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REAJUSTE JURÍDICO

Campanha salarial unificada
A ADUFC se junta a entidades sindicais de todo o país na 
mobilização nacional pela campanha salarial de servidores 
públicos federais, que estão com os salários congelados durante 
todo o governo Bolsonaro. Esse cenário comprometeu o 
poder de compra de professores da UFC, UFCA e UNILAB, 
que já acumulavam perdas anteriores. O reajuste de 19,99% é 
reivindicado para todas as categorias do serviço público visando 
amenizar essa defasagem salarial

Conquistas coletivas
A atuação jurídica da ADUFC, em defesa dos direitos dos 
professores, já resultou em uma série de vitórias a favor da 
categoria docente nos últimos anos, como ações que cobravam 
retroação de efeitos financeiros de progressões funcionais; 
pressão que contribuiu para a ampliação do período de férias 
dos/as professores/as da UFC; resposta contra cobrança 
sindical indevida à ADUFC; defesa de docentes perseguidos/as 
pela gestão superior, dentre outras PÁG. 3PÁGS. 6 E 7

As universidades federais cearenses retomam as atividades acadêmicas presenciais após dois anos de ensino remoto 
imposto pela pandemia de Covid-19. Neste momento, a luta por segurança sanitária se impõe e esbarra na falta 
de diálogo da gestão superior de algumas universidades, especialmente a UFC, com a comunidade universitária. A 
ADUFC tem participado de diversas lutas, dialogado com a categoria e continuará defendendo a ciência e lutando por 
condições adequadas neste retorno à sala de aula PÁGS. 4 E 5
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 A pandemia de Covid-19 impôs 
barreiras e distâncias que impactaram o 
cotidiano das universidades. Agora, a co-
munidade acadêmica se prepara para re-
tornar às atividades presenciais após dois 
anos de ensino remoto. Há ansiedade 
para a volta à sala de aula depois de tanto 
tempo em que estivemos fisicamente dis-
tantes. Neste contexto, reforçamos a luta 
por um retorno presencial efetivamente 
seguro e convidamos todas e todos a se 
mobilizarem em defesa do conhecimento 
produzido e reconhecido coletivamente 
pela comunidade científica, especialmen-
te dentro da universidade. 

Defendemos desde o início que o debate 
sobre os protocolos de biossegurança 
envolvesse toda a comunidade universitária, 
a exemplo do que ocorreu na Universidade 
Federal do Cariri (UFCA). Na Universida-
de Federal do Ceará (UFC), a situação é 
especialmente difícil, por causa do negacio-
nismo da gestão bolsonarista, e os poucos 
avanços ocorreram após muita pressão. A 
Portaria que regulamenta a retomada só foi 
publicada pela Reitoria da UFC no dia 7 de 
março, faltando uma semana para o retorno 
presencial. No documento, a administração 
superior sinaliza cobrança do passaporte 
vacinal, mas permanece no negacionismo 
ao se desresponsabilizar da execução das 
medidas sanitárias, transferindo para os 
professores a tarefa de fiscalizar o compro-
vante vacinal dos estudantes, e ainda com a 
exigência de apenas duas doses (e não três). 

Resistência em defesa da vida  
EDITORIAL

Este inform’ativo traz, ainda, ma-
téria especial sobre a campanha salarial 
unificada dos servidores públicos fede-
rais. A mobilização nacional reivindica 
reajuste de 19,99% para reparar as 
perdas acumuladas nos três últimos 
anos, já que os salários no funcionalis-
mo público estão congelados desde o 
início do governo Bolsonaro. A ADUFC, 
junto ao ANDES-SN, tem se somado a 
diversas entidades de todo o país nessa 
luta, uma vez que a categoria docente já 
acumula perdas anteriores que chegam 
a 40% em algumas faixas salariais nos 
últimos 10 anos. No Ceará, a mobili-
zação é articulada pelo Fórum Perma-
nente em Defesa do Serviço Público, do 
qual a ADUFC faz parte. 

Vivemos um tempo de retrocessos so-
ciais e humanos, de ascensão do fascismo, 
de ataques constantes à nossa categoria, 
de adoecimento físico e mental, numa 
conjuntura difícil que nos atravessa como 
indivíduos. Este espaço é um convite para 
que professoras e professores construam 
e fortaleçam coletivamente a luta sindical. 
Nossa mobilização é e sempre foi fun-
damental para a defesa da universidade 
pública e gratuita, da carreira docente e 
dos nossos direitos. Agora é fundamental 
também para a defesa de valores ainda 
mais básicos, como a vida e a democracia, 
contra Bolsonaro e seu governo de morte. 
Estejamos firmes, em coletivo, em escuta 
recíproca, em luta!
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 Prestação de Contas
Período 01.01.2021 a 31.12.2021

           Bruno Anderson Matias da Rocha             Antônio Carlos Freire dos Santos Filho
       Presidente                                                               Contador

      ADUFC - Sindicato                                                     CRC/CE 16881

Demonstrativo de Receitas e Despesas
Período 01.01.2021 a 31.12.2021

ATIVO 14.037.454,79R$  RECEITA 4.325.914,73R$  

CIRCULANTE 9.562.967,37R$  

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 5.054.498,15R$  (-)DESPESAS OPERACIONAIS 3.752.233,17R$  

CAIXA 4.252,65R$  DESPESAS COM PESSOAL 1.985.061,16R$  

BANCO 588,31R$  ENCARGOS SOCIAIS 505.256,68R$  

BANCO PLANO COLLOR 612,45R$  

APLICAÇÃO 892.493,32R$  OUTRAS DESPESAS 1.261.915,33R$  

APLICAÇÃO PLANO COLLOR 4.156.551,42R$  

CRÉDITOS 4.508.469,22R$  (-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS 495.414,60-R$  

PLANO COLLOR 3.845.906,94R$  OUTRAS RECEITAS 273.079,23R$  

CRÉDITOS DE TERCEIROS 662.562,28R$  OUTRAS DESPESAS 768.493,83R$  

NÃO CIRCULANTE 4.474.487,42R$  

IMOBILIZADO 4.366.618,16R$  (=)SUPERAVIT DO EXERCICIO 78.266,96R$  

INTANGÍVEL 105.469,26R$  

PASSIVO 14.037.454,79R$  

CIRCULANTE 369.374,33R$  

NÃO CIRCULANTE 6.725.987,39R$  

PATRIMONIO LIQUIDO 6.942.093,07R$  



 

Um dos pilares da ação sindical é a união de forças em prol da coletividade. Neste sentido, a atuação jurídica é 
fundamental nessa luta para assegurar direitos. Desde 2019, a ADUFC já acumulou uma série de vitórias na Justiça em 

defesa da categoria docente, como ações que cobravam retroação de efeitos financeiros de progressões funcionais; 
pressão que contribuiu para a ampliação do período de férias dos/as professores/as da UFC; resposta contra cobrança 

sindical indevida à ADUFC; defesa de docentes perseguidos/as pela gestão superior, dentre outras.

Lutas coletivas, 
vitórias judiciais

JURÍDICO

Progressão/promoção de docentes
A ADUFC entrou com ação em nome da ADUFC 

– em face da UFC, UNILAB e UFCA – requerendo 

a declaração do direito dos/as professores/as 

à retroação dos efeitos funcionais e financeiros 

da progressão/promoção até o momento do 

cumprimento dos requisitos exigidos. 

O sindicato aguarda julgamento de recursos 

interpostos pelas universidades aos Tribunais 

Superiores (Recurso Especial ao STJ e Recurso 

Extraordinário ao STF) após sucessivas decisões 

favoráveis ao pleito dos professores.

Ações individuais
Também tramitam na justiça, já com resultados favoráveis aos/às professores/

as, ações individuais requerendo a anulação de processos administrativos 

que impõem a reposição ao erário de valores recebidos de Auxílio Saúde 

Suplementar, anuênios, insalubridade etc; solicitando o pagamento pela 

coordenação de programa de pós-graduação; mandado de segurança para 

trancamento de sindicância administrativa, dentre tantos outros.

Cobrança sindical 
indevida à ADUFC

A ADUFC recorreu à Justiça para 

questionar a cobrança indevida de 

mensalidades do Proifes-Federação 

e pedir a declaração da inexistência 

de vínculo jurídico-sindical entre as 

duas entidades. Em novembro de 

2021, a 3ª Turma do Tribunal Regional 

do Trabalho da 7ª Região publicou 

decisão judicial a favor da ADUFC ao 

negar, por unanimidade, provimento ao 

recurso da federação. Assim, a justiça 

confirmou a sentença de primeiro grau, 

de janeiro daquele ano, declarando 

que a ADUFC não é filiada formalmente 

ao Proifes desde 15/5/2014 nem é 

obrigada a pagar qualquer mensalidade 

à federação a partir desta data.

Ampliação das férias dos professores 
No ano de 2021, docentes da UFC vivenciaram 

diversas tentativas por parte da Reitoria de 

restringir seu direito constitucional às férias, mas 

também pressionaram pela garantia desse direito 

tão necessário. Somando-se a essa pressão da 

comunidade universitária, a ADUFC recorreu ao 

Ministério Público Federal (MPF) para denunciar o 

caso. A administração superior da UFC aumentou 

de 63 para 85 dias no Calendário Universitário de 

2022 o tempo reservado às pausas das atividades 

acadêmicas. Isso amplia as possibilidades para 

docentes programarem o descanso remunerado, 

mas ainda deixa insatisfações, como a fragmentação 

das férias. O setor jurídico do Sindicato entrou com 

nova manifestação no MPF em fevereiro para que 

essas questões sejam solucionadas.
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A ADUFC acompanhou o 
debate sobre o retorno às 
atividades presenciais e 
continuará reivindicando 
condições adequadas 
nesta retomada à sala de 
aula. Luta por segurança 
sanitária esbarra em 
falta de diálogo da 
gestão superior com a 
comunidade universitária 
e negação da ciência 

A ADUFC-Sindicato reco-
nhece a importância de 

voltar à sala de aula após dois 
anos de trabalho remoto em 
decorrência de uma pandemia 
que tirou a vida de 650 mil bra-
sileiros e brasileiras. No entan-
to, em defesa de uma retoma-
da segura para todas e todos, 
a ADUFC-Sindicato cobrou 
e acompanhou de perto, nos 
últimos meses, a implemen-
tação de protocolos sanitários 
neste período de readequação. 
A pressão da comunidade aca-
dêmica já resultou em alguns 
avanços por parte da gestão 
superior universitária, inclusive 

na UFC, mas persiste a luta por 
diálogo e em defesa da ciência.

O sindicato debateu o tema do 
retorno presencial em todos os es-
paços de discussão e deliberação 
da entidade. Em Assembleia Geral 
da ADUFC no dia 8 de dezembro 
de 2021, docentes aprovaram, por 
unanimidade, que a volta às salas 
de aula só ocorresse com a exi-
gência e fiscalização do passapor-
te vacinal e a garantia de outras 
medidas assegurando um retorno 
presencial seguro. O debate foi 
subsidiado a partir de informa-
ções enviadas pelos/as professo-
res/as filiados/as após ofício da 
Diretoria da ADUFC solicitando 
dados sobre a situação dos centros 
e departamentos universitários.

Encaminhando o que foi deli-
berado pela categoria, a Diretoria 
da ADUFC publicou, no último 
dia 31 de janeiro, um anúncio no 
jornal O POVO em defesa da exi-
gência do passaporte vacinal na 
UFC, UNILAB e UFCA. “Conside-
ramos urgente a necessidade de 
adesão à obrigatoriedade do pas-
saporte vacinal nas instituições 
de ensino superior, inclusive vin-
culando sua exigência ao ato de 

matrícula”, disse a nota. Das três 
universidades, apenas a UFCA 
aprovou no Conselho Univer-
sitário (CONSUNI) a adesão ao 
passaporte.

A Reitoria da UFC só se posi-
cionou sobre o tema na portaria 
do dia 7 de março, uma semana 
antes da volta à sala de aula, após 
grande pressão da comunidade 
universitária. No documento, a 
administração superior prevê a 
exigência de vacinação contra 
a Covid-19 para a frequência às 
aulas presenciais, mas de apenas 
duas doses (e não três). Também 
permanece no negacionismo ao 
se desresponsabilizar da execu-
ção dessa tarefa, transferindo 
para os professores a fiscalização 
do comprovante vacinal dos estu-
dantes, além de não prever qual-
quer política de testagem.

O diálogo da ADUFC com os/
as docentes resultou em uma sé-
rie de ações. Em fevereiro, pro-
fessores/as da UNILAB levaram 
à Reitoria da universidade enca-
minhamentos aprovados em reu-
nião virtual com a Diretoria do 
Sindicato no dia 16/2 sobre o re-
torno seguro às aulas presenciais, 

como a distribuição de máscaras 
a todos os trabalhadores/as da 
UNILAB, a exigência de passa-
porte vacinal e a adequação das 
condições físicas do Campus de 
Palmares (salas de aula, limpeza, 
acesso à água), dentre outros.

A ADUFC considera imprescin-
dível a adoção das seguintes me-
didas na UFC, UNILAB e UFCA: 
1. Exigência do passaporte vacinal 
e de máscaras PFF2 para acessar 
os espaços físicos da universidade;
2. Promoção de campanhas edu-
cativas sobre vacinação e outros 
métodos cientificamente prova-
dos de combate à pandemia;
3. Protocolos específicos para: 
casos de contaminação de quem 
participou de atividades presen-
ciais; o ensino de LIBRAS; e em 
relação às peculiaridades das di-
versas modalidades de aulas prá-
ticas;
4. Realização de testagens 
regulares;
5. Garantia de acesso à internet 
em todas as unidades adminis-
trativas da universidade;
6. Condicionamento do retorno 
presencial à existência de condi-
ções epidemiológicas favoráveis.
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Retorno 
presencial 
exige 
combate ao 
negacionismo

Ao longo do último ano, a ADUFC marcou presença em uma série de atos que cobravam 
vacina para todos e respeito à ciência
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No dia 18 de fevereiro, o pre-
sidente da ADUFC-Sindicato, 
Prof. Bruno Rocha, solicitou, 
em ofício à Reitoria da UFC, o 
detalhamento de quais medi-
das haviam sido concretizadas 
no Protocolo Institucional 
de Biossegurança no retorno 
presencial às aulas. O docu-
mento requereu providências 
complementares para garantir 
a segurança de toda a comuni-
dade universitária, como a exi-
gência do passaporte vacinal e 
de máscaras PFF2 para acessar 
os espaços físicos da UFC.

A manifestação da ADUFC 
ocorreu após texto assinado 
pela Reitoria e publicado no 
site da UFC atacando, no dia 
16/2, técnico-administrativos/
as e professores/as do Depar-
tamento de Saúde Comunitária 
da Faculdade de Medicina. Em 
nota divulgada dois dias antes, 
o referido colegiado indicou 
as condições necessárias para 
um retorno seguro às aulas pre-

A reação da Reitoria da UFC ao Departamento 
de Saúde Comunitária reflete a falta de diálogo com 
a comunidade universitária. Ao longo dos últimos 
meses, a categoria docente buscou entender como 
transcorria a preparação para o retorno às salas de 
aula e reivindicar as condições necessárias para que 
as unidades acadêmicas retomassem suas atividades 
presenciais adequadamente. A gestão superior até 
chegou a avançar em medidas sanitárias, diante da 
pressão dos setores da universidade, mas rejeitou o 
diálogo democrático com a comunidade. 

Diversos setores da universidade se manifestaram 
cobrando medidas sanitárias efetivas para o retorno 
presencial da UFC. Além de nota assinada pela ADUFC 
no dia 16/2, que repudiou a postura da Reitoria em 
relação à tentativa de silenciar técnico-administra-
tivos/as e docentes da Faculdade de Medicina, o 
Conselho do Centro de Humanidades também pediu, 
no dia 18/2, que a Reitoria abrisse o diálogo com a 
comunidade, o que não ocorreu. “Entendemos que 
a ausência do diálogo com a comunidade é precisa-
mente o que tem gerado as justas manifestações de 
preocupação publicadas”, justificou a nota.

No mesmo dia, o colegiado do Curso de Comunica-
ção Social – Publicidade e Propaganda destacou como 
“fundamental” a apresentação do passaporte vacinal 
para a segurança de toda a comunidade acadêmica. O 
movimento estudantil também se posicionou mais de 
uma vez sobre o tema. Em nota conjunta no dia 26/1, 
apoiada pela ADUFC, estudantes demandaram posi-
cionamento dos conselhos superiores da UFC sobre a 
exigência do comprovante de vacinação.

Comunidade 
universitária 
cobra 
transparência

senciais e condicionou o acesso 
às dependências físicas do 
Departamento à comprovação 
de vacinação contra a Covid-19. 

Para a Diretoria da ADUFC, 
a postura da Reitoria da UFC 
é intransigente e contradi-
tória, uma vez que o próprio 
protocolo de biossegurança da 
instituição diz que “diante da 
diversidade dos ambientes la-
borais da Universidade, devem 
ser gerados protocolos visando 
atender as particularidades de 
cada ambiente e atendendo as 
medidas sanitárias previstas 
nos protocolos geral e setorial 
do Governo do Estado do Cea-
rá”. A gestão superior transfere 
para departamentos e unida-
des acadêmicas a responsabili-
dade pela segurança sanitária, 
mas rejeita iniciativas eficazes 
de combate à Covid-19. Além 
de tudo, não explicita como 
ocorreu a preparação do 
ambiente acadêmico para o 
retorno presencial.

Falta de diálogo persiste
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Ao longo do último ano, a ADUFC marcou presença em uma série de atos que cobravam 
vacina para todos e respeito à ciência

Luta em defesa de uma universidade pública e 
democrática é cotidiana
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Com salários defasados ao 
longo da última década e 

completamente congelados 
nos últimos três anos, servi-
dores públicos federais ini-
ciaram, em janeiro último, 
uma mobilização em todo o 
país pela campanha salarial 
2022. No Dia Nacional de 
Luta, Mobilização e Parali-
sação (18/1), as entidades 
que compõem o Fórum das 
Entidades Nacionais dos 
Servidores Públicos Fede-
rais (Fonasefe), do qual a 
ADUFC-Sindicato faz parte, 
protocolaram uma carta de 

reivindicações no Ministério 
da Economia, com um anexo 
dos cálculos das perdas sala-
riais nos últimos anos. 

A campanha pela reposi-
ção emergencial de 19,99% 
para a remuneração sala-
rial dos servidores públicos 
federais vem seguindo em 
unidade, nacionalmente. 
O percentual representa 
as perdas acumuladas no 
governo Bolsonaro nesse 
período de congelamento 
de salários (entre os anos 
de 2020 e 2021). O último 
reajuste dos servidores foi 

em 2017 (geral) e em 2019 
(carreiras exclusivas de Es-
tado). No governo Bolsona-
ro, os reajustes ocorreram 
apenas para os militares. 

A reposição inflacionária 
requerida pelas entidades 
sindicais refere-se ao acu-
mulado nos últimos três 
anos. A estratégia de cobrar 
o reajuste referente apenas 
ao atual governo federal é 
usada para contrapor even-
tuais argumentos do Palácio 
do Planalto sobre a inviabi-
lidade de arcar com deman-
das de gestões anteriores. 

Diretoria e base da ADUFC-Sindicato vêm dialogando e atuando de forma proativa na 
defesa do serviço e dos servidores públicos: pauta permanente nas discussões e ações

Especialistas apontam como 
falhos os exemplos do que 
o governo federal classifi-
ca como “travas” e/ou as 
“restrições fiscais” para 
alegar não poder oferecer 
o reajuste salarial aos ser-
vidores públicos.

A ADUFC e os docentes 
das universidades fede-
rais do Ceará vêm partici-
pando de forma ativa da 
campanha salarial 2022 e 
reforçando a imagem do 
servidor público de forma 
positiva junto à sociedade. 
Ações para os próximos 
meses seguem aumentando 
proporções visando aque-
cer essas mobilizações, 
como a continuidade das 
visitas da ADUFC aos de-
partamentos das universi-
dades para pautar o tema; 
agendamento de nova As-
sembleia Geral, após o tér-
mino dessas visitas, para 
debater o indicativo de gre-
ve com os elementos sobre 
o índice de reajuste e cená-
rio de mobilização do AN-
DES-Sindicato Nacional e 
do Fonasefe.
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ADUFC participa de uma série de articulações sindicais que estão discutindo uma 
reposição emergencial de 19,99% para a remuneração salarial dos servidores 
públicos federais. Campanha é nacional e busca mobilização unitária para 
reparar perdas potencializadas no governo Bolsonaro. Reposição inflacionária 
requerida refere-se ao acumulado nos últimos três anos 

Servidores 
públicos 
federais seguem 
mobilizados

CAMPANHA SALARIAL 2022
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Com participação da 
ADUFC, o primeiro 
semestre de 2022 vem 
sendo marcado por uma 
série de articulações 
sindicais que estão 
discutindo a reposição 
emergencial e buscando 
uma mobilização 
unitária, urgente na atual 
e perigosa conjuntura de 
ameaça constante aos 
serviços públicos

A primeira Assembleia Ge-
ral da ADUFC em 2022 foi 
marcada pela aprovação, por 
unanimidade, do fortaleci-
mento e a adesão do sindicato 
à mobilização nacional em tor-
no da campanha salarial dos/
as servidores/as públicos/as 
federais. A AG foi realizada na 
noite do último dia 18 de janei-
ro e a decisão ocorreu em um 
contexto de defasagem salarial 
causada pela não reposição in-
tegral do reajuste inflacionário 
acumulado em quase 39% des-
de 2015. Isso levou à desvalo-
rização de até 20% nos salários 
de professores e professoras 
das universidades federais, 
conforme levantamento apre-
sentado à plenária virtual – 
mais de 100 professores/as fi-
liados/as participaram da AG.

Os/as docentes deliberaram 
também uma série de ações 
para os meses seguintes, vi-
sando aquecer essas mobili-
zações, como a continuidade 
das visitas da ADUFC aos 
departamentos das univer-

sidades para pautar o tema; 
agendamento de nova AG, 
após o término dessas visitas, 
para debater o indicativo de 
greve com os elementos sobre 
o índice de reajuste e cenário 
de mobilização do ANDES-SN 
e do Fonasefe; e campanha de 
comunicação relacionada à 
mobilização pelo reajuste sa-
larial reforçando a imagem do 
servidor público de forma po-
sitiva junto à sociedade. 

Posteriormente, o Conselho 
de Representantes da ADUFC 
também recomendou uma sé-
rie de encaminhamentos re-
forçando a campanha salarial 
dos servidores públicos fede-
rais, que buscam recompor 
as perdas salariais sofridas no 
governo Bolsonaro. A reunião 
do conselho ocorreu no dia 28 
de janeiro e deliberou, entre 
outros pontos, a realização de 
mobilização da campanha sa-
larial, articulando com pautas 
nacionais e locais que dialo-
guem com as demandas docen-
tes e com a população, como 
defesa do serviço público, de 
políticas públicas e de demo-
cracia nas universidades.

 Em âmbito local e ali-
cerçada no Fórum Per-
manente em Defesa do 
Serviço Público – Ceará, 
a ADUFC-Sindicato tam-
bém atua em unidade 
com diversas categorias. 
Janeiro e fevereiro deste 
ano (19/1 e 2/2) marca-
ram duas etapas de um 
seminário online desse 
coletivo para planejamen-
to de lutas em 2022. Para 
o presidente do sindicato, 
Prof. Bruno Rocha, a cam-
panha salarial dos servi-
dores públicos federais 
também resulta da mo-
bilização nacional contra 
a Reforma Administrati-
va (PEC 32), que ocupou 
Brasília por mais de três 
meses e da qual a ADUFC 
fez parte. “Essa organiza-
ção mostrou que essa luta 
poderia ter capilaridade”, 
afirma o docente, que já 
integrou a coordenação 
colegiada do Fórum.

Instâncias deliberativas 
aprovam mobilização

Fórum Permanente: 
força e protagonismo 
no Ceará
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Luta nacional
O nosso sindicato está atento às lutas 
que impactam a categoria docente e 
o serviço público. Em 2021, a ADUFC 
(diretores/as e professores/as sindica-
lizados/as) esteve em Brasília por 14 
semanas para fortalecer a mobilização 
nacional contra a PEC 32, liderada 
por entidades como o ANDES-SN e 
o Fonasefe. Foi graças a essa grande 
articulação conjunta, com instituições 
de todo o país, que a reforma admi-
nistrativa que ataca o funcionalismo 
público foi enfraquecida e não chegou 
a ser pautada no Congresso Nacional.

#8M: luta persevera 
Professoras/os da ADUFC participa-
ram da organização e estiveram pre-
sentes nos atos do 8 de março deste 
ano, no Dia Internacional de Luta das 
Mulheres, lutando contra o machis-
mo, o racismo e a fome e cobrando o 
fim do governo Bolsonaro. Estivemos 
nos atos em Fortaleza e no Crato. 
Nos últimos anos, a ADUFC tem 
se somado à mobilização de diver-
sos movimentos sociais na luta por 
direitos, como nos atos puxados pela 
Campanha Fora Bolsonaro e no Dia 
da Consciência Negra, em novembro.

A ADUFC mantém-se atenta e mobilizada às lutas 
de sua categoria, tanto em âmbito local, no diálogo 

com as três universidades federais cearenses, quanto 
nacionalmente, engajada a mobilizações que 

impactam o conjunto dos/as servidores/as públicos/
as. O sindicato que queremos construir cotidianamente 

com todos/as os/as filiados/as passa pela
transparência das ações, pelo respeito à democracia e 
pelo resgate de uma concepção sindical que acredita 

na potência do trabalho coletivo e plural.

RESISTIR E AVANÇAR

Os caminhos 
da luta 
sindical

 Sindicalize-se!
A ADUFC está em campanha permanente por novas filiações por 
entender que o trabalho de um sindicato é fortalecido a partir da 
atuação coletiva. Vivemos uma conjuntura difícil e de ataques 
constantes. Hoje, é ainda mais importante a filiação do trabalha-
dor e da trabalhadora a um sindicato que lute pelos direitos de 
sua categoria. Desde junho de 2019, a ADUFC alcançou 219 novas 
filiações, resultado do trabalho de um sindicato que tem papel 
central nas várias conquistas que já alcançamos coletivamente. 
Docentes das universidades federais do Ceará também vêm parti-
cipando de forma ativa da campanha salarial 2022 e reforçando a 
imagem do servidor público de forma positiva junto à sociedade. 
Sindicalize-se! ADUFC: um sindicato de luta, de todos e todas nós!

Transparência financeira 
A Diretoria da ADUFC tem obedecido o orçamento anual 
aprovado pelo Conselho de Representantes, responsável por 
votar o parecer do Conselho Fiscal sobre as contas da enti-
dade. Também está sendo mantida uma reserva financeira 
mensal que amplia o saldo investido pelo sindicato. O balanço 
de 2021 fechou com economia de R$ 78.266,96 naquele ano 
e reserva de R$ 892.493,32. Esse valor foi economizado a 
partir de junho de 2019, quando a ADUFC tinha apenas cinco 
reais em conta. Até 7 de março último, essa quantia foi atu-
alizada para R$ 1,4 milhão e não inclui os recursos do Plano 
Collor, que são contabilizados separadamente. 

/adufc @adufcsindicato

ADUFC em pauta  
A ADUFC produziu 50 informativos 
eletrônicos semanais em 2021 priori-
zando temas e lutas do cotidiano do-
cente, o que reforça o compromisso 
da Diretoria de estar mais próxima de 
sua base. O sindicato tem sido busca-
do com frequência como fonte para 
matérias e debates na mídia, com 
participação de diretores e professo-
res filiados. Desde janeiro de 2021, a 
opinião da ADUFC já repercutiu em 
mais de 60 publicações jornalísticas, 
incluindo jornais impressos, sites, 
rádios, podcasts e TVs.
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