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Ofício Circular nº 007/2022secp  

 

Brasília, 15 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Aos Sindicatos Filiados 

 

 

 

Assunto: convoca sindicatos iniciarem o processo de mobilização por recomposição 

salarial, Ato unificado dia 18/01, reunião ampliadinha da Fenajufe dia 19/01, informa 

calendário de mobilização aprovado no Fonasefe.  

 

 

Prezados(as) Dirigentes Sindicais,   

 

 

A Fenajufe – Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério 

Público da União participará no próximo dia 18 de janeiro do Ato Público unificado em defesa 

do reajuste salarial a todos os servidores públicos brasileiros. A atividade consiste às 10h da 

manhã em ato na frente do Banco Central; a partir das 14h ato em frente ao Ministério da 

Economia; o objetivo é exigir o tratamento isonômico dos servidores e garantir uma 

recomposição inflacionária emergencial, sem abrir mão das perdas salariais acumuladas.  

O evento é organizado pelo Fonacate (Fórum das Carreiras Típicas de Estado), tendo 

apoio do Fonasefe - Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, 

composto por 26 entidades nacionais inclusive a Fenajufe. Iremos denunciar o absurdo de 

Bolsonaro conceder reajuste salarial apenas para um pequeno setor do funcionalismo base de 

sustentação do seu Governo, em flagrante desrespeito constitucional. Como é de ciência de 

todos os sindicatos, a Fenajufe tratou da recomposição salarial emergencial em julho/ agosto de 

2021, no Fórum de Carreira, porém a pauta não avançou naquele momento, entendendo a 

Diretoria Executiva a importância de nos engajarmos agora diante do fato novo e de termos 

barrado a reforma administrativa. 

“As entidades receberam com repulsa e indignação aprovação da Lei Orçamentária Anual 

(LOA), no final do ano passado que disponibilizou verba de R$1,7 bilhão para reajuste apenas 

para policiais. 
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A proposta indecente do governo contempla apenas 3% de todo funcionalismo público. 

Demais categorias permanecem de fora do reajuste mesmo após congelamento salarial de seis 

anos. As representações do serviço público articulam unificação para garantir aumento para 

todas as categorias.” Avaliou a Fenajufe em matéria publicada 

https://www.fenajufe.org.br/noticias/noticias-da-fenajufe/8472-fonasefe-discute-calendario-

de-mobilizacoes-e-proposta-de-greve-unificada-de-servidores-federais-e-pauta-principal  

O momento de reagir é agora! Precisamos de forma conjunta e o mais fortalecida possível 

demonstrar a nossa indignação com essa política do governo que passou todo o seu mandato 

desvalorizando, atacando e perseguindo os servidores públicos.  

É preciso, desde já, colocar os servidores públicos em movimento na construção, se 

preciso for, de uma greve geral, pois não é possível o governo alegar que não há dinheiro para 

a recomposição salarial dos servidores públicos e para o combate à pandemia se destina bilhões 

para o Orçamento Secreto e o pagamento da Dívida.  

 Diante dessa avaliação a Fenajufe convoca os sindicatos filiados a se engajarem neste 

movimento cumprindo o calendário de lutas aprovado pelo Fonasefe e pela Fenajufe 

apresentado a seguir: 

 

Calendário: 

 

18/01 – Participação com força total no Ato unificado dos servidores públicos em defesa de 

reajuste salarial para todos, tomando todas as medidas de segurança sanitária como 

distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel.  

10 horas – Concentração no Banco Central 

14 horas - Ministério da Economia – Apresentar o índice de reajuste reivindicado 

19/01 – Realização de reunião da Diretoria Executiva da Fenajufe virtual ampliada aos  

sindicatos filiados (Ampliadinha) no dia 19/01, das 17h às 20h, com participação de 

até três representantes por sindicato filiado, para aprofundarmos o debate sobre a 

campanha de recomposição salarial e táticas para o próximo período.  

27/01 – 15 horas - Plenária Nacional dos Servidores Públicos Federais;  

02/02 - Ato em Brasília por ocasião do retorno do recesso legislativo e judiciário (se a pandemia 

permitir); 

https://www.fenajufe.org.br/noticias/noticias-da-fenajufe/8472-fonasefe-discute-calendario-de-mobilizacoes-e-proposta-de-greve-unificada-de-servidores-federais-e-pauta-principal
https://www.fenajufe.org.br/noticias/noticias-da-fenajufe/8472-fonasefe-discute-calendario-de-mobilizacoes-e-proposta-de-greve-unificada-de-servidores-federais-e-pauta-principal
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14 a 25/02 - Entrar em estado de greve/ participar da jornada de mobilização, paralisações e 

luta em prol da isonomia/ recomposição salarial; 

09/03 – Indicativo de Greve Geral do Funcionalismo Público  

 

Orienta ainda a divulgação da Nota Pública da Fenajufe, com possibilidade de assinaturas 

de apoio pelos sindicatos, dando repercussão nas redes sociais dos Sindicatos e Federação e 

colocação de faixas nos órgãos do PJU e MPU requerendo a recomposição das perdas salariais 

no dia 02 de fevereiro, retorno do recesso do STF.  

Certo da adesão de todos os sindicatos ao chamado da Fenajufe, apresentamos nossas 

saudações sindicais.  

Atenciosamente, 

 

 

Fernando Freitas Thiago Duarte Gonçalves 

Coordenador de Administração e 

Finanças 

Coordenador de Formação Política e 

Organização Sindical 

 

 

 


