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Circular Ofício nº 64/2022secp  

Brasília, 24 de março de 2022. 

 

Aos Sindicatos Filiados 

 

 

Assunto: convoca os Sindicatos Filiados para Jornada de Lutas 29, 30 e 31/3 - Campanha 

Salarial 2022 – calendário – construção da greve.  

 

 

Prezados(as) Dirigentes Sindicais, 

 

A Diretoria Executiva da Fenajufe reunida na última segunda-feira, 21/3, avaliou a 

Campanha salarial 2022 e a realização do Ato do dia 16/03. A avaliação corroborou com a 

análise feita pelo Fonasefe na reuniu do dia 18/3. O Ato foi considerado muito bom, o maior 

ato da Campanha Salarial 2022, com boa manifestação em Brasília e em diversas cidades do 

país, houve uma boa representação do PJU na atividade de Brasília. Mas, apesar do crescimento 

da Campanha Salarial expressa nos atos do dia 16/03, foi avaliado que a mobilização ainda 

está no patamar de mobilização e organização insuficiente para garantir uma greve unificada 

forte dos servidores(as) públicos(as) federais.  

O processo de construção da greve está se desenvolvendo em todo país nas diversas 

categorias, mas é preciso intensificá-lo ainda mais. A Fenajufe tem convicção de que a 

construção do movimento unificado com o conjunto do funcionalismo federal é fundamental 

para a conquista da recomposição salarial no PJU e MPU. É preciso fazer pressão não só sobre 

a cúpula do Judiciário e Ministério Público, mas também sobre o presidente Bolsonaro e o 

ministro Paulo Guedes e sobre o legislativo, portanto esta construção unificada deve ser tratada 

com prioridade.  
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Outra questão importante a ser levada em conta são os prazos legais para conquistar 

reajuste de 19,99% como recuperação das perdas salariais, por isso é fundamental intensificar 

nossa mobilização nestas duas próximas semanas.  

Neste sentido, a Fenajufe convoca os sindicatos filiados enviarem caravanas / 

delegações /representações para a JORNADA DE LUTA em Brasília nos dias 29, 30 e 31 

de março, como parte da luta da Campanha Salarial do Fonasefe unificando a luta com 

o conjunto dos SPF’s (servidores públicos federais), em especial no dia 30/03.  

A orientação é que os sindicatos se organizem e joguem peso nesta atividade 

enviando caravanas /delegações /representações para Brasília, para ocuparmos a Capital 

Federal, e realizando paralisações, atos, mobilizações e assembleias nesta jornada de 

lutas, construindo a greve unificada do funcionalismo, necessária para assegurar nossa 

recomposição salarial. 

Veja o calendário:  

Diariamente - Vigília na porta do Ministério da Economia mostrando nossa disposição de 

iniciar um processo de negociação (algumas entidades estão cumprindo esta agenda e nós 

reforçaremos quando estivermos em Brasília); 

29, 30 e 31/03 – Jornada de lutas em Brasília (as atividades serão divulgadas após reunião 

organizativa do Fonasefe) 

30/03 - Ocupa Brasília – Caravanas de todos os estados 

Também fazem parte da agenda do Fonasefe as seguintes atividades: 

1º/04 - Ato pela Liberdades democráticas: ditadura nunca mais, convocado pelo ANDES-SN, 

na cidade de Porto Alegre; 

07/04 - Dia Mundial da Saúde. Fortalecer atos que vão ocorrer em todo Brasil destacando a 

defesa do SUS; 

09/04 - Dia Nacional construído pelo Comando Nacional de Luta pelo FORA BOLSONARO. 

Os sindicatos filiados devem informar, assim que definirem os seus representantes 

que virão a Brasília, a relação com nomes, CPF, e-mail e número de WhatsApp com DDD 
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para o e-mail fenajufe@fenajufe.org.br para inclusão das delegações no grupo 

organizativo das atividades da próxima semana.  

Contando com a colaboração e pronta adesão ao nosso chamado, apresentamos nossas 

saudações sindicais. 

 

 

Engelberg Belém Pontes Lucena Pacheco Martins 

Coordenador Jurídico e Parlamentar Coordenadora de Imprensa e Comunicação 

 

 

 

 

Fabiano dos Santos 

Coordenador Geral 

mailto:fenajufe@fenajufe.org.br

