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Que o 2020 de lutas se transforme

em um 2021 de conquitas
Estamos diante do encerramento de 
mais um ciclo com este final de 2020, 
que foi inesperadamente um ano 
atípico para nós em muitos sentidos.

Enquanto o mundo lutou contra um 
vírus, nós tivemos que lutar contra 
dois: a COVID-19 e o governo 
Bolsonaro. São mais de 184 mil vidas 
perdidas no Brasil, nos deixando a 
sensação de que se tivéssemos um 
Presidente e um Ministro da Saúde 
que não fossem negacionistas e que 
estivessem comprometidos com a 
vida da população muitas dessas 
mortes poderiam ter sido evitadas.

Até aqui, tivemos êxito nas lutas 
contra o retorno às atividades 
presenciais na UnB, contra o corte de 
salários e jornadas dos servidores e 
contra uma intervenção política do 
governo na reitoria. Mas essas lutas 
precisam continuar!

Não há garantias de que o Ministério 
da Educação (MEC) não vá tentar 
impor o retorno às aulas presenciais 
nas Instituições Federais de Ensino 
(IFEs) antes da imunização total de 
professores, técnico-administrativos 
e estudantes.

Não há garantias de que a Reforma 
Administrativa e outros projetos que 
tramitam no Congresso (como a PEC 
Emergencial) seguirão estacionados 
no Legislativo: eles podem ser 
pautados para votações a qualquer 
momento, bastando para isso um 
acordo entre Bolsonaro e sua base 
aliada de parlamentares. E se esses 
projetos forem aprovados, não 
assistiremos apenas ao corte de 
nossos direitos e salários, mas 
também estaremos diante do fim dos 
serviços públicos de qualidade 

prestados à população.

Não há garantias de que Bolsonaro 
desistiu de tentar via Medidas 
Provisórias (como fez com as de nº 
914 e 979) uma imposição de sua 
vontade política às Universidades 
Federais, com modificações das 
regras de eleição e nomeação de 
dirigentes a seu bel prazer, ignorando 
a autonomia e democracia garantida 
pela Constituição às IFEs.

A única garantia que temos é que a 
resistência dos trabalhadores pode 
barrar esses ataques. E é por isso que 
devemos seguir na luta!

Apesar de tudo que passamos e 
lamentamos em 2020, se a classe 
t r a b a l h a d o r a  n ã o  e s t i v e s s e 
mobilizada, a quantidade de ataques 
poderia ser ainda maior. A nossa 

resistência fez a diferença e por isso 
ela precisa continuar.

Para 2021, o SINTFUB seguirá no 
campo onde sempre esteve há 35 
anos: na defesa intransigente dos 
direitos dos seus sindicalizados e de 
toda a classe trabalhadora.

Recesso de final de ano
Seguindo o calendário utilizado pela 
UnB, o SINTFUB suspenderá suas 
atividades a part ir da próxima 
segunda-feira (21/12) e retornará em 
4 de janeiro de 2021.

Desejamos a todos um bom final de 
ano, com os devidos cuidados 
sanitários e distanciamento social. 
Proteja-se e proteja sua família: evite 
aglomerações, principalmente em 
espaços fechados.

Atendimento do plano 
de saúde
O atendimento do plantão do plano de 
saúde Smile oferecido pelo SINTFUB 
aos sindicalizados será a exceção do 
nosso recesso, sendo realizado em 
2020, na sede do sindicato, até a 
próxima quarta-feira (23/12), das 8 às 
14 e das 14 às 18 horas. Agende seu 
atendimento pelos telefones (61) 
99838-5074 (com Tânia) e (61) 
99602-8941 (com Júlia).

Boas festas
Por fim, fortalecemos nossos votos de 
Feliz Natal e Próspero Ano Novo a 
todos os nossos sindicalizados. Que 
em 2021 sigamos juntos na vida, nas 
lutas e nas conquistas!

Mobilize-se!
Filie-se!

Lute conosco!
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Expediente

Governo quer corte de salário e jornada

Adiamento da festa de confraternização

(CCJ) da Casa antes do recesso, 
anunciando que o relatório ficará para 
2021 justamente para comportar 
ataques mais pesados contra os 
servidores. “Consultei governo, líde-
res do Congresso e parlamentares; 
em vista da complexidade das 
medidas,  bem como da a tua l 
conjuntura do país, decidi não mais 
apresentar o relatório em 2020 pois 
creio que a proposta será melhor 
debatida no ano que vem”, informou 
Bittar.

Mobilização
Durante a semana passada, em meio 
à Jornada de Lutas contra a Reforma 
Administrativa organizada pelo 
Fonasefe, o senador chegou a 
mostrar um esboço de seu relatório, 
que excluiu o dispositivo para o corte 
de salário e jornada do funcionalismo. 
A medida foi considerada uma vitória 
pelos servidores, mas desagradou o 
governo.

Enquanto vê sua proposta de 
Refo rma Admin is t ra t i va  (PEC 
32/2020) estacionada na Câmara dos 
Deputados por incapacidade de 
art iculação polít ica, o governo 
Bolsonaro busca um atalho para 
atacar os salários do funcionalismo 
público em plena pandemia.

A ideia é aproveitar a tramitação da 
PEC Emergencial (PEC 186/2019) no 
Senado para garantir que a redução 
de jornada e salário de servidores 
públicos possa ser acionada quando 
o Executivo Federal declarar “período 
de crise”.

Governo e congressistas aliados 
querem utilizar o atraso da análise da 
PEC 186/2020 (entregue por Paulo 
Guedes em novembro de 2019) para 
articular um ajuste fiscal mais duro. A 
ideia é que o texto avance no Senado 
com a possibilidade de redução 
temporária em 25% na jornada e 
salário de servidores públicos pelos 
estados, municípios e União durante 
períodos de crise.

Na sexta-feira da semana passada 
(11/12), o relator da PEC Emergen-
cial, senador Marcio Bittar (MDB-AC), 
desistiu de apresentar seu parecer à 
Comissão de Constituição e Justiça 

Bittar voltou atrás, mas deixou claro 
pelas suas ações que a mobilização 
dos trabalhadores contra o ataque 
aos seus salários gerou resultados, 
impedindo a apresentação de um 
relatório com aprovação de corte 
salarial para este ano, como queria 
Bolsonaro.

Ataques
As PECs Emergencial e da Reforma 
Administrativa abrem caminho para a 
redução salarial e a suspensão de 
novas contratações no setor público, 
com impacto negativo na prestação 
de serviços e no consumo das 
famílias brasileiras, justamente em 
um momento de crise econômica e na 
qual fica comprovada a importância 
da atuação do Estado na mitigação 
dos efeitos da pandemia.

O SINTFUB vem se posicionando 
radicalmente contra a redução 
salarial dos servidores, contra a 
terceirização das atividades, contra 
as privatizações no setor público e 
contra o fim dos concursos públicos, 
convocando sua base a se manter 
mobilizada e vigilante aos ataques de 
Bolsonaro que seguem em tramitação 
no Congresso Nacional.

O SINTFUB informa aos seus 
sindicalizados que a tradicional 
confraternização de final de ano do 
sindicato não será realizada em 2020, 
em v i r tude das  res t r i ções  às 
aglomerações em eventos e das 
medidas de distanciamento social 
impostas pela pandemia da COVID-
19.

Após as medidas de flexibilização 
adotadas pelo Governo do Distrito 

Federal a partir de setembro deste 
ano, o sindicato tinha a intenção de 
realizar a confraternização, montando 
para ela um protocolo de segurança 
s a n i t á r i a  p a r a  m i n i m i z a r  a 
propagação do vírus.

Mas, neste momento, o Brasil registra 
um aumento de 40% na média móvel 
de casos confirmados de COVID-19, 
com mais de 600 mortes diárias nos 
últimos sete dias, o que impede a 
realização da nossa festa de 
final de ano.

A Coordenação Executiva do 
SINTFUB aguarda a queda na 
média móvel dos casos, a 
comprovação da eficácia de 
vacinas em fases de testes e a 
confirmação de um plano 
nacional de imunização para 

que todos tenham segurança e 
proteção.

Dessa forma, trabalhamos com a 
p o s s i b i l i d a d e  d e  r e a l i z a r  a 
confraternização que aconteceria em 
dezembro de 2020 no mês de maio de 
2021, em celebração ao Dia do 
Trabalhador e ao Dia das Mães.

Até lá, pedimos que fiquem em casa e 
saiam apenas para at iv idades 
necessárias.
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