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Brasília, 10 de maio de 2022.  

 

INTENSIFICAR A MOBILIZAÇÃO EM DEFESA DA RECOMPOSIÇÃO 

SALARIAL E DA EDUCAÇÃO!   

Após reunião, na última terça feira - 26/04,  realizada entre as entidades que compõem o 

Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (FONACATE) e Fórum das 

Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (FONASEFE), na Liderança da Minoria 

na Câmara dos Deputados para tratar de ações conjuntas em defesa da recomposição salarial 

para servidoras e servidores públicos federais, a Direção da FASUBRA manteve a agenda de 

mobilização em Brasília, através das atividades de vigília no Ministério da Economia, 

participação nos atos  e reuniões com as entidades e com os parlamentares. Na reunião com 

os parlamentares a representação da DN reafirmou a necessidade de abertura de negociação 

com o Ministério da Economia e discutir os anúncios publicados na mídia referentes à 

possível posição do governo em conceder reajuste de apenas 5% após um longo período de 

inflação acumulada. A representação da DN também apontou a situação no MEC, frente às 

denúncias de corrupção e o ataque à democracia nas Instituições superiores de ensino. O 

governo ignora qualquer possibilidade de negociação com os servidores públicos federais e 

segue na campanha com o possível reajuste através das redes sociais. Na prática cria uma 

cortina de fumaça para mudar o foco do que de fato é importante para os SPF, que são as 

perdas referentes ao período do seu governo de 19,99% e também não discute o que 

interessa a sociedade, que são as denúncias de corrupção, a alta da inflação e o desemprego 

no país. Para Bolsonaro o foco agora é a reeleição, e para isso vale tudo! Desde as Fake News 

nas redes sociais, até a tentativa de intervenção no Supremo Tribunal Eleitoral. O 

questionamento sobre utilização de urnas eletrônicas e tentar colocar militares para 

acompanhar o processo de apuração das eleições é apenas a ponta do iceberg de um 

prenúncio de golpe no processo eleitoral. O governo tenta nessa ação agradar sua base mais 

conservadora e pressionar o STF, na sua eterna disputa com esse setor e assim mantém seus 

rompantes de golpismo. Esse conjunto de ações faz parte de um esforço desesperado em 

criar fatos e elementos para deslegitimar o processo eleitoral e tentar levar o pleito a 

qualquer custo, no estilo Trump tupiniquim. A quase seis meses do fim do seu mandato, 

Bolsonaro não tem resposta para a crise econômica: com mais um aumento do diesel, já há 

previsão de um novo aumento nos demais combustíveis e seus derivados o que eleva a 

inflação, Além disso a cada dia que passa o desemprego e a violência batem recordes no país. 

Não há saída para a população a não ser buscar a construção de uma mobilização nas ruas e 

denunciar os desmandos do governo. Para os SPF o desafio de buscar a construção real da 

mobilização, pelo desrespeito apresentado por este governo, é necessário que ainda 

busquemos neste mês de maio e junho a possibilidade da greve conjunta. Para tanto, a 

FASUBRA tem feito, em conjunto com o setor da educação federal, ações que possam avançar 
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para a greve da educação. Após reuniões realizadas no final de abril a DN FASUBRA, avançou 

para realizar a reunião ampliada do setor da educação, na busca de uma agenda e pauta 

unificada. Também têm apontado às entidades que compõem o FONASEFE que a FASUBRA 

tem a disposição de construir a greve do setor dos SPF. A DN FASUBRA entende que para o 

governo abrir negociação com os representantes das servidoras e dos servidores, é 

necessário muita mobilização, e para tanto é fundamental a intensificação das ações nos 

estados e no DF e apoio de parlamentares que apoiam a luta pela recomposição a pressionar 

o presidente da casa para cobrar do governo a abertura de negociação. A DN FASUBRA 

continua na busca pela recomposição emergencial e nesse sentido construiu o calendário 

unificado com as entidades para o mês de maio e a plenária nacional da FASUBRA no início 

de junho para debater a campanha salarial e o processo eleitoral. Manter a mobilização e 

derrotar Bolsonaro para que o Brasil não sofra por mais quatro anos. 

PLENÁRIA NACIONAL DA FASUBRA SINDICAL  

A DN FASUBRA em reunião de sua direção nos dias 19 e 20/04/2022, onde uma das 

deliberações foi pela convocação da plenária geral nacional de forma presencial, para os dias 

3, 4 e 5 de junho de 2022, em Brasília-DF, com a seguinte pauta: 

No dia 03, a partir das 15h haverá um painel híbrido sobre trabalho remoto e democracia 

nas universidades. 

1.       Informes da Direção Nacional; 

2.       Conjuntura Nacional e Internacional (com ênfase nas eleições gerais), campanha salarial 

dos SPF e a IN 54. 

3.       Calendário; 

4.       Outros. 

Nesse sentido, orienta as entidades filiadas a realizarem rodada de assembleias para eleição 

de delegados (as) no período de 03 a 25 de maio.  É fundamental que as entidades se 

mantenham mobilizadas. A DN FASUBRA também reafirma as orientações para as entidades 

de base. 

➢ Realizar reuniões com as entidades da educação ANDES, SINASEFE , DCEs e APGs, 

nos estados; 

➢ Construir e participar dos Fóruns estaduais dos SPF é ou de Fórum em Defesa dos 

Servidores e dos serviços públicos; 

➢ Pressionar os senadores do seu estado a assinar a CPI do MEC e negociação coletiva 

no serviço público em defesa do reajuste dos Servidores públicos 
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➢ Fortalecer as mobilizações através de atos, divulgação das campanhas da FASUBRA 

e do FONASEFE por meio viários nas páginas das entidades e outros como; 

outdoors, busdoors nos estados; 

➢ Pressão nas reitorias através dos Conselhos Universitários para enviar moções de 

apoio pela abertura da CPI no Senado para apuração de corrupção no MEC e 

cobrando reajuste salarial dos TAE. 

RELATÓRIO DA REUNIÃO VIRTUAL DO FONASEFE 06/05/2022   

Entidades presentes: 

ANDES-SN (Cris/Regina/Mario), CONDSEF (Sérgio Ronaldo/Jussara), SINASEFE (Lobão), 

ASSIBGE-SN (Paulo) FENAJUFE (Fabiano/Thiago), ASFOC-SN (Paulinho), FASUBRA 

(Toninho/Zé Maria/Val/Luan), SINDIRECEITA (Geraldo), SINAIT (Marco Aurélio/Solange), 

PROIFES (Ana Maria), CUT (Armengol). 

Pauta: 

1.   Informes 

2.   Agenda da Campanha Salarial 

Informes 

O pagamento das despesas da atividade deve ser paga com uma cota de R$ 1.000,00 (um mil 

real) por entidade a ser depositado na conta do ANDES-SN. Importante que todas as 

entidades que aprovaram a realização da atividade façam urgente a depósito. 

Encaminhamentos: 

2. Agenda da Campanha Salarial 

Encaminhamentos: 

Foi assumido pelo FONASEFE a seguinte agenda de luta: 

a)      Ato em Brasília no dia 12/05/22, com concentração no espaço do servidor a partir 

das 14 h e descendo em passeata para praça dos três poderes às 16:00 h onde se 

unificaram com o ato de abertura do Congresso do SINASEFE; 

b)      Dia 19/05/22 atos nos estados em todo Brasil em defesa do REAJUSTE JÁ; 

c)       Dia 31/05/22 e 01/06/22 ato em Brasília com o formato a ser discutido na próxima 

reunião do FONASEFE, que ocorrerá de forma extraordinária no dia 12/05/22, quinta-

feira, às 8:30 h; 
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Obs. No dia 31/05/22 já está acertado uma atividade no auditório Nereu Ramos do 

Congresso Nacional. 

d)      Fazer ofícios para o presidente da câmara de deputados federais e do senado 

solicitando audiência. (Responsabilidade FENAJUFE).             

  REUNIÃO VIRTUAL DA FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DO SERVIÇO 

PÚBLICO 02/05/2022 

PARTICIPANTES: Patrícia Coimbra Assessora da Dep. Alice Portugal; Vladimir Nepomuceno 

- consultor sindical e diretor da INSIGHT assessoria parlamentar; Alan Trajano assessor dep. 

Rogério Correia PT-MG;; Alexandre Varela - Assessoria da Liderança do PSOL; Adriel Gael 

SindMPU; Angela Lobo ATENS; Carlos Marinho AFALESP; Eduardo Couto SERJUSMIG; 

Fabiano dos Santos Sintrajud/SP e Fenajufe; Francisco Domingos PROIFES Federação; 

Francisco Tancredi - SINAL e Vicente Fialkoski - Presidente Sinal-DF; Geraldo Paes 

SINDIRECEITA; Irismar Miranda SINDFAZENDA; Gaspar Bissolotti ASPAL; Leandro 

SINDIJUS-PR Maria do Socorro Oliveira Marzola, Melissa e Luiz Macena da Conceição 

FASUBRA; Marilda CNTE; Paulo José SITRAEMG e FENAJUFE; Pedro Armegol CUT; Manoel 

Gerson SINTRAJUF PE; Sérgio Ronaldo CONDSEF; Soraia Marca SISEJUFE ; Luciano Beregeno 

ASCOM FENAJUFE e Ricardo Marinho SUS RJ. ;  

ENCAMINHAMENTOS: 

➢ Utilizar a logo da Frente nos materiais gráficos das entidades e parlamentares 

parceiros para demonstrar unidade e força; 

➢ Continuar e intensificar a pressão junto aos parlamentares indecisos e favoráveis à 

PEC 32 para que votem contra; evitando que seja pautada em 2022 

➢ Participar e divulgar as iniciativas desta Frente, tais como: podcast no canal do 

YouTube; Programa Conversa na Frente e divulgar os cards e as ações e o 

observatório da PEC32 nas páginas eletrônicas das entidades;  

➢ Apoio ao PLP nª 4/2022 de autoria ao Senador Alexandre Silveira (PSD-MG) em 

tramitação no Senado Federal, proposto pelas parceiras FENAJUD /SERJUSMIG - 

Eduardo Couto; bem como todos os demais projetos com o mesmo propósito, 

inclusive em tramitação na Câmara dos Deputados;  

➢ Divulgar a correspondência pela Frente Parlamentar do Serviço Público enviada ao 

Ciro Nogueira, Ministro Chefe da Casa Civil, solicitando audiência para tratar da 

recomposição salarial dos servidores públicos;  
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➢ Iniciar a divulgação dos cards para conscientização da importância dos sindicatos e 

ajudar a sindicalização.  

Agenda de Lutas | Informes (CAMPANHA NACIONAL SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DE 2022):  

• INSS, SINAL e MTE em greve e SINASEFE a partir do dia 16/05/2022;  

• Receita Federal continua com atos e mobilizações; CALENDÁRIO DE MOBILIZAÇÕES  

• 03, 04 e 05 de maio de 2022 das 11h às 13h – Vigília no Ministério da Economia;  

• CALENDÁRIO DE MOBILIZAÇÕES D@S TRABALHADOR@S DO JUDICIÁRIO FEDERAL O 

achatamento salarial dos servidores do Judiciário e de outras categorias do serviço público 

exige uma resposta urgente. Somente a luta pode garantir conquistas. As greves de outros 

setores, como a dos colegas do INSS, do Banco Central e da Receita, bem como a mobilização 

da educação, já têm mostrado sua força ao garantir que se mantenha na pauta a perspectiva 

de alguma reposição ainda esse ano. Porém os 5% aventados por meio da grande imprensa 

não contemplam sequer nossa pauta emergencial, que exige 19,99% apenas como índice 

mínimo para recuperar as perdas, pelo IPCA, apenas dos últimos 3 anos. Diante dessa 

realidade, destacando que temos que construir a mobilização ainda nesses meses de maio e 

junho, representantes das três chapas inscritas no processo eleitoral do XIº Congresso, 

propõe o seguinte calendário de lutas: 09 a 13 de maio – semana de realização de 

assembleias para deliberação da paralisação do dia 19 e debate sobre o conjunto do processo 

de mobilização. 12 de maio – dia de caravanas e mobilizações em Brasília, com a participação 

de colegas do SINASEFE e de estudantes da UBES, que estarão em congresso, nesse dia, na 

capital federal. 19 de maio – dia de mobilização e paralisações nos estados, incorporando 

outras reivindicações de segmentos da categoria ou locais. 2 25 a 29 de maio – nova semana 

de realização de assembleias para avaliação da mobilização e possibilidade de ingresso em 

greve. ✓ Aguardar a Audiência Pública na CTASP, requerida pelo coordenador Rogério 

Correia foi solicitado a realização de Comissão Geral, ambas para tratar da recomposição 

salarial dos servidores; ✓ Próxima reunião: 09 de maio, segunda-feira, às 13h30. 
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FASUBRA, ANDES E SINASEFE REALIZAM REUNIÃO AMPLIADA HÍBRIDA - DIA 21/05   

RUMO A GREVE UNIFICADA DA EDUCAÇÃO 

No dia 21 de maio, sábado, às 14h, ocorrerá a Reunião Ampliada Unificada da Educação, 

de modo híbrido, virtual pelo Zoom (presencial para quem estiver em Brasília-DF), no San 

Marco Hotel. 

A atividade, que é organizada pelas três entidades, tem como objetivo articular a construção 

de uma pauta de reivindicações da Educação Federal e consolidar o chamamento da Greve 

da Educação de forma unificada. 

Tendo em vista, as diversas mobilizações das entidades da educação que no mês de maio 

cumprem calendário com rodadas de assembleias para definir a posição sobre a 

possibilidade de construção da greve do setor da educação superior. Após diversas reuniões 

entre a DN FASUBRA e as demais entidades do setor da educação, para definir se de fato há 

condições de unificar as ações, essa atividade contribuirá para que possamos ter um retorno 

do ANDES e SINASEFE sobre suas reais condições de construir a mobilização e a greve. A 

FASUBRA, já tem decisão de plenária de construção da greve unificada, no mínimo do setor 

da educação e também já definiu a data da plenária para início de junho e acompanha a 

agenda das demais entidades. A FASUBRA orienta suas entidades a indicarem 

representantes para participar dessa reunião ampliada e acompanhar o debate para 

construção da mobilização unificada da educação. 
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Para acompanhar a reunião virtualmente, acesse o link no dia 21/05, a partir das 13h30min: 

https://us02web.zoom.us/j/83627390866?pwd=MmRzbUN6RXpoZURKWDFzZnY1aFBCd

z09 

 

CALENDÁRIO 

MAIO 

12 ATO EM BRASÍLIA DOS SPF PELA ABERTURA DE NEGOCIAÇÃO 

19 
ATOS NOS ESTADOS EM DEFESA DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL  

21  REUNIÃO AMPLIADA DO SETOR DA EDUCAÇÃO HÍBRIDA 

31 ATO EM BRASÍLIA NO NEREU RAMOS EM DEFESA DA RECOMPOSIÇÃO 

SALARIAL 

JUNHO 

02 REUNIÃO DA DN FASUBRA 

3, 4 e 5 PLENÁRIA NACIONAL DA FASUBRA  
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