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SINTFUB aprova Estado de Greve

Fotos: Assembleia Geral de 23/03

 A mobilização dos servidores da 
UnB está se ampliando e a comprovação 
disso foi vista na Assembleia Geral do 
SINTFUB de 23/03, quando uma 
multidão tomou a Praça Chico Mendes e 
aprovou por aclamação o Estado de 
Greve do sindicato, inserindo nossa 
entidade na construção ativa do 
movimento grevista unificado do 
funcionalismo público.

 Os presentes à Assembleia 
avaliaram a conjuntura nacional, a partir 
dos informes da Fasubra e do Fonasefe, 
que se reuniram no dia anterior (22/03) 
pela primeira vez com representantes do 
Governo Federal (veja informações na 
próxima página). O encontro das 
entidades de servidores com o Ministério 
da Economia provou que a pressão das 
bases, em cada local de trabalho do 
serviço público, tem repercutido e sido 
escutada por Bolsonaro e Guedes!

 Durante essa avaliação, foi 
afirmado que o golpe de 2016, a PEC do 
Teto de Gastos (EC 95), a aprovação da 
Reforma da Previdência (EC 103) e o 
conge lamento  dos  sa lá r ios  dos 
servidores (que já dura cinco anos) 
fazem parte de uma conjuntura retrativa 
de direitos à classe trabalhadora, mas 
que é possível derrotar o governo, como 
já foi feito na luta contra a PEC 32 no ano 
passado.

 As alegações de Bolsonaro para 
que não haja reajuste esse ano são 
todas falaciosas e estão sendo rebatidas 
nas bases do serviço público. Há 
recursos de sobra para pagar a 
recomposição de 19,99% para todos os 
servidores, inclusive os aposentados, 
com a possibilidade de remanejamentos 
no orçamento atual de valores que não 
serão utilizados (como já aconteceu em 
anos anteriores) e que depois, ao final do 

pelo Fonasefe e pela Fasubra, tendo 
como reivindicação a recomposição 
salarial de 19,99% (percentual referente 
à inflação acumulada nos três anos do 
governo Bolsonaro).

 Para participar, venha de máscara 
(item de uso obrigatório) e traga o seu 
comprovante de vacinação (exigido pela 
UnB para ingresso em seu espaço). O 
sindicato disponibilizará álcool gel 70% e 
garantirá o distanciamento entre os 

participantes, seguindo protocolo de 
segurança contra a COVID-19.

Data: 30/03/2022 (quarta-feira)
Hora: 08:30 (1ª conv.) e 09:00 (2ª conv.)
Local: Praça Chico Mendes
Pautas:
Ÿ Informes gerais
Ÿ Avaliação do movimento
Ÿ Indicativo de greve dos servidores 

públicos federais
Ÿ Encaminhamentos

 O SINTFUB convoca sua base, ou 
seja, todos os servidores e servidoras 
dos cargos técnico-administrativos em 
educação da UnB, para participar da 
Assembleia Geral do sindicato no dia 30 
de março (quarta-feira), a partir das 
8h30min (primeira chamada), na Praça 
Chico Mendes (tenda do sindicato).

 A principal pauta do fórum será a 
deliberação sobre o indicativo de greve 
do funcionalismo federal, organizada 

ano, são destinados para pagar mais 
juros e amortizações ao sistema da 
dívida pública.

 O que falta não é dinheiro, pois o 
Estado Brasileiro é rico. Falta vontade 
política para que o reajuste seja pago. E 
é aí que a pressão dos servidores é 
fundamental, como o SINTFUB tem 
defendido junto a sua base!

 Além do Estado de Greve, a base 
do SINTFUB aprovou a participação nas 
vigí l ias que estão ocorrendo na 
Esplanada dos Ministérios, a construção 
do ato do Fonasefe de 30/03 (veja 
informações na próxima página), o 
repúdio ao atraso de salários de 
motoristas terceirizados da UnB, a 
extensão da URP para todos os 
serv idores da Univers idade e a 
realização de uma nova Assembleia 
Geral, em 30/03 (leia mais na notícia 
abaixo).
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Pressão arrancou reunião com governo

30 de março é dia de tomar as ruas

 P a r t i c i p a r a m  d a  r e u n i ã o 
integrantes da Asfoc-SC, Condsef, CUT, 
Fenasps, Fasubra e Sinasefe. Os 
servidores foram recebidos por José 
Borges de Carvalho Filho, coordenador 
geral de Negociação Sindical no Serviço 
Público e diretor interino de Relações de 
Trabalho do Ministério da Economia; e 
Leonardo José Matos Sultani, secretário 
de Gestão e Desempenho de Pessoal.

 Inicialmente, os representantes 
dos  se rv ido res  comen ta ram as 
reivindicações unificadas do funcionalis-
mo federal e os representantes do gover-
no repetiram o discurso já conhecido, da 
não existência de recursos financeiros.

 A tônica do Fonasefe na reunião 
foi de reforçar a importância da abertura 
de mesa negociação com os trabalhado-

res, especialmente diante da deflagra-
ção de greve já informada ao governo, 
destacando a situação difícil enfrentada 
pelos servidores diante da inflação, da 
carestia extrema e da falta de reajuste 
salarial há vários anos.

 Ao final da reunião, o Fonasefe 
informou à vigília de servidores que 
estava do lado de fora do prédio do 
Ministério da Economia, que o Governo 
Federal ainda não abriu uma mesa de 
negociação efetiva com os servidores e 
que dará respostas sobre uma pos-
sível abertura até o próximo dia 01/04.

 Agora será preciso mais pressão, 
luta e disposição na construção do 
movimento de greve, para forçar o 
governo a abrir a mesa e atender nosso 
pedido de recomposição salarial.

 R e p r e s e n t a n t e s  d e  v á r i a s 
entidades do Fonasefe, dentre elas a 
Fasubra, se reuniram na manhã de 
terça-feira (22/03) com integrantes do 
Ministério da Economia para cobrar a 
recomposição salarial de 19,99%, que já 
está com mais de dois meses de 
Campanha Salarial nas ruas.

 A reunião, que ocorreu com um 
governo que nunca recebeu os 
trabalhadores antes, foi fruto da 
pressão das entidades sindicais do 
f u n c i o n a l i s m o  p ú b l i c o  e , 
principalmente, da mobilização das 
suas bases, que está a ponto de 
d e fl a g r a r  g r e v e  p o r  t e m p o 
indeterminado - como já acontece com 
os servidores do INSS organizados pela 
Fenasps.

todas as demais amargam quase cinco 
anos de congelamento salarial e 
corrosão inflacionária.

 O ato de 30/03 fará parte da 
Jornada de Lutas dos Servidores 
Federais em Brasíl ia-DF, que foi 
convocada pelo Fonasefe para os dias 
29, 30 e 31 de março e terá atividades 
aqui na capital do país, visando mobilizar 
os trabalhadores até o dia 1º de abril, 
quando o Ministério da Economia ficou 
de dar uma resposta à reivindicação de 
abertura de mesa de negociação com as 
entidades sindicais (leia mais na notícia 
acima).

 Segundo  en tend imen to  do 
Fonasefe, será necessário intensificar a 
mobi l ização nas próx imas duas 
semanas, como estratégia fundamental 
para a conquista da recomposição 
salarial de 19,99%.

 Semelhante ao que ocorreu ano 
passado, nas Jornadas de Lutas contra a 
Reforma Administrativa (PEC 32/2020), 
a agenda de atividades será definida e 
divulgada conjuntamente, no decorrer 
da própria Jornada. O SINTFUB estará 

na construção ativa dessa luta e 
convoca toda sua base!

 D e s d e  2 0 1 7  o s  T é c n i c o -
Administrativos em Educação não têm 
reajustes. O contracheque vem com o 
mesmo valor, sem nenhuma revisão. 
Pare e pense: quanto custava o quilo do 
arroz em 2017? Quanto custava o litro da 
gasolina em 2017? Se isso pesa em seu 
bolso, então vamos às ruas em defesa 
da recomposição salarial e pelo fim do 
congelamento.

 Vamos às ruas mais uma vez, em 
lu ta  pe la  recomposição sa lar ia l 
emergencial de 19,99% para todos os 
servidores federais. Dessa vez será na 
quar ta - fe i ra ,  d ia  30 /03 ,  após  a 
Assembleia Geral do SINTFUB.

 Neste ato,  convocado pelo 
Fonasefe e suas entidades - dentre elas 
a Fasubra -, caravanas de todos os 
estados  bras i le i ros  estão  em 
mobilização para fazer uma grande 
o c u p a ç ã o  d e  B r a s í l i a - D F ,  n a 
Esplanada dos Ministérios, mostrando a 
Paulo Guedes e Bolsonaro que as 
demais categorias de servidores não vão 
admitir que apenas as carreiras policiais 
federais consigam reajuste enquanto 
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