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Ofício nº 101/2022secp  

Brasília, 6 de maio de 2022. 

 

 

 

 

Aos Sindicatos filiados à Fenajufe 

 

 

Assunto: convoca sindicatos filiados para ato do dia 12 de maio e demais atividades do 

Calendário de Lutas aprovado no 11º Congrejufe.  

 

 

Prezadas Senhoras e Prezados Senhores Dirigentes Sindicais,  

 

O achatamento salarial dos servidores do PJU e do MPU 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 Federal, 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, dos últimos 3 anos. 

Neste sentido a Fenajufe – Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal 

e Ministério Público da União, dando cumprimento a resolução aprovada no seu 11º 

Congrejufe, realizado nos últimos dias 27/4 a 1º/5,  vem convocar os sindicatos filiados a 

enviarem caravanas/delegações/representantes para Brasília no dia 12 de maio de 2022 para 

realização de Ato Público e Mobilizações em Brasília, com a participação dos(as) servidores 

(as)e do Sinasefe (Sindicato Nacional Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e 

Tecnológica)  e de estudantes da Ubes (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas), que 

estarão em congresso, nesse dia, na capital federal. 

Diante dessa realidade, destacando que temos que construir a mobilização ainda nesses 

meses de maio e junho, as servidoras e servidores do PJU e MPU reunidos no 11º Congrejufe 
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aprovaram 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. Assim que a Fenajufe e as demais entidades organizarem a programação do 

dia, daremos publicidade aos sindicatos.  

 19 de maio – dia de mobilização e paralisações nos estados, incorporando outras 

reivindicações de segmentos da categoria ou locais. 

 25 a 29 de maio – nova semana de realização de assembleias para avaliação da 

mobilização e possibilidade de ingresso em greve. 

A Fenajufe orienta aos sindicatos filiados enviarem informações acerca do cumprimento 

do referido calendário para imprensa@fenajufe.org.br para divulgação em nossas mídias. 

Solicita ainda o envio para fenajufe@fenajufe.org.br dos nomes e celulares com DDD dos 

representantes dos sindicatos que virão para Brasília no dia 12 de maio para organizarmos o 

grupo de WhatsApp. 

Sendo o que se apresenta para o momento, apresentamos nossas saudações sindicais. 

 

 

Fabiano dos Santos Lucena Pacheco Martins Sandra Cristina Dias 

Coordenador Geral Coordenadora Geral Coordenadora Geral 
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