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A mobilização pela greve continua
Suposto reajuste de 5% é uma vergonha. Perda salarial já chega a 23,19%

19,99% (defasagem referente aos três primeiros 
anos do governo Bolsonaro).

 Essa Assembleia Geral será seguida, 
após sua conclusão, por um Ato Unificado em 
Defesa da Educação Pública e dos Serviços 
Públicos, convocado pelo SINTFUB, pela 
AdUnB e pelo DCE, numa manifestação unitária 
de todos os segmentos da comunidade 
universitária da UnB. A previsão é de que o Ato 
Unificado tenha início por volta das 10 horas.

 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: 27/04/2022 (quarta-feira)
Hora: 08:30 (1ª chamada) e 09:00 (2ª chamada)
Local: Prédio da Reitoria
Pautas:
Ÿ Informes gerais
Ÿ Avaliação do movimento
Ÿ Paralisação Nacional de 28 de abril
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 27 de abril (quarta-feira), a partir das 
8h30min (primeira chamada), no Prédio da 
Reitoria (campus Darcy Ribeiro da UnB).

 A principal pauta do fórum de base será a 
deliberação sobre a Paralisação Nacional de 28 
de abril, organizada pelo Fonasefe e pela 
Fasubra com o objetivo de abranger todas as 
categorias do funcionalismo federal e tendo 
como reivindicação a recomposição salarial de 

 A imprensa anunciou que o governo 
Bolsonaro supostamente vai reajustar, a partir 
do dia 1º de julho, os salários dos servidores 
federais em 5%.

 É bom deixar claro, contudo, que esse 
anúncio da imprensa não teve qualquer 
confirmação oficial da parte do governo. Para, 
de fato, se concretizar, essa proposta de 
reajuste tem que se transformar em um Projeto 
de Lei e ser aprovado pelo Congresso.

 Mas 5% de reposição, após 19,99% de 
perdas entre 2019 e 2021 e 3,2% de perdas no 
primeiro trimestre de 2022, não resolve nosso 
problema. E ainda representa um insulto contra 
os servidores públicos, que estão a quase cinco 
anos sem qualquer reajuste.

 Está claro que para dobrar esse 
Governo e conquistar a valorização que 
merecemos, precisamos aumentar a pressão 
pelos 19,99%. É momento de transformar a 
indignação em greve!

 Ao ensaiar pela imprensa um suposto 
reajuste, Bolsonaro tenta acalmar os ânimos 
dos servidores, que estavam aumentando as 
mobilizações na Esplanada dos Ministérios. 

Representantes do governo revelaram que há o 
temor no Palácio do Planalto de que os 
servidores entrem em greve.

 Desde o início do ano acontecem atos 
dos servidores federais, tanto em Brasília-DF, 
quanto nos Estados. A Campanha Salarial 2022 
montou um estado de vigília permanente em 
frente ao Ministério da Economia. E nessas 
mobilizações, temos semanalmente uma 
par t i c ipação  impor tan te  dos  técn ico-
administrativos da UnB.

 E  d a n d o  c o n t i n u i d a d e  a  e s s e 
pro tagon ismo da nossa base,  vamos 
novamente às lutas pela recomposição salarial 
na semana de 25 a 29 de abril, quando teremos 
uma importante Jornada Nacional do Serviço 
Federal, em Brasília-DF e nos Estados, 
contando ainda com um Dia Nacional de 
Paralisação dos Servidores Públicos, que 
acontecerá em 28 de abril - e será debatido pelo 
SINTFUB na Assembleia de 27/04 (leia na 
matéria abaixo).

 Não há outro caminho, para conseguir 
uma confirmação oficial de reajuste e que 
represente, de fato, uma recomposição das 

nossas perdas, que não seja o da luta.

 O governo Bolsonaro está envolvido em 
várias denúncias de corrupção, como os casos 
demonstrados na CPI da Pandemia, os 
escândalos e denúncias no MEC, o benefício de 
empresas ligadas a políticos da base do 
governo e do centrão (como o caso dos kits de 
robótica comprados à escolas que, por vezes, 
sequer tem água encanada), os gastos 
exorbitantes das Forças Armadas (com itens 
como remédios pra disfunção erétil, aplicações 
estéticas de botox, remédios pra calvície e itens 
de alimentação e bebidas de luxo aos generais), 
além dos gastos exorbitantes no cartão 
corporativo.

 Essas denúncias mostram que não 
faltam recursos para nosso reajuste: falta 
vontade política. E também mostram uma 
fragilidade do governo, que pode ser derrotado.

 Por isso que seguimos na luta e 
convocamos toda a base do SINTFUB para 
cont inuar  a Campanha Salar ia l  2022, 
construindo a greve e as mobilizações dos 
técnico-administrativos em educação da UnB. 
Unidos somos mais fortes e venceremos!
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Sem EPIs: servidores em risco na UnB

partir de 02/05
Coate/UnB/HUB a

pagamentos de Ações Judiciais vencidas
SINTFUB busca contatos de filiados para

Jose Sergio de Souza - Processo: 57399-
55.2010.4.01.3400
Lúcio Neves Pereira - Processo: 57498-
25.2010.4.01.3400
Luis Carlos de Sousa - Processo: 57498-
25.2010.4.01.3400
Luis Rodrigues Coelho - Processo: 57498-
25.2010.4.01.3400
Marina Alves Rocha - Processo: 57497-
40.2010.4.01.3400
Marisa Dias de Carvalho Gomes - Processo: 
57497-40.2010.4.01.3400
Rosemaria Cardoso Pereira - Processo: 
58311-52.2010.4.01.3400
Simone Batista da Costa - Processo: 57495-
70.2010.4.01.3400
Sinval Cordeiro Vasco - Processo: 57495-
70.2010.4.01.3400
Tatiane Santos Rezende - Processo: 57490-
48.2010.4.01.3400
Terezinha da Conceição Marques - Processo: 
57490-48.2010.4.01.3400
Valeria Rocha Mota - Processo: 9004-
03.2008.4.01.3400

 O tempo do processo de compras é 
demorado. Além da ineficiência e dos 
superfaturamentos nas licitações. Os produtos, 
quando entregues, são de péssima qualidade. 
Exemplo disso foi visto no pedido de EPIs para 
toda a UnB feito em 2019: até o hoje o processo 
encontra-se parado, ou seja, são no mínimo três 
anos sem recurso algum de segurança 
individual nos setores de trabalho!

 Um fator que piorou essa compra de 
EPIs foi a retirada do cartão corporativo para 
gastos emergenciais, pois é notório e visível na 
UnB que os técnicos de laboratório estão sob 
risco de vida de forma direta ou indireta, seja 
com a morte súbita devido exposição a 
reagentes mortais, seja com a morte antecipada 
devido o desenvolvimento de carcinomas. 
Assim sendo, a insegurança é patente nos 
laboratórios da UnB, principalmente nos 
laboratórios de ensino. A UnB está de braços 
cruzados em relação às vidas dos trabalhadores 
e faz vista grossa para não arcar com básico das 
necessidades nos setores perigosos.

 Em 30 de março, o SINTFUB participou 
de uma reunião da Mesa de Negociação 
Permanente com a gestão da UnB e conquistou 
uma importante vitória para os servidores do 
Hospital Universitário de Brasília-DF (HUB).

 Na reunião, a reitoria reconheceu a 
necessidade da extensão do Coate/UnB/HUB, 
entendendo as demandas de ordem funcional 
dos servidores da Fundação Universidade de 
Brasília que atuam no centro de custo HUB.  
Com isso, foi instituído para o dia 2 de maio de 
2022 a abertura do Coate/UnB/HUB.

 O SINTFUB seguirá na luta em defesa 
dos direitos dos técnico-administrativos da UnB.

MESA PERMANENTE

 Nosso sindicato conseguiu constituir a 
Mesa de Negociação Permanente e paritária 
com a UnB em novembro de 2021.

 A UnB confirmou a constituição deste 
canal de diálogo por meio do Ofício nº 
0233/2021/GRE/UnB, enviado ao SINTFUB em 
10/11/2021.

 Solicitamos que os filiados listados 
abaixo entrem em contato com o Jurídico do 
sindicato, pelo telefone (61) 3307-2471 - falar 
com Verinaldo. O motivo do contato é possibilitar 
o pagamento de Ações Judiciais.

Adil Lopes dos Santos - Processo: 54836-
88.2010.4.01.3400
Adriano da Silva Caldeira - Processo: 54838-
58.2010.4.01.3400
Edla Regina de Melo Bezerra - Processo: 
57493-03.2010.4.01.3400
Faustino dos Santos - Processo: 58954-
10.2010.4.01.3400
Helenice de Fatima Maia - Processo: 57023-
69.2010.4.01.3400
Jose Alves Ferreira - Processo: 57404-
77.2010.4.01.3400
Jose de Souza Brandão - Processo: 57404-
77.2010.4.01.3400
Jose Pereira de Melo Filho - Processo: 57399-
55.2010.4.01.3400
Jose Ribamar Abreu da Cunha - Processo: 
57399-55.2010.4.01.3400

 O SINTFUB traz ao conhecimento da 
sua base uma denúncia grave: a UnB há tempos 
não fornece Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs), conforme as Normas 
Regulamentadoras (NRs). Na Faculdade de 
Ceilândia, desde 2018 não foi fornecido EPI 
algum para os trabalhadores, gerando um risco 
altíssimo para profissionais de química, 
biologia, farmácia e demais laboratórios que 
fazem análises físico-química, bioquímica e 
biológica, de tal maneira que as pessoas vivem 
com a saúde em risco por conta da falta dos 
equipamentos.

 O processo de compras está altamente 
lento para demandas que necessitam de 
celeridade, como no caso do fornecimento de 
EPIs que deveriam ter prioridade máxima e 
urgência instantânea, devido ao fator 
fundamental de tutela da vida do cidadão pelo 
Estado, de tal maneira que fossem comprados 
de forma urgente, sem que os trabalhadores 
sejam submetidos à condição de reféns da 
política.

comunidade e fez com que a gestão da UnB 
viesse até a garagem explicar o que estava 
acontecendo e a propor alternativas que 
garantissem o pagamento dos salários.

 Foram apontadas como alternativas que a 
UnB pagaria diretamente aos motoristas, coisa 
que, aliás, já vem acontecendo nos órgãos que a 
empresa atua, e que a UnB se comprometeria a 
convocar a segunda colocada na licitação.

 A paralisação e o bloqueio da garagem 
duraram até 12/04, data que os motoristas 
receberam seus salários referentes a fevereiro e a 
garantia da UnB de pagar em dia os próximos 
meses. Ainda falta, contudo, o pagamento de 
março e também não está claro como será 
garantido o pagamento dos salários futuros.

 Num clima de muita união, os motoristas e 
o SINTFUB decidiram suspender a paralisação e 
desbloquear a garagem, com a certeza de que o 
apoio do nosso sindicato será oferecido a este 
movimento caso novos atrasos venham a ocorrer!

 Um absurdo! Os motoristas terceirizados 
da UnB ficaram quase três meses sem receber 
salários, auxílio transporte e auxílio refeição por 
conta de um calote da empresa contratada pela 
Universidade.

 Esse assunto foi ponto de pauta da Mesa 
de Negociação Permanente, que o SINTFUB 
mantém com a gestão da UnB. E na ocasião nos 
foi informado que todos os trâmites burocráticos 
estavam sendo preparados para o pagamento 
referente ao mês de fevereiro de 2022, a ser 
realizado ate o dia 4 de abril.

 Como até o dia 07/04 esses valores ainda 
não tinham sido pagos, não restou aos motoristas 
outra alternativa senão paralisar suas atividades 
em protesto.

 No dia 08/04, o SINTFUB, seguindo 
deliberações das Assembleias Gerais de 23/03, 
30/03 e 06/04, bloqueou os portões da garagem 
em solidariedade aos motoristas da UnB. A 
mobilização do sindicato chamou a atenção da 

 Dinheiro tem. O que não tem é vontade e 
interesse de promover a segurança para os 
trabalhadores da UnB. A Universidade, 
infelizmente, carrega consigo um histórico de 
descaso. Os gestores da UnB usam a "muleta" 
do Teto dos Gastos (EC 95/2016), que congelou 
os investimentos públicos até 2036. De fato, se 
trata de um ataque do Governo Federal aos 
serviços públicos, mas isso não é motivo para 
que os gestores deixem de se mobilizar para 
resolver o problema da segurança no trabalho.

 É inaceitável a execução de qualquer 
serviço sem o mínimo de segurança possível, 
conforme preconiza a própria Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), que admite ser 
legítima a não execução de qualquer tarefa 
quando o trabalhador percebe que aquela tarefa 
é arriscada.

 O SINTFUB exige da Unb e do Governo 
Federal que deem uma solução rápida para 
esse problema, antes que uma tragédia 
aconteça e vidas sejam perdidas.

Luta dos Motoristas Terceirizados
Após mobilização com apoio do SINTFUB, trabalhadores recebem pagamentos atrasados
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