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Brasí�lia, 7 de janeiro de 2022

AVANÇAR NAS LUTAS EM 2022 E DERROTAR AS 

POLÍTICAS DE BOLSONARO

O ano de 2021 encerrou-se em um processo de luta vitoriosa contra a PEC 32 e 2022
começa em ritmo de mobilizaça#o. O momento exige a organizaça#o dos SPFs para enfrentar
o  desgoverno  Bolsonaro.  Segundo  os  economistas,  este  ano  na#o  ha�  perspectivas  de
recuperaça#o da economia, a inflaça#o fechou o ano acima de 10%, a projeça#o do PIB e�  de um
avanço de apenas 0,6% e a taxa de desemprego se mante�m no patamar 12%.  E/  com esse
cena� rio que Bolsonaro tenta cumprir seu u� ltimo ano de mandato. Soma-se a isso a crise
sanita� ria  que  apresenta  novas  variaço# es  da  pandemia  da  Covid-19,  que  aumentara�  o
nu� mero de infectados. Na tentativa de manter sua popularidade para disputa eleitoral, o
governo aprovou seu projeto Auxilio Brasil  e agora tenta dividir os servidores pu� blicos
apresentando a proposta de reajuste para alguns setores dos SPFs.  A movimentaça#o do
governo no fim do ano foi para a aprovaça#o do Orçamento de 2022, que reservou R$ 1,7 bi
para o reajuste,  apenas para as forças de segurança (Polí�cia Federal,  Polí�cia Rodovia� ria
Federal e Departamento Penitencia� rio Nacional), a lo� gica e�  de atender apenas os setores de
segurança, o� rga#os de controle do Estado, militares e ignorar setores da sau� de, educaça#o,
tecnologia,  dentre  outros,  que esta#o  sem reajuste  desde 2017.  Essa  atitude do governo
deflagrou o estopim de mobilizaça#o dos SPFs, diversos setores ja�  entregaram os cargos de
chefia ao governo, e�  o caso dos Auditores-Fiscais, Receita Federal e do Banco Central. Ale�m
disso,  precipitou  o  calenda� rio  de  mobilizaça#o,  setores  do  FONACATE  ja�  apontam  uma
mobilizaça#o  para  dia  18/01  e  as  entidades  que  compo# em  o  FONASEFE  discutem  a
construça#o da greve unificada em busca do reajuste salarial. A pressa#o do movimento fez
com que o governo recuasse em seu discurso. Segundo o secreta� rio do Tesouro Nacional
Paulo Valle, em entrevista coletiva, “essa discussa#o ainda esta�  por ser feita, ainda na#o esta�
definido como sera#o alocados esses recursos de R$ 1,7 bilha#o. A gente ainda na#o tem uma
definiça#o e, ao longo do me>s de janeiro, devemos ter mais clareza. A diretriz que a gente
trabalha ate�  enta#o e�  de na#o reajuste ao longo de 2022”. A DN FASUBRA, ja�  havia definido
em  sua  u� ltima  plena� ria,  em  dezembro/21,  a  necessidade  da  construça#o  da  campanha
salarial, orientando rodadas de assembleias ja�  em janeiro e o lançamento da campanha em
fevereiro. Tambe�m aprovou debater no FONASEFE a unidade dos SPFs para a construça#o
de uma greve unificada. Nesse sentido, no dia 29 de dezembro a DN FASUBRA, organizou e
participou  da  coletiva  de  imprensa,  que  tratou  do  processo  de  construça#o  da  Greve
Unificada do Funcionalismo Pu� blico Federal, no iní�cio de 2022. As entidades que compo# em
o  FONASEFE  realizara#o  nova  reunia#o  no  dia  14/01  para  definir  a  agenda  de  luta.  As
entidades dos SPFs entendem que a possibilidade de obter o reajuste passa pela unidade
dos  servidores  pu� blicos  e  por  um  calenda� rio  que  mobilize  toda  a  categoria.  A  DN  da
FASUBRA  debaterá  na  reunião  do  Fórum  no  dia  14  a  adesão  ao  calendário  de
paralisação já apontado pelas demais categorias no dia 18, unificar a agenda com as
Centrais  Sindicais,  a plenária  dos servidores públicos  no FSM e definir a data do
lançamento da campanha salarial 22, rumo a construção da greve unificada dos SPFs.
Orienta ainda as entidades de base a realização das AGs na primeira quinzena de
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janeiro,  campanha  por  reajuste  salarial,  a  construção  da  greve  unificada  para
fevereiro e a luta contra o Decreto 10.620.

 RELATÓRIO da REUNIÃO VIRTUAL DO FONASEFE 17/12

Pauta: 1. Informes; 2. Fim do Contrato com a Cajuína e proposta de continuidade; 3.
Funcionamento da TENDA no Fórum Social. Encaminhamentos:

2.  Fim do Contrato com a Cajuína e proposta de continuidade

A  CAJUI/NA  esta�  oficialmente  avisada  do  fim  do  Contrato  da  campanha  REFORMA
ADMINISTRATIVA NAE O; Portanto, a u� ltima parcela referente ao atual contrato vence no dia
10/01/22.  Diante  do  e>xito  da  campanha,  por  solicitaça#o  do  FONASEFE,  a  CAJUI/NA
apresentou uma proposta de continuidade de contrato com a FONASEFE para 2022, ano
eleitoral, onde farí�amos uma campanha em defesa do SERVIÇO PU/ BLICO. A proposta foi
apresentada pela  CAJUI/NA e o  indicativo da reunia#o  e�  que as entidades  do FONASEFE
façam  o  esforço  necessa� rio  para  realizarmos  em  2022  a  CAMPANHA  EM  DEFESA  DO
SERVIÇO  PU/ BLICO.  A  proposta  sera�  discutida  e  apreciada  definitivamente  na  pro� xima
reunia#o do FONASEFE que ocorrera�  no dia 14/01/22 (sexta-feira), aJ s 8h30.

3.  Funcionamento da TENDA no Fórum Social

Vamos inscrever uma tenda no Fo� rum em nome das entidades que se propo# e a ratear os
custos; duas palestras sera#o realizadas na TENDA como unidade de todas as entidades do
Serviço Pu� blico:

a)  O PAPEL DO ESTADO E AS CONTRAREFORMAS

Convidados:  Maria  Lucia  Fattorelli  e  um  segundo  nome  a  ser  discutido  (ANDES  ficou
responsa�vel de apresentar uma proposta)

b)  PEC 32: CONTRAREFORMA ADMINISTRATIVA

Convidado:  Deputado  Federal  Roge�rio  Correia  e  as  entidades  que  esta#o  construindo  o
evento.

Sera�  discutido no dia  14/01,  na  reunia#o  do FONASEFE,  a  convocaça#o  de  uma plena� ria
nacional dos Servidores Pu� blicos, no mesmo formato que as anteriores ja�  realizadas pelo
FONASEFE. O uso da tenda sera�  ampliado para atividades especí�ficas das entidades que
esta#o  participando  do  rateio,  as  inscriço# es  das  atividades  devem  ser  feitas  ate�  o  dia
14/01/21, durante a reunia#o. Para a inscriça#o deve vir acompanhada do tema palestrantes,
hora� rio, pois,  faremos um folder para divulgaça#o das atividades da tenda. Caso mais de
uma  atividade  seja  marcada  para  o  mesmo  hora� rio  e  na#o  exista  acordo  para
remanejamento  faremos  um  sorteio.  As  entidades  tera#o  ate�  o  dia  14/01/2022  para
anunciar  sua  participaça#o  no  rateio  da  TENDA,  pore�m  se  puder  fazer  antes  e�  muito
importante, pois teremos que pagar a montagem com antecede>ncia.
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OUTROS ENCAMINHAMENTOS:

01 - A questa#o principal tratou do PLOA 22 com o reajuste salarial apenas aos policiais
federais (PF, PRF, e outros policiais da carreira federal). Inicialmente pensou-se em fazer
uma nota do FONASEFE;

02- Ficou aprovado na reunia#o organizar uma entrevista coletiva aJ  imprensa, no dia 29.12,
em hora� rio ainda a definir. 

03 - As entidades entraram num consenso sobre a necessidade de começar a construir uma
greve geral unificada dos servidores pu� blicos federais para 2022;

04 - Foi indicado realizar uma PLENA/ RIA DOS SPF durante o Fo� rum Social Mundial Justiça
e  Democracia,  em  Porto  Alegre.  Na  reunia#o  do  FONASEFE  da  semana  passada,  ficou
indicada a realizaça#o de uma plena� ria dia 29.01, aJ s 10:00. Sera�  discutido ainda na primeira
reunia#o do FONASEFE que acontecera�  no dia 14.01 (virtual). Com o fato novo, da votaça#o
da  PLOA,  ganhou  força  a  ideia  de  construir  essa  plena� ria  unificada  para  tratar  da
construça#o  da  greve.  Sobre  a  nota,  Fabiano/FENAJUFE,  Ana  Maria/PROIFES,  Paulo
Lindsay/SINDRECEITA e JP/FASUBRA/CTB fara#o  um esboço ate�  o fim de semana,  para
fecharmos a nota ate�  segunda-feira. A empresa de comunicaça#o Cajuí�na fara�  cards com a
indicaça#o dos pontos que levantamos na reunia#o para a construça#o da nota: 

a) PLOA discriminato� rio com as demais categorias do SPF; b) impactos dos recursos do
orçamento - 79,5 bi  (dí�vida e amortizaço# es);  16,5 bi (emendas orçamento secreto);  4,6
(funda#o eleitoral); somente R$ 100,00 ao SM; 

c) o corte em setores estrate�gicos, como Receita, Fisco, Meio Ambiente, para satisfazer o
reajuste salarial dos PF; 

d) A na#o utilizaça#o de 134 bilho# es no orçamento. 

 SOLIDARIEDADE ÀS VÍTIMAS DAS ENCHENTES NA BAHIA

A DN da FASUBRA Sindical se solidariza com as ví�timas das chuvas no Sul e Sudoeste da
Bahia. As enchentes classificadas pelo governador Rui Costa como o maior desastre natural
da histo� ria ja�  somam dezenas de mortos, mais de 31 mil desabrigados e 470 mil moradores
prejudicados.  A Federaça#o  apoia  a  iniciativa  da  ASSUFBA (Sindicato dos Trabalhadores
Te�cnico-Administrativos em Educaça#o das Universidades Pu� blicas Federais no Estado da
Bahia) que iniciou esta semana uma campanha de solidariedade no estado para ajudar as
ví�timas.
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A ASSUFBA,  uma das entidades de base da Federaça#o,  em conjunto com a comunidade
universita� ria da UFBA, UFRB, UFOB, UNILAB e UFSB, convoca os te�cnico-administrativos
em  educaça#o,  estudantes,  professores  e  a  sociedade  para  realizar  doaço# es  que  sera#o
convertidas em alimentos, produtos de higiene, a� gua pota�vel, vestimentas e outros insumos
destinados  aJ  sobrevive>ncia.  As  doaço# es  devem  ser  realizadas  na  conta  banca� ria  do
Sindicato: Banco do BRASIL / AGÊNCIA – 2799-5 / CONTA – 51.187-0. Para começar, a
ASSUFBA fara�  a doaça#o inicial de 200 (duzentas) cestas ba� sicas aJ s regio# es mais afetadas. A
DN  FASUBRA,  orienta  as  entidades  de  base  a  participar  dessa  campanha  com
qualquer valor para levar um pouco de conforto a essas famílias baianas que passam
por  grandes  dificuldades  neste  momento,  já  que  muitos  perderam  suas  casas
inundadas pela chuva com todos os pertences. Esta, portanto, é a hora de ajudar a
população baiana com ações de solidariedade. 

Com informações da ASSUFBA e EBC.

CALENDÁRIO
JANEIRO

14 Reunia#o FONASEFE
24 Dia dos aposentados - Dia nacional de luta contra ao Decreto 10620

26 a 30 Fo� rum Social Mundial em Porto Alegre


