
Desde o início de janeiro, juntamente com 
o Fórum Nacional Permanente das Carrei-
ras  Típicas de Estado  (FONACATE), o Fórum      
Nacional de Servidores Federais (O FONASEFE)  
indicou a construção de uma greve unificada 
dos(as) servidores(as)públicos federais por uma 
pauta reivindicativa emergencial de reposição 
das perdas salariais deste último período de   
governo (2019 - 2021), estimada em 19.99%,   
junto ao arquivamento da PEC 32 (Reforma 
Administrativa) e a revogação da Emenda 
Constitucional 95 (congela investimentos nas 
áreas de Saúde e Educação por 20 anos).

A reivindicação do 19,99% de reposição sala-
rial unifica todas as categorias dos SPFs,  uma 
vez que as perdas inflacionárias dos servidores 
federais (acumuladas desde 2017, para 80% 
dos servidores; e desde 2019, para os demais), 
já corroeram cerca de  um quarto do   pod-
er aquisitivo dos salários. O último reajuste 
de servidores civis foi em 2016 e 2017 e de 2016 
a 2019, conforme acordos firmados no Gover-
no Dilma. A partir daí tivemos anos de perdas     
salariais, enquanto assistimos o governo Bolso- 
naro dar um tratamento diferenciado a mili-
tares e policiais (como na Reforma da Previdên-
cia) e conceder reajus tes na remuneração e na 

preservação do orçamento da Defesa para 2021. 
Com o orçamento 2022 não foi diferente: o go 
verno reservou R$ 1,7 bilhão para policiais fede-
rais e servidores do Departamento Penitenciário 
Nacional.

O governo fala que não tem orçamento para 
dar reajuste a todo o funcionalismo público 
federal, mas não apresenta um estudo e nem 
conversa com os servidores - pois sabe que é 
mentira.

A arrecadação federal de impostos,contribuições 
e demais receitas somou   R$ 1,87 trilhão em 2021 
e bateu um recorde histórico, como divulgado 
pela Receita Federal e amplamente noticiado 
pela mídia em janeiro.  Além disso,  a  Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) autoriza o aumento 
nas remunerações até o montante das quanti-
dades e dos limites orçamentários para o exer-
cício e para a despesa anualizada constantes de 
anexo específico da Lei Orçamentária de 2022.
No caso de considerarmos apenas o Ministério 
da Economia, há uma folga para despesa com 
pessoal alocada na reserva de contingência de 
R$ 1,2 bilhões, sem destinação prevista na LOA. 
Também há R$ 3,8 bilhões sem definição de          
destinação na reserva de contingência. 



Se observarmos os va-
lores do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), o índice de rea-
juste salarial necessário para 
recuperarmos o poder aqui-
sitivo que tínhamos em 2019 
é de 19,99%. Se a referência  
for o ano de 2017, esse índice 
sobe para 28,15%. Entretan-
to é importante lembrar 
que, de acordo com a Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), não é permitido ao 
executivo atos que gerem 
aumento de despesa com 
pessoal nos 180 dias ante-
riores ao fim do mandato 
e nem implementar par-
celas para serem pagas  em 
períodos posteriores ao fim 
do mandato. Ou seja, 

 

Temos também  que             
construir as pautas  espe-
cíficas. Assim, por exemplo, 
na educação, para garan-
tir o retorno presencial às 
aulas precisamos de uma 
infraestrutura que se de-
teriorou ainda mais nestes 
últimos anos de falta de 
investimento. 

TEMOS QUE LUTAR POR 
RECURSOS E POLÍTICAS 

DE ASSISTÊNCIA 
ESTUDANTIL PARA 

GARANTIR O ACESSO E 
PERMANÊNCIA  DO(A)S 

ESTUDANTES. 

Aprovar o indicativo de 
greve indica a vontade 
do(a)s trabalhadore(a)s de 
lutar em unidade com to-
das as categorias dos SPFs. 
As greves não se decre-
tam de cima para baixo 
por parte da direção do 
sindicato. São construí-
das nas reuniões nos locais 
de trabalho, nas assem- 
bleias, nas conversas       
informais com nossos co-
legas. Se o trabalho com a 
base do movimento aponta 
para efetivar a greve, então 
se abre um novo momento, 
que é o momento da as-
sembleia geral de avaliar, 
em unidade com as outras 
categorias dos SPFs, a def-
lagração da greve.

Recentemente, por exemp-
lo, o anúncio, por parte da 
CNTE, da disposição de lutar 
e deflagrar uma greve no 
setor da educação básica, 
a partir do mês de março, 
pelo aumento do piso sala-
rial nacional do magistério, 
levou ao governo a recuar 
e aceitar a porcentagem 
de 33,24% Nossas greves são 
fundamentalmente greves 
de disputa da opinião públi-
ca. Paramos para ir para 
a rua, para construir atos 
(como por exemplo Univer-
sidade e Escola na Praça),

para publicar manifestos e 
produzir conteúdo para as 
mídias sociais e sensibilizar a 
opinião pública sobre a im-
portância dos serviços públi-
cos, da assistência e previ-
dência social, da saúde, da 
educação, da cultura, da 
arte, da ciência e tecnologia, 
e muito outros. Trata-se de 
transformar nosso tempo 
de trabalho em tempo de 
mobilização, de luta, de 
vida.

O que demandamos não é 
nada além da isonomia de 
tratamento entre todas as 
carreiras do serviço públi-
co, ou seja, o contrário do 
que vem ocorrendo, o trat-
amento especial que vem 
sendo dado às forças de se-
gurança. Frente a um gov-
erno que odeia a população 
trabalhadora dos serviços 
públicos, que trata o(a)s tra-
balhadore(a)s com “grana-
das no bolso do inimigo”, 
a UNIDADE CLASSISTA  
defende que a valori-
zação das servidoras e 
servidores dos serviços 
públicos de todas as es-
feras do Estado, passa 
também pelo tratamen-
to igualitário entre as di-
versas categorias do fun-
cionalismo federal.

o momento de 
lutarmos por 

reajuste é 
*AGORA!*.


