Kildare de Medeiros Gomes Holanda – Faculdade de Direito – UERN/Campus Central 

José Giovani Nobre Gomes – Professor Doutor, Chefe do Departamento de Enfermagem 

– UERN/CAPF. 

Francisco Gama da Silva – Professor, Mestre em Planejamento – UERN/Campus de Pau 

dos Ferros. 

Jovelina Silva Santos – Mestre em História, Departamento de História – UERN/Assu 

Lindocastro Nogueira de Morais – FAD, UERN/Campus Central 

Marcela Karin Pereira – UERN/Natal 

Ricardo Sávio Trigueiro de Morais – UERN/Natal 

Janaina Saionara Rodrigues de Oliveira – UERN/Natal 

Thiago Silva de Morais – TNS - UERN/Natal 

Tobias Arruda Queiroz – Professor Doutor em Comunicação Social – UERN 

Erika Barbosa de Souza – UERN/DEN/FAEN – Campus Central 

Marcia Leandra da Silva – UERN/Natal 

Ana Claudia de Medeiros – UERN/DLE/FALA – Campus Central 

Glaucia Moises Marques e Silva – UERN/Natal 

 

 

 

 

 

 

 

 


