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Ofício Nº 012/2022                                                                                                                        

 

Brasília, 18 de abril de 2022 

 

Ao Excelentíssimo Secretário Nacional de Gestão e Desempenho de Pessoal 

 

Senhor Leonardo José Mattos Sultani 

 

 

Excelentíssimo senhor secretário, desde 18 de janeiro do corrente ano as entidades sindicais das 

servidoras e servidores públicos federais do Brasil, representadas pelo FONASEFE, protocolaram neste 

ministério o Ofício número 01/2022, solicitando o atendimento das 3 (três) seguintes reivindicações: 

1) Recomposição salarial de 19,99% para todos e todas servidores e servidoras públicas federais; 

2) Cancelamento da PEC 32; 

3) Revogação da Emenda Constitucional 95. 

Fomos recebidos, por solicitação nossa, nesta vossa Secretaria duas vezes, mas, em ambas, o governo 

mostrou sua completa indisposição no sentido de abrir uma mesa de negociação com as entidades 

representativas das servidoras e servidores públicos federais brasileiros. 

Para nossa surpresa, a grande imprensa vem, reiteradamente, divulgando que o governo federal se 

dispõe a reajustar em 5% (cinco por cento) os salários das categorias às quais representamos. Este método de 

lançar informações soltas na mídia, sem passar por uma mesa de negociação conosco, é desrespeitoso e não 

colabora em nada na manutenção das necessárias relações entre aquelas e aqueles que são servidoras (es) do 

Estado brasileiro e a Gestão Federal.  

Reafirmamos a nossa total disposição em negociar nossa reinvindicação de reajuste salarial e, para 

isso, solicitamos uma audiência presencial com essa Secretaria para que possamos tomar informações precisas 

e oficiais do Governo sobre o que tem sido veiculado na grande mídia. 

Em função da urgência que o tema exige, sugerimos que essa reunião ocorra no dia 20/04/22, em 

qualquer horário. 

 

Muito atenciosamente, 

 

                                           

                                                             Carlos David de Carvalho Lobão 

                                                                 Pelo FONASEFE 


