
ARTIGO DA ADUnB NO BDF-DF
Março será marcado por campanha unificada do serviço público

FORTALEÇA O SINDICATO
JUNTOS/AS SOMOS MAIS FORTES

ARTIGO DA ADUnB NO BdF-DF 
Uma semana com 100 anos

ADUnB ADERE A MANIFESTO CON-
TRA DESCARTE DE MICRODADOS 
PROMOVIDO PELO INEP

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 23.02.2022

INSTITUTO BUTANTAN, 121 ANOS 
DEDICADOS À SAÚDE PÚBLICA

DIÁLOGOS ADUnB (reprise)

Seja nas tentativas de negociação com o governo, seja, se necessário, por meio de greve da categoria,
a pauta pactuada no Fonasefe reivindica:

1. Reajuste salarial de 19,99% para os/as servidores/as públicos/as federais;
2. Arquivamento da PEC 32; e
3. Revogação da EC 95/2016
 
Leia mais em: link

A ADUnB é um espaço histórico de luta pela garantia dos direitos da categoria docente: defesa 
intransigente da democracia na UnB, garantia da URP para os docentes da UnB por mais de três décadas 
e, em especial, pela defesa da universidade pública, gratuita, laica e de qualidade. A força do Sindicato 
é o resultado de sua luta ao longo da história da própria UnB. Fortaleça o seu sindicato.

Leia mais em: link

Dos anos 1920 em diante, o Brasil passou a ser 
visto com novos olhos, pesquisado e interpreta-
do não só com maior diversidade, mas também 
com maior engajamento social, qual se dá todas 
as vezes em que é escrito um novo capítulo na 
História, criando-se um marco.

Leia mais em: link

NOTA JURÍDICO: AÇÃO JUDICIAL 
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR

No último dia 18/02, a ADUnB-S. Sind., por meio 
de sua assessoria jurídica, ajuizou ação coleti-
va perante a Justiça Federal do DF, para pleitear 
a imediata suspensão do desconto incidente no 
contracheque das(os) filiadas(os) relativo à “cota 
parte auxílio pré-escolar”.

Leia a íntegra da nota, aqui: link

NOTA DE PESAR

A diretoria da ADUnB lamenta profundamente 
o falecimento, na madrugada desta quarta-feira 
(02), do professor e vice-diretor da Faculdade 
de Educação FE/UnB, José Villar Mella.

Leia mais em: link

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada no 
último dia 23.02, foi aprovada a adesão da ADUnB 
ao Manifesto produzido por entidades educacio-
nais e científicas que repudiam o descarte de mi-
crodados promovido pelo Inep.

Leia mais em: link

Foi realizada na tarde do último dia 23, de forma virtual, via plataforma Zoom, em função da pandemia 
do novo coronavírus, Assembleia Geral Extraordinária da ADUnB, tendo à mesa-diretora a Profª Ariuska 
Amorim, a Profª Daniela Garrossini e Profª Patrícia Pinheiro. 

Leia mais em: link

O Butantan é um dos mais exitosos exemplos de 
que o investimento na ciência e na pesquisa sal-
va vidas.

Leia mais em: link

Na 24ª edição dos Diálogos ADUnB, as professo-
ras e diretoras da ADUnB, Ariuska Amorim 
e Eliene Novaes, receberam o Prof. Max Leno de 
Almeida, supervisor do DIEESE-DF, a Profª Elisa 
Guaraná, presidenta da Adur-RJ, e o Prof. Alberto 
Handfas diretor da ADUFESP, e debateram a Nota 
Técnica Sobre Situação Salarial dos Docentes 
do Ensino Superior produzida pelo DIEESE em 
parceria com a ADUnB. Dada a relevância do 
tema para nossa campanha salarial, vamos 
reprisar o programa.

Assista em: link
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