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Reunião do FONASEFE (virtual) – 18/03/2022 
Entidades presentes: 
ANDES-SN (Amauri, Blume), ASSIBGE-SN (Paulo Lindesay), FENASPS (Laura/Moacir/Deise, Lídia), CONDSEF 
(Sérgio Ronaldo/Jussara), SINASEFE (Lobão, Diego), SINAIT (Marco Aurélio, Solange), FENAJUFE (Fabiano), 
ASFOC-SN (Paulinho, Michele), SINAL (Fábio), SINDIRECEITA (Geraldo), FASUBRA (Toninho, Agar, Melissa, 
Marcia), PROIFES (Ana Trindade), CUT (Pedro), SINDMPU (Elizabeth), CSP/CONLUTAS (Zanata).  
Pauta: 

1. Avaliação do dia 16/03 
2. Continuidade da Campanha Salarial 

 
Avaliação: 
 

• O dia 16/03 foi muito bom, conseguimos fazer o maior ato da Campanha Salarial 2022, com boa 
manifestação em Brasília e em diversas cidades do país; 

• Apesar do crescimento da Campanha Salarial expressa nos atos do dia 16/03/22, ainda estamos no 
patamar de mobilização e organização insuficiente para garantir uma GREVE UNIFICADA FORTE dos 
SERVIDORES (AS) PÚBLICOS (AS) FEDERAIS; 

• Esta construção está se dando em todo país com rodadas de assembleias na maioria das categorias; 

• É consenso no FONASEFE que para ter nossa reivindicação atendida precisamos de uma forte GREVE 
UNIFICADA DOS SERVIDORES (AS) PÚBLICOS (AS) FEDERAIS, portanto essa construção é nossa 
prioridade; 

• Em função dos prazos legais para conquistar reajuste de 19,99% como recuperação das perdas 
salariais, consideramos fundamental intensificar nossa mobilização nestas duas próximas semanas; 

   
 
Encaminhamentos: 
 

➢ Estamos fazendo Vigília todos os dias na porta do Ministério da Economia mostrando nossa 
disposição de iniciar um processo de negociação; 

➢ Dia 23/03/22 será feito um ofício em nome do FONASEFE e individualmente por todas as entidades 
que faz parte do FONASEFE solicitando uma audiência com o governo no dia 23/03/22, às 10 h. Para 
essa audiência articularemos com os (as) deputados (as) que defendem nossas reivindicações para 
que eles nos acompanhem; 

➢ O FONASEE está convocando como parte da luta da nossa Campanha Salarial uma JORNADA DE LUTA 
em Brasília nos dias 29, 30 e 31 de março, com caravanas de base de todo Brasil; 

➢ No dia 30/03/22, quarta-feira, moveremos servidores (as) de todo Brasil para estar em Brasília no 
OCUPA BRASÍLIA, como parte das manifestações da jornada de luta; 

➢ Importante que os sindicatos estaduais, regionais e locais construam caravanas para Brasília para 
participar da JORNADA de LUTA, em especial do OCUPA BRASÍLIA; 

➢ O FONASEFE será representado na atividade com o portal METEORO pelo companheiro David Lobão 
– SINASEFE, com a concordância do ANDES-SN que tinha sido inicialmente indicado; 

➢ Fazem parte da agenda de mobilização do FONASEFE as seguintes datas: 
a) Dia 01/04/22 – Ato pela Liberdades democráticas: ditadura nunca mais, convocado pelo ANDES-

SN, na cidade de Porto Alegre; 
b) Dia 07/04/22 – Dia Mundial da Saúde. Fortalecer atos que vão ocorrer em todo Brasil destacando 

a defesa do SUS; 
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c) Dia 09/04/22 – Dia Nacional construído pelo Comando Nacional de Luta pelo FORA BOLSONARO. 
 
 
    
 


