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Jornada de Trabalho Flexibilizada sob Ameaça  
Assembleia / Ato será dia 23 de outubro 

Há algumas semanas temos visto diversos questionamentos da CGU quanto à flexibilização, os quais 
consideramos improcedentes. Desde questionamento de atrasos de alguns servidores (que podem ocorrer 
independentemente do regime de jornada, e cuja solução se dá pela aplicação de normativas já existentes), afirmações 
equivocadas de que as 30 horas foram concedidas de forma indiscriminada, até questionamentos de mudança de horários 
pelas chefias da jornada flexibilizada (que se trataram de adequação ao fluxo dos usuários, sendo mantidas as 12 horas 

contínuas). Frente a essa ação, temos atuado junto à administração para 
demonstrar a validade, função social e legalidade da flexibilização da 
jornada.  

Mas temos outro ataque também, através da instrução normativa 
02 do Ministério do Planejamento, publicada em 13 de setembro de 2018. 
Nessa instrução, o Ministério estabelece uma série de regulamentações 
não amparadas na legislação, e que cerceiam a liberdade de organização 
dos trabalhadores e a autonomia universitária. Por exemplo, a normativa 
coloca como público apenas os atendidos diretamente (sem dizer como se 
dá o atendimento), e dessa forma desconsidera os usuários indiretos, 
previstos na lei 11091/05. Restringe severamente as áreas a serem 

flexibilizadas, desconhecendo a natureza do trabalho e a autonomia universitária, e determina a instalação de ponto 
eletrônico (restringindo os mecanismos que estão estabelecidos no decreto 1590/95). Ataca a organização sindical, 
exigindo compensação de participação em qualquer atividade sindical (como assembleias), e chega ao cúmulo de limitar o 
tempo que podemos anualmente comparecer a médicos, exames e outros atendimentos, fixando que quem faz jornada de 
40 horas semanais pode ir ao médico no máximo 44 horas anuais, e quem faz jornada de 30 horas pode ir ao médico no 
máximo 33 horas anuais, acima das quais terá de compensar a carga horária, independentemente de atestados 
comprobatórios. 

A FASUBRA e demais entidades sindicais do funcionalismo, entre as quais o SINTFUB, estão encaminhando 
ações judiciais e políticas para barrar a instrução normativa, bem como FASUBRA, ANDES e SINASEFE (entidades 
sindicais nacionais da educação) solicitaram reunião com a ANDIFES (entidade nacional dos Reitores), para desenvolver 
estratégias conjuntas. Infelizmente, em apenas 1 semana após publicação no DOU da instrução, a UnB encaminhou via 
CAD a constituição de uma comissão para modificar a resolução 050/2013 (que institui a jornada flexibilizada na UnB), 
visando sua adequação às restrições que estão em litígio, e suspendendo a tramitação de todos os demais processos de 
implementação da jornada de 30 horas. Achamos extremamente precipitada a decisão, pois não há necessidade de 
alteração da resolução 050/13 nestes aspectos, além do prejuízo do congelamento de processos e também pela 
unilateralidade da decisão, sem passar por qualquer comunicação prévia com a representação sindical. 

Ao invés de ter tomado essa posição unilateral, a administração da UnB deveria se pautar pelo diálogo e defesa 
da autonomia, e reforçar iniciativas para a reunião entre a bancada sindical e a ANDIFES acontecer o quanto antes. Nossa 
conquista se deu pela luta, tanto no estabelecimento como no restabelecimento da jornada flexibilizada após o último 
reitorado, e uma nova campanha se faz urgente, dado o prazo do CAD de que a comissão apresente seu trabalho em 
apenas 45 dias. Os trabalhadores precisam ser ouvidos, e por isso estamos iniciando essa resistência com a assembleia 
geral do próximo dia 23, que será realizada no saguão da reitoria. Junte-se à luta.  
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ASSEMBLEIA GERAL DO SINTFUB 
TERÇA – 23/10/2018 

9h30 – Saguão da Reitoria 

Pauta: 1) Informes; 2) 30 horas; 3) Campanha salarial; 4) Encaminhamentos. 

 
SINTFUB lançará em outubro Centro de Formação dos Trabalhadores da UnB  
Dentro das prioridades da atual gestão do SINTFUB, definidas em nossa carta programa durante as eleições, 

estavam a revitalização do espaço do sindicato e a estruturação de um projeto de formação sindical/profissional. Estamos 
completando as duas primeiras fases, que passaram pela reestruturação e reforma do espaço físico do sindicato para 
melhor atender os filiados, com o setor jurídico agora no térreo facilitando a mobilidade, além de atendimento jurídico 
chegando aos campi de Planaltina, Ceilândia e Gama, e as instalações reformadas da sede.  

Para outubro, nossa meta é lançar o Centro de Formação do Sintfub, onde 
serão disponibilizados cursos de capacitação que debaterão a gestão pública dentro 
da perspectiva de um serviço com compromisso social, bem como colocarão em 
discussão aspectos de relevância para a UnB e os trabalhadores, como analise 
orçamentária e dívida pública, carreira e outros temas. Assim, estaremos avançando 
nas funções do sindicato de organização, debate e mobilização da categoria, bem 
como disponibilizando mais uma alternativa para a obtenção de pré-requisitos para 
as progressões por capacitação.  

O funcionamento do Centro de Formação será no novo auditório ampliado do 
sindicato, que atualmente encontra-se em reformas para melhor atender os objetivos 
do centro de formação, bem como servir de espaço de reuniões para assembleias, 
seminários e demais eventos da categoria. 

 Por fim, para 2019, estamos avançando no projeto Revitaliza Praça Chico Mendes, com várias reuniões já 
realizadas, que estão debatendo com a comunidade as necessidades e objetivos que queremos com a Praça, enquanto 
um espaço de integração e ação social da categoria e da comunidade da UnB.  

Essa ação combina-se com os 30 anos da morte de Chico Mendes, sindicalista, ambientalista e um dos maiores 
líderes sociais que o Brasil já teve. Chico Mendes nasceu na cidade acreana de Xapuri, e foi assassinado pelas forças do 
latifúndio, em 22 de dezembro de 1988, em decorrência de sua luta em favor dos trabalhadores seringueiros e pela 
preservação da floresta. 

 

SINTFUB lança CLUBE DE 
VANTAGENS para os sindicalizados 

 
O SINTFUB trará uma importante novidade para os 

sindicalizados. Ao final desse mês entra em operação o “CLUBE 
DE VANTAGENS DO SINTFUB”, através do qual os sócios 
poderão através do aplicativo “VANTAGO” (a ser baixado nos 
celulares), utilizar convênios, descontos e vantagens em mais 
de 50 estabelecimentos comerciais do DF, em produtos e 
serviços de áreas como alimentação/restaurantes, educação, 
saúde e laboratórios, pets, combustíveis e serviços automotivos, 
shows/lazer, vestuário, academias, eletrodomésticos, estética, 
ótica e livrarias. Estaremos encaminhando um questionário para 
os sindicalizados, visando obter informações que nos permitam 
formatar o CLUBE DE VANTAGENS para que ele melhor sirva 
ao perfil de necessidades da categoria.  

 


