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COMUNICADO SINDIPOL/BA 002/2022 
 
 
 

Prezados (as) colegas, 

 

Foi realizada na tarde de 19/05, quinta passada, a AGE/FENAPEF congregando os 27 

presidentes dos nossos sindicatos regionais, na qual foi deliberado pelo retorno às 

mobilizações em cobrança pela reestruturação de carreira para nós PFs – e cujo 

orçamento já foi aprovado pelo congresso nacional e sancionado pelo presidente da 

república. 

 

Considerando que:  

 

1) É compromisso público do (próprio) presidente da república a valorização 

da(s) carreira(s) policiais da união, conforme tem sido por ele reiterado 

constante e repetidamente – inclusive sob pedido recente de “trégua” nas 

nossas manifestações, sob (mais uma) promessa de apresentação do texto de 

reestruturação (e em nosso favor) até o dia 22/5, ou seja, ontem; 

 

2) As nossas perdas salariais acumuladas desde o último reajuste já superam a 

faixa de ¼ (25%) da nossa remuneração; 

 

3) Em texto já aprovado pelo congresso nacional e sancionado pelo presidente da 

república, existe disponibilidade de 1,7 bilhão de reais no orçamento destinados 

à reestruturação das citadas carreiras (PF, PRF e DEPEN), de forma que não 

há indisponibilidade orçamentária para que se cumpra o compromisso do 

presidente da república para conosco; 

 

4) Desde seu mais recente recuo, o presidente da república tem informado à 

nação, ao vivo em cadeia nacional (por meio de lives transmitidas 

simultaneamente nas suas diversas mídias sociais), que concederá apenas 5% 
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(ou menos – 4,8%) para nós, PFs (proposta, inclusive, fora do orçamento 

aprovado, em tese estendida a todo o serviço público civil, sem previsão legal 

orçamentária indicada), ao tempo que cerca de 20% para a PRF (equiparação 

EPA – PRF), e 40% para os policiais penais – de forma que restou 

abundantemente claro que esta é uma posição e uma escolha pessoal do 

presidente da república de desvalorizar a nós, policiais federais;  

 

5) Cabe ao SINDIPOL-BA (Sindicato Dos Policiais Federais Do Estado Da 

Bahia) a liderança e representação dos seus filiados policiais federais e 

agentes administrativos, fato que jamais substituiu a determinação e 

participação direta dos seus representados; 

 

E, considerando ainda o grau de insatisfação generalizado com a falta de 

comprometimento e palavra do presidente da república quanto à nossa valorização 

enquanto servidores da instituição pública reconhecida como de maior confiabilidade 

no Brasil, chegamos ao momento onde não mais é facultativa a participação direta nas 

mobilizações em cobrança pela reestruturação de carreira na polícia federal.  

 

 

A conscientização do grave momento em que nos encontramos, e a consequente 

mobilização direta são urgentes. O SINDIPOL-BA convoca todos os servidores 

interessados, sem exceção, filiados ou não, e em caráter de urgência para que 

participem nas manifestações públicas, por interação nas redes sociais, e nas 

deliberações quanto ao critério e prioridade dados aos nossos serviços essenciais (não 

interrompíveis) e não essenciais. 

 
 

 

 

 

José Mario Lima 
Presidente do SINDIPOL/BA 

 


