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GREVE NA CGU

Greve por tempo 
indeterminado dos 
servidores da CGU 
começa nesta segunda-
feira, 30 de maio
A mobilização pela recomposição 
salarial da carreira de Finanças 
e Controle alcança seu auge na 
próxima semana, de 30 de maio 
a 3 de junho, com os servidores 
da CGU e da STN em greve por 
tempo indeterminado. Confira 
as principais orientações do 
Sindicato para essa nova etapa 
do movimento e o calendário de 
atividades da greve.

A carreira de Finanças e Controle 
reunida em Assembleia deliberou 
pela realização de greve na CGU a 
partir do dia 30 de maio.

Em Ofício encaminhado ao à CGU 
no dia 24 de maio, o Unacon Sindical 
informou a decisão ao órgão.

Enquanto durar a greve os 
servidores não devem comparecer 
ao órgão nem trabalhar em PGD.

Depois que a greve acabar... Para 
o Sindicato poder firmar o Termo 
de Acordo de compensação de dias 
parados com a Administração, o 
órgão deve registrar/apurar quem 
aderiu à greve.

Como fica o registro de 
frequência durante a greve? A 
CGU enviará orientações de como 
o servidor deve apurar/registrar a 
frequência.



CALENDÁRIO  
DE ATIVIDADES

Atenção: novas ações podem 
ser incluídas na programação a 
qualquer momento.

segunda-feira, 15h: Em 
assembleia, Sindicato e 
servidores da CGU vão 

conversar sobre o calendário 
de atividades da semana de 
30 de maio a 6 de junho e as 
orientações para essa nova etapa 
do movimento. Acesse o link da 
reunião:

link https://shre.ink/gPD

terça-feira, 14h: Diversas 
carreiras vão se reunir no 
Auditório Nereu Ramos 

da Câmara dos Deputados, no 
ato público pela valorização 
e recomposição salarial dos 
servidores públicos federais. 
O Sindicato convoca todos os 
servidores do DF a participarem 
da atividade presencialmente. 
Servidores dos Estados poderão 
acompanhar, ao vivo, a transmissão 
do protesto:

link https://shre.ink/gcq

30
MAIO

31
MAIO

https://shre.ink/gPD
https://shre.ink/gcq


terça-feira, 15h: O 
Unacon Sindical convida 
os servidores aposentados 

e ativos do DF para participarem, 
no Salão Nobre do Clube da 
Assefaz, de um Café com Conversa. 
Proposta pelos delegados sindicais 
do Distrito Federal, ação tem como 
objetivo atualizar os convidados 
sobre a greve da carreira de 
Finanças e Controle. Acesse a 
localização do evento:

link https://shre.ink/gcp

quarta-feira, horário 
a definir nas regionais: 
Delegados sindicais de 

todos os estados vão se reunir 
com os servidores para repassar 
os informes e orientações sobre 
a greve da carreira de Finanças e 
Controle.

A reunião será realizada 
conforme convocação de 
cada regional

31
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1
JUNHO

https://shre.ink/gcp


quinta-feira: Comando 
Nacional de Mobilização 
realiza reunião ampliada 

com o Conselho de Delegados 
Sindicais.

O link da reunião será 
encaminhado para o grupo 
de WhatsApp do CDS

sexta-feira, em horário a 
definir: Sindicato realiza 
plenária ampliada da 

carreira de Finanças e Controle com 
lideranças das demais carreiras em 
greve. Servidores da STN e da CGU 
estão convocados. Acesse o link da 
reunião:

link https://shre.ink/giZ

2
JUNHO

3
JUNHO

https://shre.ink/giZ


VEJA TAMBÉM
DIREITO DE GREVE: Assessoria 
jurídica do Unacon Sindical 
responde às principais dúvidas a 
respeito do direito de greve dos 
servidores públicos federais.

link unacon.org.br/mobiliza/#faq-greve

AINDA FICOU COM  
ALGUMA DÚVIDA? 
Envie seu questionamento.

link Formulário para envio de dúvidas

ENTRE EM CONTATO COM  
O MOVIMENTO! Manifestações, 
requerimentos ou mensagens de 
apoio podem ser enviados para 
o email do comitê editorial do 
Mobiliza.

ENVELOPE-OPEN mobiliza@unaconsindical.org.br

MATERIAL DE CAMPANHA. O 
drive compartilhado com peças do 
movimento foi atualizado. Acesse a 
pasta “greve”, faça o download dos 
novos cards e compartilhe em seus 
grupos.

link https://shre.ink/GBb

Junte-se a nós e faça parte da luta 
pela recomposição salarial da 
carreira de Finanças e Controle.

PARTICIPE!

https://unacon.org.br/mobiliza/#faq-greve
https://forms.gle/S89Sg8KwEuve7Hkh8
https://forms.gle/S89Sg8KwEuve7Hkh8
https://shre.ink/GBb

