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Brasí�lia, 29 de março de 2022. 

FORTALECER A MOBILIZAÇÃO FRENTE ÀS DENÚNCIAS CONTRA O
GOVERNO!

A semana começa turbulenta em Brasí�lia, com denu� ncias de desvios no Ministe�rio da Educaça�o,
constituiça�o de mais um gabinete paralelo, negociatas a peso de ouro para liberaça�o de verbas para
prefeituras, acentuando o desgaste do governo Bolsonaro,  ale�m da pressa�o que as entidades da
educaça�o, parlamentares de esquerda e da sociedade, e nesta segunda feira (28/03), o ministro da
educaça�o Milton Ribeiro pediu exoneraça�o do cargo. A queda do ministro aponta a possibilidade de
conquista na luta pelo reajuste emergencial.  Para tanto e�  necessa� rio continuar na construça�o da
unidade entre os SPF. Mesmo com todas essas denu� ncias,  Bolsonaro continua sua cruzada para
tentar a reeleiça�o; na semana passada se filiou ao PL, e�  a aproximaça�o definitiva com o Centra�o e a
domesticaça�o do seu projeto polí�tico para o pro� ximo perí�odo. Agora o governo se prepara para
anunciar o aumento para os policiais federais para manter o controle  desse setor em busca de
votos.  E2  nesse  cena� rio  que as  entidades do SPF continuam o processo de construça�o  de  greve
unificada,  e  nos  dias  29,  30 e  31  de  março,  estara�o  na  jornada  de  lutas  que  cumpre  papel
importante,  uma vez que categorias como a dos servidores do  Banco  Central,  Receita  Federal e
Fenasps  ja�  deflagraram  a  greve  e  iniciaram  o  processo  de  luta  que  pode  irradiar  nas  demais
categorias. A conjuntura atual coloca a necessidade de unidade para mobilizaça�o permanente dos
SPF na busca pela recomposiça�o salarial de 19,99%. Com a inflaça�o acima de 10%, combustí�veis e
seus derivados subindo a cada 15 dias, alugue� is, alimentaça�o em preços estratosfe�ricos, a perda do
poder  aquisitivo  levando a  pauperizaça�o  desse  setor.  O momento e�  de  fortalecer as  agendas  e
mobilizaço� es nos estados e em Brasí�lia, ampliar as campanhas de mí�dia e pressionar a base do
governo para abrir negociaça�o com as entidades que compo� em o FONASEFE. A Direça�o Nacional da
FASUBRA, em conjunto com as demais entidades dos SPF, se movimenta para que a resposta do
secreta� rio do Ministe�rio da Economia sobre a abertura de negociaça�o ocorra ate�  dia 30/03. Embora
na�o apostemos as nossas fichas nesse processo, é fundamental manter a mobilização na base e
seguir construindo a GREVE, fazendo vigília permanente no ME, realizando atos nos estados,
em conjunto com os fóruns estaduais. 

Respeitando a autonomia de cada entidade de base a DN da FASUBRA reafirma as seguintes
orientações:

1. Encaminhar representação para a vigília em Brasília junto ao prédio do Ministério da
Economia nos dias 29, 30 e 31/03;

2.  Fortalecer o Comando Unificado da Construção da Greve dos SPF;
3. Manter a mobilização nos estados;
4. Manter a campanha virtual da  FASUBRA e FONASEFE (utilizar, busdoor e outdoor);

Programação da Jornada de luta pelo reajuste emergencial de 19,99% em Brasília:

Dia 29/03/22
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11:00 h – Ato na porta do MEC – Pela Demissão do ministro da educação

Dia 30/03/22
9:00 h – Concentração no espaço do servidor

10:00 h – Caminhada com paradas nos Ministérios da Saúde e Previdência e no bloco P do
Ministério da Economia;

Dia 31/03/22
9:00 h – Concentração no anexo 2 do senado;

11:00 – Concentração no bloco P da economia

RELATÓRIO DA REUNIÃO VIRTUAL DO FONASEFE 25/03/2022

Entidades  presentes:  ANDES-SN  (Amauri/Cris),  ASSIBGE-SN  (Paulo  Lindesay),  FENASPS
(Laura/Moacir/Lí�dia/Daniel/Mara/Luciano),  CONDSEF  (Se�rgio  Ronaldo/Jussara/Elna/Neuza/),
SINASEFE  (Loba�o,  Diego),  SINAIT  (Marco  Aure� lio,  Solange),  FENAJUFE  (Fabiano),  ASFOC-SN
(Paulinho), SINAL (Fa�bio), SINDIRECEITA (Geraldo), FASUBRA (Toninho, Ze�  Maria, Marcia, Naara,
Melissa),  PROIFES  (Ana  Trindade,  Flavio),  CUT  (Pedro),  SINDMPU  (Elizabeth),  INTERSINDICAL
(Tamyres), CTB (JP), CSP/CONLUTAS (Zanata).

Pauta:

1.  Informes; 2.  Avaliaça�o da reunia�o com o governo; 3.  Jornada de Luta 29 a 31/03/22

 Encaminhamentos:

Ø   A  FENASPS  entrou  em  GREVE  na  data  indicada  pelo  FONASEFE,  importante  cercar  de
solidariedade e fazer da GREVE um exemplo a ser seguido por outras categorias;

Ø  Manter a luta pelo 19,99%, como reajuste de carreira, como prioridade da UNIDADE dos (as)
servidores (as) pu� blicos (s) federais;

Ø  Como principal arma para termos vito� ria nesta luta e na�o podemos deixar a FENASPS isolada, a
Construça�o da GREVE deve ser intensificada nas demais carreiras dos SPF;

Ø  Fazer uma nota de solidariedade a GREVE da FENASPS, mostrando a necessidade das demais
categorias seguir seu exemplo; (Fabiano-FENAJUFE)

Ø  A Vigí�lia deve ser reforçada por todas entidades como parte importante na construça�o da GREVE,
para isso devemos iniciar na segunda feira uma live dia� ria com objetivo de informar a base o que
esta�  ocorrendo em Brasí�lia;

Ø  Enviar ofí�cio ao governo solicitando que a resposta se deE  em uma reunia�o, e na�o por telefone, e
sugerir que essa resposta ocorra numa reunia�o no dia 30/03/22; (Loba�o – SINASEFE)

Ø  Fazer uma Campanha NAG O ACEITAMOS O NAG O COMO RESPOSTA, NEGOCIA, JA2 , a greve vem aí�;
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Ø  Fazer um boletim semanal com informaço� es da campanha salarial; (reunir com a comunicaça�o
para definir como sera�  feito)

Ø  Consultar as entidades de fazer um aporte financeiro para dinamizar as divulgaço� es na mí�dia na
pro� xima semana (Campanha e jornada);

Ø  Programaça�o da Jornada de luta em Brasí�lia:

a)     Dia 29/03/22

11:00 h – Ato na porta do MEC – Demissa�o do ministro da educaça�o

 b)     Dia 30/03/22

9:00 h – Concentraça�o no espaço do servidor

10:00 h – Caminhada com paradas no ministe�rio da sau� de e prevideEncia e no bloco P do ministe�rio
da economia;

 c)      Dia 31/03/22

9:00 h – Concentraça�o no anexo 2 do senado;

11:00 – Concentraça�o no bloco P da economia.

Ø  Comissa�o de organizaça�o do ato: (Zanata, Gediel e Loba�o)

Ø  Orientar as entidades do Rio Grande do Sul a fortalecer e construir o ato do dia 01/04/22 em
Porto Alegre convocado pelo ANDES;

Ø  Fazer um panfleto explicando que o Brasil tem dinheiro; (Paulo – ASSIBGE)

b)  Dia  07/04/22  –  Dia  Mundial  da  Sau� de.  Fortalecer  atos  que  va�o  ocorrer  em  todo  Brasil
destacando a defesa do SUS; 
c)  Dia  09/04/22  –  Dia  Nacional  construí�do  pelo  Comando  Nacional  de  Luta  pelo  FORA
BOLSONARO. 

CALENDÁRIO

MARÇO

23 a 31 Jornadas de Lutas em defesa da recomposiça�o salarial de 19,99% 

ABRIL

01 Ato pelas liberdades democráticas: ditadura nunca mais!
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01 Reunião FONASEFE com o secretário do Ministério da Economia - ME
09 Dia Nacional de Luta Fora Bolsonaro - Comando Nacional de Luta Fora Bolsonaro


