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Reunião do FONASEFE (virtual) – 14/01/2022 

Entidades presentes: 

ANDES-SN (Rivania/Blum), ASSIBGE-SN (Paulo Lindesay), FENASPS (Moacir, Deise, Lídia, Walter, Daniel), 
CONDSEF (Sérgio Ronaldo, Rogério), SINASEFE (Lobão, Diego), SINAIT (Marco Aurélio), FENAJUFE (Thiago, 
Fabiano), ASFOC-SN (Paulinho, Mirelly), SINAL (Fábio), FASUBRA (Toninho, Zé Maria, Luan), PROIFES (Ana 
Trindade, Flavia), CUT (Pedro), SINDMPU (Elizabeth). 

Pauta: 

1. Informes 
2. Campanha Salarial 
3. Renovação do contrato com a CAJUINA 

Encaminhamentos 

Campanha Salarial 

Entregar no dia 18/01/22 ao governo nossa reivindicação de reajuste emergencial de 19.99% (índice 
correspondente a inflação dos três anos do governo Bolsonaro); 

Participar do dia de luta que ocorrerá em 18/01/22, nos atos na porta do Banco Central (10 h), bem como 
no ministério da Economia (15 h), no bloco P; 

Celebrar o dia 24/01/22, dia nacional de luta dos aposentados com registros e manifestações onde for 
possível; 

Realizar uma Plenária Nacional dos(as) Servidores(as) Públicos(as) no dia 27/01/22, com início às 15 h, de 
forma on-line; 

Realizar no dia 28/01/22 uma coletiva de imprensa para divulgação do nosso calendário de luta e da nossa 
campanha salarial; 

Fazer uma JORNADA DE LUTA, em ESTADO DE GREVE do dia 14/02/22 à 25/02/22 em todo Brasil com atos 
centralizados em Brasília, exigindo que sejamos recebidos pelo governo e que nossas reivindicações sejam 
atendidas; 

Indicar para o dia 09/03 o início da GREVE NACIONAL DOS(AS) SERVIDORES(AS) PUBLICOS(AS). 

Obs.  1. Documento para ser entregue no dia 18/01/22, responsáveis: SINASEFE, FASUBRA e FENAJUFE. 

 2. As reuniões ordinárias do FONASEFE ocorrerão semanalmente às sextas-feiras, 8:30 h. FICANDO O 
ANDES-SN responsável pela geração da sala on-line de reunião. Próxima reunião: 21/01/22.   

  

 

 

 



Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais  
 

ANDES-SN – ANFFA-Sindical – ASFOC-SN – ASMETRO-SN – ASSIBGE-SN - CGTB - CNTSS – CONDSEF – CSPB - 
CSP/CONLUTAS – C.T.B – CUT - FASUBRA - FENAJUFE – FENAPRF – FENASPS – INTERSINDICAL - PROIFES – SINAIT – 

SINAL - SINASEFE – SINDCT - SINDIFISCO-Nacional – SINDIRECEITA – SINTBACEN – UNACON-Sindical  
 

Renovação do contrato com a CAJUINA 

Em função da nossa campanha salarial e da luta em defesa do Serviço Público é considerado importante 
manter o contrato da CAJUÍNA sem interrupção, para isso é fundamental que as entidades garantam até 
segunda-feira, dia 17/01/22, a participação do rateio do contrato, que será de 2 mil reais mês por entidade. 

Entidades já confirmadas: ADNDES-SN, SINASEFE, SINDMPU, SINAIT, FENASPS. 

Obs. Importante a confirmação para começar o trabalho da construção da Plenária, convocação da coletiva 
e o trabalho de card, facebook e instagran. 

  

      

 

   

 

 


