
Os desafios para conquistar 
a reposição emergencial 
de 19,99% e as mobiliza-

ções que estão ocorrendo desde o 
final de 2021 estiveram presentes 
no informe sobre a campanha sala-
rial unificada dos Servidores Públi-
cos Federais. 

O tema fez parte da pauta da as-
sembleia virtual dos servidores da 
Fundacentro, realizada no dia 22 
de fevereiro, e foi abordado pelo 
servidor da Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) e mem-
bro da diretoria do Sindsef-SP, Ale-
xandre Schnur Gabriel Ferreira. 

Alexandre observou que per-
centual pleiteado está longe de co-
brir todas as perdas salariais acu-
muladas ao longo de quase uma 
década sem reajuste. No caso da 
Carreira de Ciência e Tecnologia, 
essa perda gira em torno de 60%.  
Porém, o índice de 19,99% é resul-
tado de um levantamento que con-
sidera as perdas salariais acumula-
das somente nos 3 anos do governo 

Bolsonaro, baseado no Índice de 
Preços ao Consumidor Ampliado 
(IPCA). Por isso foi definido como 
reposição emergencial! 

Cientes da urgência, a direto-
ria do Sindsef-SP promoveu uma 
rodada de assembleias com os 
servidores dos diferentes setores 

buscando ampliar a participação 
da categoria na campanha salarial, 
que além da reposição salarial 
emergencial, inclui: revogação da 
Emenda Constitucional 95 (Teto 
de Gastos) e arquivamento da pro-
posta de Reforma Administrativa 
(PEC 32).
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O desafio que está colocado é 
construirmos um movimento capaz 
de vencer a intransigência do gover-
no e estabelecer uma negociação. 

Nesse sentido, os representan-
tes dos servidores que compõem o 
Fórum das Entidades Nacionais dos 
Servidores Públicos Federais (Fona-
sefe), aprovaram um realinhamento 
do calendário de lutas, assim os di-
ferentes setores ganham mais tempo 
para organizar sua participação.

Como se vê, a participação dos 
SPFs nos atos do 8M, Dia Interna-
cional de Luta da Mulher Traba-
lhadora, também faz parte desse 
calendário de mobilizações. 

A diretoria do Sindsef-SP em 
breve vai convocar uma reunião 
com o Conselho de Base e definir 
novas datas para seguir o calen-
dário nacional.   


