Circular Ofício nº 043/2021secp

Brasília, 07 de maio de 2021.
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Aos Sindicatos Filiados

Assunto: orienta os sindicatos ao engajamento na campanha do Fonasefe Contra a
Reforma Administrativa e em Defesa do Serviço Público fazendo a divulgação do
Webinário de 12/5, bem como assinando o Manifesto “O Serviço Público Não Tem Preço”

Senhores(as) Dirigentes Sindicais,
A Fenajufe – Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e
Ministério Público da União vem orientar os sindicatos filiados a se engajarem na
construção da campanha do Fonasefe contra a Reforma Administrativa e em Defesa do
Serviço Público.
É imprescindível nesta luta, a divulgação do webinário que será realizado no dia 12 de
maio, às 19 horas sobre a Reforma Administrativa com a participação de Rita Von Hunty, uma
YouTuber drag com quase 1 milhão de seguidores, e George Marques da Mídia Ninja. Para
participar

do

webinário

as

pessoas

devem

se

inscrever

através

do

link

https://forms.gle/VnkqkeypSbsYycFa8 , cujos materiais de divulgação seguem anexos.
Durante o webinário, será lançado um manifesto “O Serviço Público Não Tem Preço”,
com objetivo de multiplicar a corrente contra a Reforma Administrativa e Em Defesa do Serviço
Público. O manifesto faz um chamado a todos “que possam contribuir nessa corrente se somem
à única perspectiva que podemos adotar em relação a esse projeto caso desejemos construir
uma sociedade mais democrática, igualitária e humana, que é a defesa, a universalidade, a
gratuidade e a qualidade do serviço público brasileiro. É sob essa perspectiva que levantamos
a bandeira de que o serviço público brasileiro não tem preço.”

O manifesto segue anexo e é assinado por entidades dos movimentos sociais e sindical,
bem como por pessoas públicas que são formadoras de opinião. A Fenajufe orienta seus
sindicatos filiados a aporem suas assinaturas no referido manifesto. Para isso, devem
comunicar a secretaria da Fenajufe até a próxima terça-feira, 11/5, às 18 horas, pelo email fenajufe@fenajufe.org.br , que a Federação repassará as assinaturas dos sindicatos em
bloco para o Fonasefe, a fim de constar no manifesto já no dia do seu lançamento.
Aqueles que desejarem saber mais sobre a campanha do Fonasefe, podem acessar o link
https://linktr.ee/Fonasefe com mais informações sobre o conjunto de ações da campanha do
Fórum das Entidades Nacionais de Servidores Públicos Federais.
Contando com a adesão à orientação dada pela Fenajufe, apresentamos nossas saudações
sindicais.

Edson Borowski
Coordenador de Políticas Permanentes

Fabiano dos Santos
Coordenador Geral
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