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Campanha Salarial 2022 reativará debates

sobre  dos SPFsGreve Unificada

 Os trabalhadores do serviço público 
federal iniciaram em 29 de dezembro o debate 
da  Campanha Sa la r ia l  2022 ,  que  fo i 
impulsionado pela notícia de que Bolsonaro 
havia favorecido (com reajuste) apenas as 
carreiras das polícias federais, na proposta do 
Orçamento para 2022 enviada e aprovada pelo 
Congresso Nacional.

 Diante disso, as demais categorias, sem 
nenhuma reposição salarial há vários anos e 
com 10% de perdas somente em 2021, iniciarão 
o ano com a tarefa de mobilizar as bases e 
construir um indicativo de Greve Unificada, que 
deve ocorrer tendo o reajuste salarial dos 
servidores como pauta central.

 Para essa tarefa, o Fonasefe - Fórum 
Nacional das Entidades dos Servidores 
Federais do qual a Fasubra faz parte - se reunirá 
semanalmente a partir de 14 de janeiro e 
promete intensificar o debate sobre a Greve 
Un ificada  e  a  Campanha Sa la r ia l  do 
funcionalismo federal em cada base - o que trará 
o debate até os sindicalizados do SINTFUB!

 Para nossa entidade, a urgência desta 
Campanha Salarial se faz necessária pelo 
congelamento das remunerações do PCCTAE 
desde 2017. Os últimos reajustes que tivemos 
foram conquistados pela greve de 2015, que 
garantiu a reposição de 5,5% em agosto de 
2016 e 5% em janeiro de 2017, além do aumento 
de 0,1% no step do plano de carreira.

 Após essas conquistas, mesmo com as 
lutas encampadas pelas greves de 2016 e 2017, 
não houve novos acordos para correção da 
defasagem salarial da categoria, que viu seus 
vencimentos corroídos pela inflação de 2018 
(3,75%), 2019 (4,31%), 2020 (4,39%) e 2021 
(10,42%), perdendo parte considerável do seu 
poder de compra.

 Na Campanha Salarial mais recente do 
Fonasefe e da Fasubra, realizada em 2020, foi 
reivindicado para os técnico-administrativos o 
índice de reposição de 33,9%, equivalentes à 

defasagem salarial de julho de 2010 a dezembro 
de 2019, mas o Governo Federal não abriu 
negociações e não apresentou nenhuma 
resposta.

O que subiu de 2017 pra cá?

Gasolina: +101,33%
2017: R$ 3,75
2022: R$ 7,55

Gás: +106,79%
2017: R$ 55,61

2022: R$ 115,00

Cesta básica: +65,53%
2017: R$ 392,97
2022: R$ 650,50

Dólar: +80,89%
2017: R$ 3,14
2022: R$ 5,68

Salário mínimo: +29,18%
2017: R$ 937,00
2022: R$ 1.210,44

Salário PCCTAE: 00,00%
2017: R$ 4.000,00
2021: R$ 4.000,00

Conclusão: o nosso salário vale menos!

É necessário enfrentar o governo

 Ao manifestar seu receio com uma 
possível greve dos servidores, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, enviou um texto a Jair 
Bolsonaro, a colegas da Esplanada dos 
Ministérios e a integrantes de sua equipe, onde 
comparou um eventual reajuste salarial à 
tragédia de Brumadinho-MG: “Temos que ficar 
firmes. Sem isso, é Brumadinho-MG: pequenos 
vazamentos sucessivos até explodir barragem e 
morrerem todos na lama”.

 Os servidores ficaram inconformados 
com o teor da declaração desastrosa - uma 
comparação entre a maior tragédia ambiental do 
Brasil a uma demanda justa da base dos 
servidores -, o que fortaleceu ainda mais a 

percepção da necessidade de construção de um 
movimento de greve para enfrentar o governo e 
conquistar reajuste e reposição salarial.

 Apesar de Guedes dramatizar as contas 
públicas com mentiras, nós sabemos que há 
recursos para aumentar os salários dos 
servidores. Segundo estudos da Auditoria 
Cidadã da Dívida, consultando os números 
divulgados oficialmente pelo Portal da 
Transparência do Executivo Federal, a despesa 
executada da União foi de R$ 2,711 trilhões.

 Desse total, cerca de R$ 1,038 trilhão foi 
gasto com o pagamento do chamado Sistema 
da Dívida Pública empregado pelo Estado 
brasileiro junto a bancos e ao sistema financeiro. 
Já a despesa com servidores públicos e 
encargos sociais foi cerca de R$ 292 bilhões (ou 
3,55 vezes menos que o gasto com a dívida 
pública).

 Esses números são mais que suficientes 
para que se constatem as distorções financeiras 
no nosso sistema e explicar as razões do 
estrangulamento salarial do funcionalismo.

 Também foi divulgado recentemente 
pela Fenafisco os dados dos maiores devedores 
ao Estado, mostrando que a União possui 
crédito de R$ 896 bilhões para receber de 
grandes empresas - dentre elas a Ambev, a Vivo 
e o grupo Pão de Açúcar.

Vamos à luta

 Chega de arrocho e congelamento! 
Queremos debater com nossa base a luta pela 
auditoria da dívida pública, a luta pela 
revogação da Emenda Constitucional nº 
95/2016 (Teto dos Gastos), a necessidade de 
taxação das grandes fortunas e a luta pela 
recomposição dos nossos salários, auxílios e 
direitos trabalhistas.

 Com unidade, essa é uma luta possível 
de ser vencida. Vamos, com a Fasubra e o 
Fonasefe, à construção da Greve Unificada em 
2022!
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Mobilização dos servidores impediu

aprovação da PEC 32/2020 em 2021

Nova Diretoria do SINTFUB tomou posse

polêmica como a Reforma Administrativa ser 
votada nesse cenário, Paulo Guedes e Arthur 
L i r a  j á  d e b a t e m  a b e r t a m e n t e  e s s a 
possibilidade.

Texto atual

 Em 23/09/2021, após várias manobras 
de Arthur Lira, que inclusive trocou nomes da 
Comissão Especial em cima da hora, foi 
aprovado o parecer do deputado federal Arthur 
Maia (DEM-BA) em favor da Reforma 
Administrativa.

 O texto, que sofreu várias mudanças, 
retiradas e reapresentações, não sendo 
suprimido da pauta da Comissão Especial por 
apenas três votos na noite de 22/09/2021, teve 
28 votos favoráveis e 18 votos contrários.

 O relatório aprovado segue o pior 
possível: com previsão de contratação 
temporária por até 10 anos; cortes de salários e 
jornadas em até 25%; corte de benefícios como 
a licença-prêmio; corte de aumentos por tempo 
de serviço; demissão por “insuficiência de 
desempenho” (com abertura facilitada dos 
processos administrativos para perda de cargo 
do servidor); e a própria privatização dos 
serviços públicos (pela manutenção do artigo 
37-A). Se passar, significará a destruição dos 
serviços públicos e do Estado Brasileiro tal qual 
o conhecemos.

 Ao mesmo tempo em que o substitutivo 
manteve a estabilidade para todos os servidores 
concursados (e não só os de Carreiras Típicas 
de Estado), o texto de Arthur Maia impôs as 
contratações temporárias por até dez anos 
(reduzidas anteriormente para seis anos). No 

refletindo sobre a conjuntura atual; os desafios 
do movimento sindical e partidário para 2022; e 
a importância da defesa da democracia no Brasil 
(que foi golpeada em 2016 e vive até hoje os 
efeitos daquele golpe).

 No ponto da defesa da democracia, 
houve uma parabenização ao SINTFUB, que 
estava empossando uma nova diretoria eleita 
pelos seus filiados, exercendo justamente a sua 
democracia interna.

 As falas da mesa que se formou na 
solenidade de posse foram de Paulo Cesar 
(Chefe de Gabinete da Reitoria da UnB), 
R o z a n a  R e i g o t a  N a v e s  ( D e c a n a  d e 
Administração da UnB), Rodrigo Rodrigues 
(Presidente da CUT-DF), Roberto Miguel 
(Direção Nacional da CUT), Renan Rosa 
(Presidente do PCO-DF), Eliene Novaes (1ª 

 No ano passado, o movimento sindical 
voltou a comemorar uma grande vitória para a 
classe trabalhadora: graças aos atos, 
manifestações e mobilizações das entidades do 
funcionalismo público e das centrais sindicais, a 
Reforma Administrat iva (PEC 32/2020) 
pretendida por Bolsonaro e Paulo Guedes - e 
que poderia privatizar os serviços públicos - não 
foi aprovada.

 Apesar do texto estar “pronto” para 
votação no plenário da Câmara Federal desde 
23 de setembro, as pressões dos servidores 
foram mais fortes que o lobby do governo e do 
Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 
impedindo que os 308 votos necessários para 
aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) fossem alcançados - motivo 
pelo qual Lira sequer colocou o texto para 
deliberação.

 O cenário foi comemorado pelos 
servidores públicos de todo país, que realizaram 
manifestações contínuas em Brasília-DF de 14 
de setembro a 15 de dezembro e conseguiram, 
com elas, barrar a proposta que destruiria os 
serviços públicos. O SINTFUB esteve presente 
em todas essas manifestações e também 
comemorou com sua base essa importante 
vitória, que impediu que direitos históricos dos 
servidores técnico-administrativos da UnB 
fossem dissolvidos.

 Mas atenção: embora o clima de 
tranquilidade pelo “sepultamento” momentâneo 
da PEC 32/2020 dê a tônica nesse recesso 
parlamentar, é necessário nos mantermos 
alertas e mobilizados, pois, apesar de 2022 ser 
ano eleitoral e dificilmente uma matéria 

 Na manhã do dia 3 de janeiro, a nova 
Coordenação Executiva do SINTFUB, eleita 
pela categoria em 8 e 9 de dezembro de 2021, 
foi empossada em solenidade realizada na 
Praça Chico Mendes (campus Darcy Ribeiro da 
UnB).

 O evento, que representou a última ação 
prevista do calendário eleitoral do sindicato 
divulgado no ano passado, contou com a 
participação de representantes da gestão da 
Universidade, de partidos políticos de esquerda, 
de mandatos parlamentares e de outras 
entidades classistas.

 Um grande número de sindicalizados 
lotou a tenda da Praça Chico Mendes para a 
solenidade, que teve um café da manhã em sua 
abertura. Os representantes das entidades, dos 
partidos e da UnB fizeram falas de saudação, 

substitutivo, Maia alargou esse tipo de 
contratação, viabilizando-a em todas as áreas 
públicas que não forem as das Carreiras Típicas 
- o que impacta diretamente a estabilidade dos 
servidores.

SINTFUB na luta

 Nosso sindicato esteve presente em 
todos os atos de 2021 contra a Reforma 
Administrativa - desde os que começaram em 
fevereiro, com maior dificuldade de mobilização 
pela crise pandêmica e falta de vacinas, até os 
mais  recentes ,  que fo ram rea l i zados 
continuamente de setembro a dezembro.

 Com muita seriedade, cumprimos nosso 
papel de representação classista dos técnico-
administrativos da UnB e lutamos com todas as 
forças para que a PEC 32/2020 não fosse 
aprovada.

 Em unidade com as mais diversas 
entidades do funcionalismo público, assim como 
com as centrais sindicais e partidos políticos de 
esquerda que se fizeram presentes nessa luta, 
conquistamos essa vitória da não aprovação da 
PEC 32/2020, garantindo que nossos direitos e 
empregos não serão ainda mais massacrados 
pelo governo Bolsonaro.

 Cont inuaremos na resistência à 
Reforma Administrativa e na defesa dos 
serviços públicos nas mobilizações que 
certamente teremos neste ano. E, desde já, 
contamos com uma presença ainda mais forte e 
mais ativa de nossa base e dos nossos filiados. 
Seguiremos firmes contra Bolsonaro, Guedes, 
Lira e seus ataques, pois a única luta que se 
perde é aquela que se abandona!

Tesoureira da AdUnB), Roberto Policarpo 
(Coordenador de Finanças da Fenajufe), Ismael 
César (Secretaria de Gênero, Raça, Juventude 
e Orientação Sexual da Condsef), Francisco de 
Assis (Coordenador Geral do SINTFUB) e 
Edmilson Lima (Coordenador Geral do 
SINTFUB).

 Gilvan Ferreira (1º Secretário de Política 
Social do Sindesv-DF) e José Ricardo (assessor 
da deputada federal Erika Kokay) também 
estiveram presentes no espaço.

 Após as falas da mesa, o presidente da 
Comissão Eleitoral, Paulo Roberto, assumiu o 
microfone e informou os resultados oficiais do 
pleito realizado em dezembro de 2021, 
empossando a gestão “Sindicato é pra lutar”, 
que assumiu mandato para o quadriênio 2022 a 
2025.

Quadriênio 2022-2025

Gestão

SINDICATO      LUTAR
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