
 

 

Circular nº 01/2023-DE 

 

Juiz de Fora, 20 de janeiro de 2023. 

 

 

Às Sras. Colaboradoras e aos Srs. Colaboradores da Fadepe 

Assunto: Diretrizes 2023 – Reajuste e Adiantamento do 13º Salário 

 

 

Senhoras e Senhores Colaboradores(as) 

 

A Fadepe, prezando pela transparência no relacionamento com seus(suas) colaboradores(as), 

utiliza-se da presente circular para informar sobre o reajuste anual a ser aplicado a partir da competência 

janeiro/2023 e estabelecer o procedimento de solicitação de adiantamento do 13º salário. 

 

Reajuste salarial 

 

Como é sabido, a Fadepe não se vincula a nenhum sindicato de classe, vez que suas atividades 

não guardam pertinência com as atividades abrangidas pelos atuais representantes de classe. Por isso, não há 

negociação coletiva que objetive o aumento salarial anual de seus(suas) colaboradores(as). 

 

Assim, considerando o atual cenário econômico, que interfere diretamente nos recursos 

arrecadados pela Fundação para a consecução dos seus objetivos institucionais e, consequentemente, nos 

valores destinados ao pagamento da folha salarial dos(as) trabalhadores(as), o reajuste anualmente 

concedido, este ano, será aplicado conforme o Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M acumulado nos 

últimos 12 (doze) meses. Isso representa um aumento de 5,45% a ser efetuado no salário a partir da 

competência janeiro/2023. 

 

Adiantamento do 13º Salário 

 

É possível que ao primeira parcela do 13º salário seja antecipado para ser recebido pelo(a) 

colaborador(a) em razão das férias, e não no final do ano. 

 

Para tanto, quem desejar usufruir deste direito deverá apresentar declaração, por escrito, para 

registrar sua solicitação. O requerimento pode ser feito por e-mail e deve ser comunicado à área de Gestão 

de Pessoas até o dia 31 de janeiro de 2023, conforme artigo 2º, parágrafo 2º da Lei nº 4.749/1965. 

 

 

Certa da compreensão de todos(as), a Fadepe reafirma sua intenção de sempre buscar melhorias 

nas condições oferecidas aos(às) colaboradores(as). 

Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas junto à área de Gestão de Pessoas da Fundação. 

Atenciosamente, 

 

 

 

José Humberto Viana Lima Junior 

Diretor Executivo 
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