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CR aprova prestação de contas

Em reunião realizada na quarta-feira 
(02/12), no auditório Antônio Rodrigues 
(sede do SINTFUB), contando com 
quórum de 34 participantes, o Conselho 
de Representantes Setoriais deliberou 
pela aprovação da prestação de contas 
do sindicato.

A aprovação se deu sem nenhum voto 
contrário em duas votações: a primeira 
apenas com votos dos conselheiros 
setoriais e a segunda contando com a 
participação dos membros do Conselho 
Fiscal e da Coordenação Executiva da 
entidade.

Segundo o relatório produzido pelo 
Conselho Fiscal, a análise apresentada 
englobou as contas de abril de 2019 a 
dezembro de 2019 (gestão anterior) e de 
janeiro de 2020 a outubro de 2020 
(gestão atual).

Recuperação
No debate entre os presentes, ficou 
registrado que a coordenação do 
sindicato recuperou a entidade de uma 
situação de crise financeira, pagando 
uma dívida de cerca de R$ 450 mil 
deixada por gestões anteriores e 
resgatando a credibilidade do SINTFUB 
perante sua base, possibi l i tando 
inclusive uma reversão no quadro de 
desfiliações frequentes do período 
recente.

“Enquanto mais de 100 entidades 
classistas do Distrito Federal fecharam 

suas portas com o fim do imposto 
sindical, nós recuperamos o sindicato, 
abrimos as nossas portas à categoria e 
fortalecemos a entidade”, frisou Maurício 
Rocha, coordenador de finanças do 
SINTFUB.

Medidas adotadas
Para chegar  a  essa s i tuação,  a 
Coordenação Executiva precisou tomar 
vá r i as  med idas  de  saneamen to 
financeiro e administrativo, tais como:

Ÿ a c o r d o s  c o m  e s c r i t ó r i o s  d e 
Assessoria Jurídica para quitações e 
parcelamentos de débitos;

Ÿ acordo para pagamento de dívida 
trabalhista;

Ÿ quitação de mensalidades em atraso 
com a Fasubra Sindical;

Ÿ quitações de despesas e débitos com 
fornecedores;

Ÿ fina l i zação  de  con t ra tos  com 
empresas de telefonia móvel, de 
l o c a ç ã o  d e  i m p r e s s o r a s ,  d e 
assessoria contábil e outros serviços;

Ÿ eliminação de despesas e contenção 
de gastos com ot imização da 
uti l ização do patrimônio e dos 
recursos/insumos do sindicato.

Tais ações resultaram em economia para 
o caixa da entidade e permitiram uma 
recuperação financeira do sindicato, que 
fi rmou novos  con t ra tos  para  as 
demandas que possui e também renovou 
os dois veículos da sua frota.

Reconhecimento
O re la tó r i o  do  Conse lho  F i sca l 
reconheceu essas ações, afirmando que 
“não foram identificadas irregularidades 
nas operações das despesas, estando as 
mesmas devidamente justificadas (…) 
diante da análise realizada nas pastas 
contábeis do sindicato, quanto à situação 
financeira da entidade, é oportuno 
destacar que os gestores do SINTFUB 
estão honrando com as despesas 
passadas, herdadas de exercícios 
anteriores”.

Assembleia em 09/12
Agora, após essa aprovação das contas 
de abril de 2019 a outubro de 2020 pelo 
Conselho de Representantes Setoriais, 
as mesmas seguirão para apreciação de 
todos os sindicalizados em Assembleia 
Geral, que acontecerá na próxima 
quarta-feira (09/12), a partir das 8h30min, 
no Auditório da ADUnB.

O SINTFUB convida todos e todas que 
tenham disponibilidade a se fazerem 
presentes no fórum, com o uso de 
máscaras.

Assim como na reunião do Conselho de 
Representantes, a Assembleia Geral 
garantirá distanciamento entre os 
participantes e terá um protocolo de 
segurança em prevenção à COVID-19.
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Portaria do MEC queria retorno presencial

Prova de vida suspensa até 31/01/2021

Ao determinar a retomada das aulas 
presenciais, a Portaria 1030/2020 
indicava a observância do Protocolo de 
Biossegurança previsto na Portaria 
572/2020, algo completamente abstrato 
e distante da realidade das Instituições 
Federais de Educação Superior (IFES).

Além disso, para implementar um retorno 
gradativo e realmente seguro às 
a t i v i d a d e s  p r e s e n c i a i s ,  s e r ã o 
necessários investimentos nas IFES para 
as adequações necessárias, os quais 
não estão acontecendo há vários anos e 
tendem a piorar para 2021, com a 
previsão de cortes bi l ionários no 
orçamento da União para a Educação 
Federal.

Política genocida
A Portaria 1030/2020, que felizmente 
teve uma vida curta, foi mais uma medida 
genocida do governo Bolsonaro. Ela 
apontava para uma irresponsabilidade do 
Estado: no momento em que a pandemia 
da COVID-19 retoma altos índices de 
contágios e internações, i r íamos 
amontoar estudantes e trabalhadores em 
salas de aula fechadas.

E a Portaria 1030/2020 sequer foi o 
primeiro ato nessa direção: em novembro 
o governo já iniciou sua movimentação 
para o retorno presencial de atividades, 
com a publicação da Instrução Normativa 
109/2020 do Ministério da Economia.

O Ministério da Educação (MEC) 
divulgou na quarta-feira (02/12) a 
Portaria 1030/2020, impondo o retorno 
das aulas presenciais nas Instituições de 
Educação Superior (IES) integrantes do 
Sistema Federal  de Ensino para 
04/01/2021.

A medida, sem nenhuma discussão 
prévia, gerou uma “rebelião” entre 
reitores e entidades da Educação, que 
lançaram críticas deliberadas ao ato do 
MEC e fez com que o governo desistisse 
“momentaneamente” da ideia.

Apesar do recuo do MEC, é necessário 
estar vigilante aos próximos passos do 
governo. Bolsonaro afirmou ontem 
(03/12) que está tentando a volta às aulas 
na Rede Federal de Educação: “terminei 
uma conversa com o ministro da 
Educação, nós queremos retomar as 
aulas presenciais em todos os níveis, 
mas os reitores chegaram nele e 
disseram ‘não, queremos só começar em 
2022’, tá? Aí, no meu entender, não tem 
cabimento, até porque esse vírus aqui 
fica grave de acordo com a idade da 
pessoa e comorbidades”.

O chamado para retorno às aulas 
presenciais do dia 2 e essa fala de 
Bolsonaro do dia 3 chegam no momento 
em que o Brasil registra um aumento de 
35% na  méd ia  móve l  de  casos 
confirmados de COVID-19.

Alguns especialistas em epidemiologia 
falam em segunda onda de contágio, 
outros defendem que estamos diante de 
uma retomada do crescimento da ainda 
primeira onda, já que nunca tivemos 
grandes quedas por longos períodos.

Ensino remoto
Além de prever a retomada presencial, a 
Portaria 1030/2020 também tratava do 
ensino remoto, dizendo que os recursos 
educacionais digitais, tecnologias de 
informação e comunicação ou outros 
meios convencionais deverão ser 
utilizados de forma complementar, em 
caráter excepcional. Pelo texto, apenas 
nas cidades com determinação local de 
f e c h a m e n t o  d a s  i n s t i t u i ç õ e s  a 
modalidade remota seria mantida 100%. 
Atualmente, até o dia 31/12/2020, a 
realização de atividades remotas na 
Rede Federal  de Educação está 
regulamentada pela Portaria 617/2020.

Posição do sindicato
O SINTFUB reforça sua defesa do direito 
à vida para estudantes, professores e 
servidores da UnB e se coloca contrário 
ao retorno presencial das atividades 
le t ivas  pre tend ido pe lo  governo 
Bolsonaro, seja pela Portaria 1030/2020, 
seja por qualquer outra medida lançada 
de modo intempestivo e autoritário por 
parte do governo.

O Portal do Servidor informou na última 
terça-feira (01/12) que a exigência da 
realização da prova de vida anual de 
servidores aposentados, pensionistas e 
anistiados políticos civis estará suspensa 
até o dia 31 de janeiro de 2021.

A medida foi tomada como forma de 
enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente da pandemia da 
COVID-19, com o novo prazo sendo 
publicado na Instrução Normativa nº 121, 
editada em 26 de novembro de 2020. O 

prazo anter ior,  que vencer ia em 
30/11/2020, está, portanto, prorrogado 
até o final de janeiro do ano que vem.

Com esse adiamento, os recebimentos 
de proventos e pensões dos beneficiários 
que fizeram aniversários a partir de 
janeiro de 2020 e ainda não realizaram 
sua prova de vida não serão afetados.

Contudo, o texto da IN 121/2020 não se 
aplica aos aposentados, pensionistas e 
anistiados políticos que já estão com o 
benefício suspenso até o dia 30/11/2020. 
Esses beneficiários poderão (até o 
final do prazo da suspensão, em 
3 1 / 0 1 / 2 0 2 1 )  s o l i c i t a r  o 
restabelecimento excepcional dos 
pagamentos de proventos e 
pensões suspensas por meio do 
m ó d u l o  d e  r e q u e r i m e n t o 
disponibilizado pelo Sigepe (tipo 
de documento “Restabelecimento 
de Pagamento - COVID-19”).

Opcionalidade
Mesmo com a prorrogação até o dia 
31/01/2021, caso tenha interesse, o 
servidor pode se antecipar e fazer a prova 
de vida em sua agência bancária, 
env iando o comprovante para o 
Decanato de Gestão de Pessoas (DGP) 
da Universidade de Brasília (UnB), nos e-
mails:

Ÿ dgpcadastro@unb.br
Ÿ dgpaposentado@unb.br
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