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Brasília, 26 de fevereiro de 2021 

 

 

Prezados(as) companheiros(as) de luta, 

 

Nossa cordial saudação a você e sua família, unidos(as) na resistência e 

esperança de melhores dias para todos(as) nós! 

 

Vencendo as barreiras do medo em tempos de pandemia, temos mantido o 

funcionamento do nosso sindicato, o nosso mais importante instrumento de lutas e 

conquistas. 

 

Apesar de todos os ataques e restrições sanitárias, aos poucos, estamos 

retomando nossas atividades. E é por isso que estamos enviando esta carta. 

 

Convidamos você para participar da primeira reunião dos aposentados(as) e 

pensionistas deste ano, a se realizar no dia 18 de março, às 9 horas, na Praça Chico 

Mendes (campus Darcy Ribeiro da UnB). 

 

Na pauta, teremos: 

1. informes; 

2. análise da conjuntura e ataques do governo aos servidores públicos; 

3. e XXI Congresso do SINTFUB. 

 

O XXI Congresso do SINTFUB, terceiro ponto de pauta da reunião, foi 

convocado em Assembleia Geral da categoria, realizada no dia 24 de fevereiro, com 

um bom número de presentes. 

 

Para sua segurança, nossas reuniões são realizadas em acordo aos protocolos e 

orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), com garantia de ambientes 

abertos e ventilados, distanciamento físico entre todos e todas, uso de máscaras e 

distribuição de álcool 70%. 

 

Sua participação na atividade de 18 de março será muito importante para a 

sobrevivência da nossa organização e fortalecimento das nossas lutas. 

 

Na certeza de que contaremos com sua presença, nosso abraço afetuoso. 

Coordenação de Aposentados(as) e Pensionistas 
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