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19,99% de recomposição para os SPFs, já!

Indicativo de Greve Salarial aprovado!

 Os Técnico-Administrativos em 
Educação da UnB irão à mobilização rumo à 
construção de uma greve unificada com 
todas as demais categorias de servidores 
públicos federais em março de 2022. Foi o 
que deliberou a Assembleia Geral do 
SINTFUB realizada na última quarta-feira 
(16/02), na Praça Chico Mendes.
 Agora, para a paralisação total dos 
trabalhos na Universidade, a categoria 
aguardará:
Ÿ a deliberação da Plenária Nacional da 

Fasubra, que acontecerá virtualmente 
em 4 e 5 de março;

Ÿ e a deflagração da greve pelo Comando 
Nacional do Fonasefe, que está prevista 
para 23 de março.

 A pauta conjunta da greve, que 
envo lverá  todas  as  ca tegor ias  do 
funcionalismo federal, é a recomposição 
salarial emergencial de 19,99% - índice de 
inflação acumulada nos três anos de 
mandato do governo Bolsonaro.
 O Fonasefe reivindica, também, a 
revogação da Emenda Constitucional nº 
95/2016 (Teto dos Gastos) e o arquivamento 
em definitivo da Reforma Administrativa 
(PEC 32/2020), que tramita na Câmara dos 
Deputados.

 Além da pauta conjunta do Fonasefe, 
apresentada ao Governo Federal em 18 de 
janeiro, a Fasubra protocolou uma pauta 
própria dos Técnico-Administrativos, que 
apresenta o índice das perdas salariais do 
PCCTAE, acumuladas nos governos Dilma, 
Temer e Bolsonaro, na casa dos 49,28% e 
pede ações de aprimoramento da carreira, 
como:
Ÿ retorno das reuniões da Comissão 

Nacional de Supervisão da Carreira pelo 
MEC;

Ÿ direito à jornada de 30 horas, sem 
redução salarial e sem ponto eletrônico;

Ÿ correção das distorções, levando em 
conta a racionalização dos cargos;

Ÿ manutenção dos ganhos administrativos 
e judiciais no contracheque;

Ÿ reabertura de prazo para migração de 
TAEs que ainda estejam no PUCRCE 
para o PCCTAE;

Ÿ normatização do aproveitamento de 
disc ip l inas de graduação e pós-
graduação para fins de progressão;

Ÿ composição paritária nos Conselhos 
Superiores das IFES;

Ÿ suspensão da lei de criação da Ebserh, 
dentre outras reivindicações históricas da 
categoria.

 A construção da greve que o 
SINTFUB aprovou em Assembleia Geral 
passará agora por duas datas. A primeira 
delas será 16 de março, quando o serviço 
público federal vai parar em todo o país para 
dar um ultimato a Bolsonaro: ou ele atende o 
pedido de recomposição, ou os servidores 
irão à greve por tempo indeterminado.  
Uma grande manifestação das entidades do 
serviço federal, que já conta com as 
adesões da Fasubra e do SINTFUB, será 
realizada no dia 16/03, com a participação 
de caravanas vindas de todo o país.
 E a segunda data se trata do 
indicativo aprovado pelo Fonasefe para a 
deflagração da greve nacional unificada por 
tempo indeterminado, que ocorrerá em 23 
de março, caso o governo não responda 
sobre os 19,99% de recomposição.
 Uma manifestação, que contou com 
a presença de representantes da Fasubra e 
do SINTFUB, foi realizada na última sexta-
feira (18/02), em frente ao Ministério da 
Economia, cobrando uma resposta efetiva 
d o  g o v e r n o  B o l s o n a r o  à s  p a u t a s 
protocoladas pelo Fonasefe e pela Fasubra.
 Já são quase cinco anos sem 
reajuste e quase 50% de perdas de 2011 pra 
cá. Vamos à greve para evitar o arrocho!
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SINTFUB chama categoria à mobilização

para construção de greve a partir de 23/03

É possível vencer, vamos à luta!

Veja como se mobilizar para a greve!

recomposição emergencial de 19,99%, 
referente às perdas que tivemos (IPCA 
acumulado) apenas no mandato dele.
 Nosso sindicato irá construir esse 
movimento grevista de modo unificado, 
conforme tem orientado a Fasubra e o 
Fonasefe. Para isso, já estamos buscando 
contatos com a AdUnB e o DCE, tendo em 
vista que o Andes-SN está na construção 
nacional da greve e que os estudantes 
sempre foram históricos apoiadores das 
lutas em defesa da educação pública e dos 
trabalhadores da educação. Essa greve vai 
parar toda a UnB!
 Contamos, agora, com a adesão em 
p e s o  d o s  n o s s o s  s i n d i c a l i z a d o s . 
Precisamos dialogar sobre a necessidade 
da greve com cada servidor da Universidade 
e explicar a importância da adesão ao 
movimento.
 Nosso último reajuste foi em 2017 e 
de lá pra cá nosso salário desvalorizou de 
modo brutal. Está mais difícil comprar gás, 
consumir alimentos e abastecer o carro, O 
peso da inflação está doendo em nossos 
bolsos e a situação não vai mudar sem luta. 
Por isso, vamos à greve. E fora Bolsonaro!

 Desde o final de 2021, quando o 
governo Bolsonaro anunciou que daria 
reajuste às carreiras policiais federais, as 
demais categorias do serviço público 
começaram uma intensa mobilização para 
que o congelamento salarial que vivemos 
desde 2017 não seja ignorado.
 Os Técnico-Administrativos em 
Educação sempre  fo ram uma das 
c a t e g o r i a s  m a i s  m o b i l i z a d a s  d o 
funcionalismo federal e dentro da atual 
conjuntura de mobilização não tem sido 
diferente. Nossa Federação, a Fasubra, 
teve protagonismo entre as entidades 
nacionais, construindo a proposta unificada 
de recomposição do Fonasefe e também 
protocolando uma pauta própria, com as 
demandas históricas da categoria.
 O SINTFUB cumpriu o seu papel e 
aprovou, junto com sua base, a adesão ao 
indicativo de greve salarial unificada, que no 
momento está apontado para 23 de março.
 Agora chegou a vez de toda a UnB 
dar sua resposta contra o arrocho e montar a 
mobilização para paralisação total das 
nossas atividades a partir de 23/03, caso o 
governo Bolsonaro não conceda a 
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