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Brasí�lia, 24 de janeiro de 2022. 

SÓ A MOBILIZAÇÃO UNIFICADA PODERÁ ARRANCAR A REPOSIÇÃO SALARIAL

O governo Bolsonaro sancionou no dia 24/01 o Orçamento de 2022, que foi aprovado na
Ca"mara  em dezembro.  O  orçamento  preve"  a  reserva  de  R$  1,7  bi  para  o  reajuste  dos
servidores e a intença(o de Bolsonaro e�  repassar o reajuste apenas para a a� rea da segurança
pu� blica e manter o apoio de parte de sua base eleitoral. Pore�m, fruto da pressa(o dos demais
servidores, o governo suspendeu o reajuste e na(o definiu qual segmento dos servidores
recebera� . Ale�m da verba para reajuste reservado aos policiais federais, o orçamento preve"
R$ 4,1 bilho( es para fundo eleitoral, R$ 1,9 trilha(o referente ao pagamento da dí�vida pu� blica,
R$ 16,48 bilho( es orçamento secreto e com as emendas parlamentares o valor chegara�  a R$
35,6  bilho( es  (DOU 24/01).  Em contrapartida,  o  governo cortou o  orçamento de R$ 3,9
bilho( es nos setores das polí�ticas pu� blicas, da educaça(o, cie"ncia e tecnologia. Nesse sentido,
Bolsonaro mante�m sua polí�tica da inversa(o do papel do estado nas ordenaço( es financeiras:
mais verbas para os setores de segurança, o� rga(os de controle e forças armadas e menos
verbas  para  a  sau� de,  educaça(o,  cie"ncia,  tecnologia  e  polí�ticas  pu� blicas.  Ale�m de liberar
verbas para garantir as alianças eleitorais como o orçamento secreto, o governo agrada o
centra(o com verbas para emendas parlamentares para tentar a sua reeleiça(o. Frente a tudo
isso, as entidades que compo( em o FONASEFE deram o pontape�  inicial na campanha salarial
e no dia 18 de janeiro, em conjunto com a FASUBRA, realizaram o ato em frente ao Banco
Central  e  protocolaram  ofí�cio  no  Ministe�rio  da  Economia  com  a  reivindicaça(o  de
recomposiça(o das perdas salariais durante o governo Bolsonaro de 19,99%. As entidades
mante"m a mobilizaça(o para que a recomposiça(o salarial seja para todas as categorias dos
SPFs e na(o apenas para um setor do serviço pu� blico como quer o governo. O calenda� rio
definido pelas entidades aponta a realizaça(o de uma Plena� ria Nacional dos SPFs no dia
27/1,  que  debatera�  a  agenda  ja�  aprovada  e  a  organizaça(o  da  greve  unificada  a  ser
deflagrada no dia 9/3, com o eixo: reajuste emergencial da inflaça(o do perí�odo Bolsonaro
sem abrir ma(o das perdas salariais histo� ricas do perí�odo dos governos de FHC a Temer que
somam mais 30%. Nesse sentido, a jornada de lutas na segunda quinzena de fevereiro, sera�
reforçada com aço( es  unificadas  dos fo� runs  estaduais.  A  Direça(o  Nacional  da  FASUBRA,
tambe�m definiu a agenda para as aço( es dos te�cnico-administrativos em educaça(o frente ao
calenda� rio unificado dos SPFs. A DN se reunira�  no dia 11 de fevereiro para organizar as
aço( es da categoria, debater a conjuntura e a greve unificada. Nesse sentido, a DN orienta
às entidades de base que realizem as assembleias gerais até o dia 22 de fevereiro
para eleger delegadas  (os) para a Plenária Nacional da FASUBRA a ser realizada nos
dias 4 de março,  das 09h às 12h e das 14h às 17h, e no dia 5, das 14h às 17h. É
importante  que  esteja  garantido  na  pauta  das  assembleias  o  debate  sobre  a
deflagração  da  greve  UNIFICADA  dos  SPFs  e  a  definição  sobre  a  realização  do
CONFASUBRA em maio.  A DN  tambe�m encaminhou ao ME um ofí�cio  com a  pauta  de
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reivindicaça(o da recomposiça(o salarial e outro ofí�cio ao MEC solicitando uma reunia(o para
discutir a pauta especí�fica dos te�cnico-administrativos. A unidade e�  a grande to" nica para
derrotar  Bolsonaro e buscar  a recomposiça(o  salarial,  agora e�  hora  de mobilizar  toda a
categoria e ir em busca das nossas perdas! Fora Bolsonaro e Moura(o!

REUNIÃO DO FONASEFE (VIRTUAL) 21/01/2022

Entidades presentes:

ANDES-SN (Rivania/Blume),  ASFOC-SN (Paulinho),  ASSIBGE-SN (Dione/Paulo Lindesay),
CONDSEF  (Se�rgio  Ronaldo,  Roge�rio),  CSP-CONLUTAS (Paulo  Barela),  CUT (Pedro),
FASUBRA  (Toninho  e  Rosa"ngela),  FENAJUFE (Fabiano/Thiago),  FENASPS  (Deise/
Laura  /Moacir/Walter),  PROIFES (Ana  Trindade),  SINAIT (Marco  Aure� lio),  SINASEFE
(Loba(o), SINDMPU (Elizabeth).

Pauta:

1.Informes;  2.Renovaça(o  do  contrato  com  a  CAJUINA;  3.Campanha  Salarial;
Encaminhamentos

Renovação do contrato com a CAJUINA

Com adesa(o suficiente, fica confirmada a renovaça(o do contrato e a reformulaça(o do grupo
de Coordenaça(o de Campanha com dois representantes de cada entidade participante do
rateio do contrato, que sera�  de 2 mil reais por me"s por entidade.

Entidades ja�  confirmadas: ANDES-SN, ASFOC-SN, ASSIBGE-SN, FASUBRA, FENASPS, SINAIT,
SINASEFE, SINDIFISCO-Nacional, SindMPU.

A confirmar, com tende"ncia de renovaça(o: FENAJUFE

A Cajuí�na ira�  contatar as entidades ja�  confirmadas para a assinatura do contrato, ficando
pendente  apenas  a  FENAJUFE  confirmar  sua  adesa(o  para  tambe�m  fazer  esse
encaminhamento.

Demais entidades que ainda desejem aderir aI  renovaça(o do contrato da Cajuina e�  possí�vel,
sendo os recursos aproveitados para ampliar os impulsionamentos.

Campanha Salarial

PLENAJ RIA DO DIA 27/01/22:
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- Duas falas te�cnicas de 10 minutos

-  Falas  de  todas  as  entidades  nacionais  do  serviço  pu� blico  federal  (integrantes  do
FONASEFE, do FONACATE, e as Centrais Sindicais).

- Sem inscriço( es/sorteios para os participantes das bases das entidades nacionais.

- Formula� rio de inscriço( es sera�  operado pela FENAJUFE.

Rodada de plena� rias estaduais de 7 a 11/02/22.

ATO DO DIA 2/2:

Pedido de reunia(o com Arthur Lira, Casa Civil e STF, com mobilizaço( es de pressa(o sobre os
tre"s  poderes  para  ser  recebido,  com  ato  apenas  com  representaço( es  das  entidades
nacionais e movimentaça(o da milita"ncia em Brasí�lia, atividades simbo� licas, como parte do
processo de mobilizaça(o pela recomposiça(o emergencial.

Orientaço( es  de  mobilizaça(o  nos  estados com indicaça(o  de  “faixaços”  por  todo o  Brasil.
Unificar na reivindicaça(o: “Reposiça(o emergencial para todos e todas: 19,99% ja� !”

Indicar  para  o  dia  09/03  o  iní�cio  da  GREVE  NACIONAL  DOS(AS)  SERVIDORES(AS)
PUJ BLICOS(AS).

CALENDAJ RIO ATUALIZADO:

27/01/22  –  Plena� ria  nacional  de  mobilizaça(o  dos  servidores  e  servidoras  pu� blicos(as)
federais.

02/02/22  –  Atividade  simbo� lica,  como  parte  do  processo  de  mobilizaça(o  pela
recomposiça(o  emergencial,  em  Brasí�lia/DF,  com  faixaço  por  todo  o  paí�s  nos  o� rga(os  e
pre�dios pu� blicos.

07  a  11/02/22  –  Rodada  de  plena� rias  estaduais  e  atividades  virtuais  “Reposiça(o
emergencial para todos e todas: 19,99% ja� !”

14 a 25/02/22 – JORNADA DE LUTA, em ESTADO DE GREVE

09/03/22 – GREVE NACIONAL DOS(AS) SERVIDORES(AS) PUJ BLICOS(AS)

PRÓXIMA REUNIÃO: 28/01/22. 
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FASUBRA ENCAMINHA OFÍCIO AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Apo� s o ato em Brasí�lia no dia 18 das entidades que compo( em o FONASEFE, FONACATE e
Centrais  Sindicais,  que  iniciou  a  campanha  salarial  dos  SPFs,  a  Direça(o  Nacional  da
FASUBRA  protocolou  no  dia  seguinte  junto  ao  Ministe�rio  da  Economia  um  ofí�cio
reivindicando a recomposiça(o das perdas do governo Bolsonaro. Esse protocolo faz parte
da estrate�gia de mobilizaça(o dos SPFs. A DN esta�  organizando, em conjunto das demais
entidades que compo( em o FONASEFE, a deflagraça(o da greve caso Bolsonaro na(o atenda a
nossa reivindicaça(o. Ale�m deste protocolo no ME uma co� pia tambe�m foi encaminhada aI
Casa  Civil,  seguindo  todos  os  protocolos  jurí�dicos  conforme  determina  a  lei.  A  DN  da
FASUBRA,  tambe�m  protocolou  na  semana  passada  o  ofí�cio  junto  ao  MEC  com  a  pauta
especí�fica dos te�cnico-administrativos e segue na construça(o da greve unificada dos SPFs. 
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 FASUBRA ENCAMINHA NOVO OFÍCIO SOLICITANDO REUNIÃO COM O MEC 
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CALENDÁRIO
JANEIRO

27 Plena� ria virtual dos SPFs
28 Coletiva de imprensa dos SPF´s

FEVEREIRO
02

Atividade  simbo� lica,  como  parte  do  processo  de  mobilizaça(o  pela
recomposiça(o emergencial, em Brasí�lia/DF, com faixaço por todo o paí�s nos
o� rga(os e pre�dios pu� blicos.

11
Reunia(o da DN da FASUBRA

07 a 11
Rodada de plena� rias estaduais e atividades virtuais “Reposiça(o emergencial
para todos e todas: 19,99% ja� !”

14 a 25
Jornada de Luta, em ESTADO DE GREVE

MARÇO
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CALENDÁRIO
04 e 05 Plena� ria Nacional da FASUBRA

09 DEFLAGRAÇAR O  DA  GREVE  NACIONAL  DOS(AS)  SERVIDORES(AS)
PUJ BLICOS(AS)


