
 Prezados(as) companheiros(as) de luta, nossa cordial saudação a você e sua 
família, na esperança de construção de melhores dias para todos(as) nós.

 Estamos numa conjuntura di�cil e adversa. Se, por um lado, surge no horizonte 
uma perspec�va real de derrotarmos o fascista e genocida Bolsonaro nas eleições de 
outubro deste ano, por outro lado os ataques contra nós seguem a�vos, como com a 
Reforma da Previdência (EC 103/2019), com o Decreto 10.620/2021 (que transferiu a 
gestão da concessão e manutenção das aposentadorias e pensões do RPPS para o INSS) 
e agora com o corte das verbas para o custeio das Universidades e Ins�tutos Federais.

 No cenário econômico, nossos salários estão congelados desde 2017, sendo 
corroídos mês a mês, com uma inflação al�ssima e fora de controle. A luta por 
recomposição salarial encontra grande respaldo na base, porém Bolsonaro e Paulo 
Guedes não recebem as en�dades classistas do funcionalismo federal e não abrem 
nenhuma negociação com nossa categoria. Estamos sen�ndo na pele o retorno da 
cares�a, o que mo�vou o início de uma nova luta para os(as) aposentados(as): o direito 
ao auxílio alimentação em nossos contracheques.

 Por tudo isso, precisamos mais do que nunca seguir na luta! E em con�nuidade à 
ela, frente aos ataques do Governo Federal aos nossos direitos e aos direitos de toda 
classe trabalhadora, convidamos você para uma reunião, que será realizada no dia 29 
de junho de 2022, às 9 horas, no Auditório Antônio Rodrigues (sede do sindicato, no 
campus Darcy Ribeiro), com a pauta:

Ÿ Informes;
Ÿ Reivindicações dos aposentados(as) e pensionistas para as eleições de 2022;
Ÿ Escolha de representantes dos aposentados(as) ao Conselho de Representantes 

Setoriais do SINTFUB;
Ÿ Encaminhamentos.

 Contamos com a sua atenção e par�cipação, nosso abraço fraternal.

Francisca Nascimento de Albuquerque
Benedito Ferreira de Almeida

Coordenação de Assuntos de
Aposentadoria e Pensão

Carta aos(às) aposentados(as) e pensionistas da UnB

Brasília-DF, 9 de junho de 2022
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