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Greve dos SPFs segue em construção
Governo não confirmou notícias da imprensa sobre o reajuste de 5% para julho

acumulada de 2019 a 2021, três primeiros anos 
do governo Bolsonaro).

 No momento, como dito na matéria 
acima, a negociação pela reposição salarial 
segue sem respostas concretas por parte do 
governo, apenas com suposições anunciadas 
pela imprensa (sem confirmação oficial da 
Presidência ou do Ministério da Economia) de 
que um reajuste de 5% será concedido a partir 
de 1º de julho.

 Para participar, venha de máscara e 
traga o seu comprovante de vacinação (exigido 

pela UnB para ingresso em seu espaço). O 
sindicato disponibilizará álcool gel 70% e 
ga ran t i r á  o  d i s tanc iamen to  en t re  os 
participantes, seguindo protocolo de segurança 
contra a COVID-19.

Data: 18/05/2022 (quarta-feira)
Hora: 08:30 (1ª chamada) e 09:00 (2ª chamada)
Local: Praça Chico Mendes
Pautas:
Ÿ Informes gerais
Ÿ Avaliação de conjuntura
Ÿ Eleição de delegados à Plenária da Fasubra
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 18 de maio (quarta-feira), a partir das 
8h30min (primeira chamada), na Praça Chico 
Mendes (campus Darcy Ribeiro da UnB).

 A principal pauta do fórum de base será a 
avaliação de conjuntura sobre o andamento da 
Campanha Salarial 2022, organizada pelo 
Fonasefe e pela Fasubra, tendo como 
reivindicação a recomposição salarial de 
19,99% (percentual referente à inflação 

 A Campanha Salarial 2022 chegou ao 
seu quinto mês, carregando consigo um 
histórico de muita luta, mas também de muita 
preocupação e incerteza.

 Sim, é verdade que houve muita 
mobilização do SINTFUB, da Fasubra e das 
entidades do Fonasefe. Protocolamos a pauta 
de recomposição salarial de 19,99% em 18 de 
janeiro, fizemos uma coletiva de imprensa em 2 
de fevereiro,  cobramos a abertura de 
negociação em 18 de fevereiro, fizemos duas 
Jornadas de Luta em Brasília-DF (uma em 
março e outra em abril), participamos de vigílias 
semanais em frente ao Ministério da Economia e 
aprovamos o Estado de Greve em duas 
Assembleias do SINTFUB.

 E essa movimentação toda não foi em 
vão: conseguimos fazer com que um governo 
neofascista como o de Bolsonaro, que nunca 
quis dialogar com os servidores públicos e 
tentou destruir as entidades sindicais em 2019 
(com a MP 873), nos recebesse por duas vezes - 
a primeira em 22/03 e a segunda em 01/04. Não 
foi gratuitamente que fomos recebidos, mas por 
conta do resultado da pressão nas bases em 
torno da construção da greve.

 C o n t u d o ,  o  d e s d o b r a m e n t o  d a 
conjuntura tem apresentado como principal 
problema a letargia do Governo Federal, que 
não deu nenhuma resposta concreta, de forma 
oficial, sobre a abertura de negociação de sobre 
a recomposição para o funcionalismo federal.

 A imprensa noticiou em 13/04, de 
maneira especulativa, que um reajuste linear de 
5% seria concedido em 01/07, para todas as 
carreiras. Mas nenhuma informação oficial 
va l idou  essa  especu lação .  Nenhuma 
informação sobre como será o reajuste (se 
sobre o vencimento básico ou se sobre o salário 
bruto, visto que várias carreiras, como o 
PCCTAE, possuem aumento de remuneração 
b a s e a d o  e m  t i t u l a ç ã o )  f o i  p a s s a d a . 
Aposentados serão incluídos? Não sabemos! E, 
por fim: onde está o projeto de lei desse reajuste, 
que precisa ser apresentado, votado pelo 
Congresso e sancionado até o mês de junho?

 Todas essas incertezas nos levam a crer 
que Bolsonaro e Paulo Guedes estão blefando, 
com o intuito de ganhar tempo para esfriar nosso 
movimento. Não aceitaremos ser enganados, 
exigimos a abertura imediata de negociação e 
seguiremos na construção da greve! 19,99%, já!
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Sem EPIs: servidores em risco na UnB
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.

 O sindicato avalia que essa demora no 
processo de compras se dá pelo problema da 
aquisição descentralizada, com cada setor 
realizando sua própria demanda, dentro de 
métodos e critérios diferenciados.

 Se esse processo fosse unificado para 
toda a UnB, o problema poderia ser sanado com 
maior facilidade.

 O SINTFUB reforça a denúncia de que a 
UnB não vem fornecendo Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs), conforme as Normas 
Regulamentadoras (Nrs), aos trabalhadores de 
laboratórios da Universidade, 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 

 Outra questão é a do ambiente de 
trabalho da UnB, que se encontra precarizado 
em suas instalações físicas, gerando um risco 
grave de segurança para o armazenamento de 
materiais. Com isso, a UnB gera um cenário 
alarmante para a segurança do trabalho, uma 
vez que a situação da falta de EPIs fica ainda 
mais dramática quando encontra a situação das 
estruturas precárias para acondicionamento e 
isolamento de vários reagentes mortais, 
armazenados de formas inadequadas, sob risco 
de explosões.

 Exigimos da Unb que se crie uma 
solução rápida para esse problema, antes que 
uma tragédia aconteça e vidas sejam perdidas.

Conquista do SINTFUB: posto do DGP no HUB

trabalham no Hospital e convivem com uma 
série de problemas com a gestão da Ebserh.

 O sindicato conseguiu acordar com a 
Universidade a instalação desse posto do DGP 
no HUB em reunião da Mesa de Negociação 
Permanente, realizada em 30 de março deste 
ano.

 A abertura do posto de atendimento 
presencial aos servidores, residentes médicos e 
multiprofissionais lotados no HUB foi realizada 
pela Coordenadoria de Atendimento do DGP. O 

 Na terça-feira da semana passada 
(03/05), os servidores técnico-administrativos 
da UnB lotados no HUB foram beneficiados com 
a abertura do posto de atendimento do 
Decanato de Gestão de Pessoas (DGP) no 
Hospital.

 Essa abertura do posto do DGP no HUB 
foi uma conquista da atual gestão do SINTFUB, 
que conseguiu convencer a gestão da UnB a 
levar esse atendimento para um espaço mais 
próximo dos servidores públicos federais que 

atendimento acontece todas as terças e sextas-
feiras, das 8 horas às 11h30min e das 13 horas 
às 16h30min, no Ambulatório II (piso térreo do 
HUB).

 C o m  e s s a  c o n q u i s t a  d e  u m a 
reivindicação antiga dos servidores do HUB, 
que finalmente foi atendida, o SINTFUB 
reafirma o seu compromisso com a categoria e 
seguirá na luta em defesa dos direitos dos 
técnico-administrativos da nossa Universidade 
de Brasília!

Avaliação de desempenho dos TAEs
conta dessa excepcionalidade, que foi a 
pandemia e as restrições impostas pela mesma, 
assim como pelo fato de, no teletrabalho, cada 
servidor laborar utilizando recursos próprios 
(internet, computadores, telefones etc), 
entendemos que os critérios para a avaliação de 
desempenho devem levar em conta as 
dificuldades impostas por razões sanitárias.

 O segundo é o espaço para contestação 
dos servidores sobre a avaliação: não está claro 
para o sindicato se esse direito está posto e, em 
c a s o  d e  n ã o  e s t a r,  e l e  p r e c i s a  s e r 
disponibilizado.

 E o terceiro e último problema é a falta de 
competência da Ebserh para avaliar o 
desempenho de servidores da UnB, o que pode 
acontecer com os técnico-administrativos 
lotados no Hospital Universitário.

 O SINTFUB atuará junto à Reitoria para 
resolver essas três questões!

 A UnB iniciou para todos os setores da 
Universidade o processo de avaliação de 
desempenho dos  serv idores  técn ico-
administrativos, motivo que colocou em 
situação de vigilância o SINTFUB.

 Cabe a nós, antes de qualquer coisa, 
frisar que o sindicato é favorável a essa 
avaliação. Temos plena confiança no bom 
trabalho desenvolvido pelos servidores públicos 
da UnB, que transformaram essa Universidade, 
com 60 anos de história, num dos centros de 
referência acadêmica da América Latina.

 Porém, para o processo em curso, há 
três problemas identificados pelo SINTFUB que 
precisam ser sanados antes do mesmo ser 
encerrado.

 O primeiro problema tem a ver com o 
período que será avaliado o desempenho dos 
servidores, que é o período de pandemia e 
teletrabalho para a maior parte dos setores. Por 
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