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Circular Ofício nº 145/2021secp  

Brasília, 24 de setembro de 2021                                                                         

 

Aos Sindicatos Filiados 

 

Assunto: convoca os sindicatos filiados a enviarem caravanas/representações dos Estados 

para atos e atividades de pressão sobre os parlamentares na luta contra a PEC 32/2020 

nas semanas entre os dias 27/09 a 1º/10 e 4 a 9 de outubro, bem como encaminha informes 

da Campanha Fora Bolsonaro, Nota das Centrais Sindicais. Ainda orienta a participação 

nas manifestações marcadas para 2 de outubro, carregando a bandeira Contra a Reforma 

Administrativa #NãoAPEC32.  

 

Senhores(as) Dirigentes Sindicais, 

  

Conforme publicado na página da Fenajufe, foi aprovado na Comissão Especial da 

Câmara dos Deputados o substitutivo à reforma administrativa (PEC 32/2021) apresentado pelo 

relator Arthur Maia.  

Durante toda a semana os representantes das entidades sindicais de todos os níveis e de 

várias categorias estiveram numa dura batalha, pressionando os parlamentares por todos os 

lados (gabinetes, atos em frente à Câmara e no aeroporto, entre outros), em uníssonos com os 

parlamentares da oposição que também atuaram para impedir a votação da PEC na Comissão 

Especial. No entanto, o governo e partidos favoráveis à reforma se reorganizaram, trocaram 

sete parlamentares na Comissão Especial e conseguiram aprovar a PEC 32 com 28 votos 

favoráveis e 18 contrários à proposta, “dando à Comissão o certificado de mero despachante da 

vontade do governo rumo à privatização dos serviços públicos e extermínio dos mais brasileiros 

mais pobres”. 

Conforme consta em nossa matéria, que pode ser lida pelo link 

https://www.fenajufe.org.br/noticias/noticias-da-fenajufe/reforma-administrativa/8174-

https://www.fenajufe.org.br/noticias/noticias-da-fenajufe/reforma-administrativa/8174-comissao-especial-aprova-texto-base-da-pec-32-20-e-servidores-as-preparam-mega-protesto-em-brasilia-semana-que-vem


 

 

 
 

2 

comissao-especial-aprova-texto-base-da-pec-32-20-e-servidores-as-preparam-mega-protesto-

em-brasilia-semana-que-vem , a avaliação do “consultor Vladimir Nepomuceno aponta que, 

com as manobras e trocas de deputados, o governo conseguiu apenas 60,87% dos votos. Esse 

percentual em plenário significa 312 votos. Apenas 4 a mais que os 308 necessários. Como o 

governo não pode fazer trocas em plenário, há a chance de o texto ser derrotado. Mas, é preciso 

intensificar a pressão imediatamente.” 

Sendo assim, em conjunto com as Centrais Sindicais e o Fonasefe (Fórum de 

articulação das Entidades de Servidores Federais), a Fenajufe orienta:  

1 - convocar os sindicatos filiados a enviarem caravanas/delegações/representantes 

para Brasília entre os dias 27/09 a 1º/10, bem como na semana de 4 a 9 de outubro, com 

vistas a impedir a votação da PEC no plenário da Câmara. Destaca-se que haverá 

novamente atividade nos aeroportos de Brasília nas terças pela manhã, a partir das 7h, por isso 

a importância de se chegar já na segunda-feira.  

2 – fazer o trabalho de base nos estados, com objetivo de pressionar os  

parlamentares fazendo recepção nos aeroportos, confecção de outdoors e quaisquer 

outras atividades de visibilidade nas cidades que são redutos eleitorais dos parlamentares. 

3 – incluir na agenda a visita a senadores, para realizar a mobilização contra a PEC 

32, colhendo depoimentos e dando publicidade, de forma a capitalizar junto aos 

deputados a estratégia. 

Não há segurança e garantias de que a votação será apenas em outubro ou mesmo qual 

semana em outubro, segundo análises das mais variadas, pois depende do Presidente da Câmara. 

Cientes do esforço financeiro dos sindicatos de base para viabilizar a vinda dos colegas, mas 

também cientes da economia financeira que foi feita na Pandemia, optamos por mobilizar para 

as duas próximas semanas em Brasília.  

A Federação orienta ainda que sejam feitos contatos prévios com os parlamentares 

em seus estados, solicitando acesso às dependências da Câmara e, para isso, quanto mais 

rápido definirem quem integrará as caravanas, mais fácil a autorização. 

Além disso, sabemos que todo esse processo de destruição dos serviços públicos é uma 

política de governo que atende os anseios do “mercado” para abrir todas as portas possíveis de 

https://www.fenajufe.org.br/noticias/noticias-da-fenajufe/reforma-administrativa/8174-comissao-especial-aprova-texto-base-da-pec-32-20-e-servidores-as-preparam-mega-protesto-em-brasilia-semana-que-vem
https://www.fenajufe.org.br/noticias/noticias-da-fenajufe/reforma-administrativa/8174-comissao-especial-aprova-texto-base-da-pec-32-20-e-servidores-as-preparam-mega-protesto-em-brasilia-semana-que-vem
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privatizações, redução dos serviços públicos prestados à população para lucrarem cada vez 

mais.  

Neste sentido, o enfraquecimento desse governo se faz extremamente necessário, pois ele 

não tem o menor interesse em proteger a população e o serviço público como já demonstrou 

por diversas vezes. Assim, a Fenajufe também conclama os sindicatos filiados a 

organizarem sua participação e a chamarem a categoria para o Ato Nacional organizado 

pela Campanha Fora Bolsonaro marcado para o dia 2 de outubro e a participarem das 

atividades organizativas em seus estados, levando a discussão da importância da 

incorporação da pauta da luta contra a PEC 32, em defesa dos serviços públicos, e contra 

as privatizações para o centro do ato. Para tanto, importante estarmos com a identidade 

visual abaixo nos atos, faixas contra a PEC 32 e pautando articulando com as organizações 

da campanha Fora Bolsonaro sobre o tema. 

Os sindicatos filiados devem informar, assim que definirem os seus representantes 

que virão a Brasília, a relação com nomes, CPF, e-mail e número de WhatsApp com DDD 

para o e-mail fenajufe@fenajufe.org.br para inclusão das delegações no grupo 

organizativo das atividades da próxima semana.  

Contando com a colaboração e pronta adesão ao nosso chamado, apresentamos nossas 

saudações sindicais. 

 

 

Fabiano dos Santos Thiago Duarte Gonçalves 

Coordenador Geral Coordenador de Formação Política e 

Organização 
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ANEXO 

“CAMPANHA FORA BOLSONARO 

ORIENTAÇÕES DA COMISSÃO ORGANIZADORA NACIONAL PARA 

PREPARAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES DO DIA 2 DE OUTUBRO 

As organizações que impulsionam a Campanha Fora Bolsonaro estarão novamente nas 

ruas no próximo dia 2 de outubro e convidam todas as pessoas a se somarem nessa luta em 

favor da vida, da democracia, da renda e do Brasil e contra a fome. Temos o desafio de fortalecer 

a capacidade de convocação e mobilização da Campanha, ao mesmo tempo em que 

incorporamos novos setores à nossa luta. Confira abaixo algumas informações e orientações 

importantes sobre os atos: 

1. PARTIDOS: Saudamos o posicionamento dos partidos que, reunidos em Brasília na 

última quarta-feira (15), decidiram unir-se na convocação das manifestações do próximo dia 2 

de outubro. Já são 13 partidos políticos, que totalizam 152 parlamentares em suas bancadas na 

Câmara dos Deputados, em apoio ao Fora Bolsonaro, Impeachment Já! Orientamos as 

operativas e coordenações da campanha nos estados a estreitar o diálogo com todas essas siglas 

para que se incorporem na mobilização e preparação dos atos com sua militância e lideranças.  

2. MOTES DE UNIDADE: Nos manifestamos contra um governo autoritário, golpista e 

criminoso! Queremos FORA BOLSONARO E IMPEACHMENT JÁ! Vamos às ruas em defesa 

da VIDA, da DEMOCRACIA, dos DIREITOS DO POVO e da SOBERANIA. O povo 

brasileiro não suporta mais o DESEMPREGO, a volta da FOME, a alta no CUSTO DE VIDA 

e a INFLAÇÃO nas alturas. 

3. AÇÕES PREPARATÓRIAS: Precisamos anunciar para a população nossa 

mobilização e seus motivos. Por isso são fundamentais todas as iniciativas de agitação e 

preparação para a mobilização. Recomendamos: 

a. Realizar PANFLETAGENS nos bairros da periferia, nos terminais de transportes e 

locais de grande circulação! O Panfleto dos 10 MOTIVOS PARA TIRAR BOLSONARO e o 

Jornal BRASIL DE FATO ESPECIAL seguem disponíveis para novas tiragens 
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(http://linktr.ee/campforabolsonaro). A Campanha também divulgará, em breve, novos 

materiais que poderão ser reproduzidos pelas organizações.  

b. A circulação de CARROS DE SOM anunciado os atos e denunciando Bolsonaro de 

acordo com nossos motes de unidade são ferramentas importantes que dão visibilidade à nossa 

ação.  

c. As COLAGENS de cartazes e lambes também são importantes formas de dar 

visibilidade a nossa luta. Temos opções de cartazes disponíveis para reprodução local e outras 

podem ser feitas com as informações dos atos locais. 

d. As manifestações SIMBÓLICAS e os eventos TEMÁTICOS OU SETORIAIS são 

importantes para o diálogo com públicos específicos. As organizações devem organizar 

manifestos, atos políticos e iniciativas que dêem visibilidade à sua pauta e público. 

Organizações sindicais, populares, negras, feministas, inter-religiosas, da juventude, da saúde, 

juristas, LGBTs e outras devem buscar realizar essas ações presenciais ou virtuais para 

mobilizar seu público prioritário e preparar sua visibilidade nos atos. 

e. Durante todo o processo de mobilização vamos usar a tag #Dia2ForaBolsonaro. É 

muito importante que as organizações e movimentos ajudem com a elaboração de materiais 

com as suas logomarcas, chamando o dia 2, mas que também façam matérias sobre as nossas 

palavras de ordem, com o tema dos atos e, principalmente convocando e anunciando os locais 

e horários de concentração. Além disso, é fundamental materiais de esquenta, vídeos e fotos 

das panfletagens, das ações de diálogos. Abrimos no Canva um modelo pré pronto de card para  

ajudar com a convocação dos atos: acesse aqui. Em caso de dúvida, entrar em contato com Ana 

Flávia no 11 99690-3298 ou com Emily 11 973105359 e também no e-mail 

campforabolsonaro@gmail.com 

4. CENTRALIZAÇÃO DOS ATOS: Orientamos que os atos sejam centralizados nas 

capitais ou cidades pólo, conforme a experiência histórica e a dinâmica local. As Operativas 

devem estabelecer um raio de mobilização para cada ato e as cidades dentro desse raio deverão 

mobilizar-se para o deslocamento de todos à cidade de referência.  

5. ATO NACIONAL EM SÃO PAULO: O Ato na capital paulista terá caráter nacional e 

será realizado no período da tarde, reunindo lideranças políticas, personalidades e artistas de 

todo o país unidos por Fora Bolsonaro e Impeachment Já! 
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6. REUNIÃO AMPLIADA DAS ORGANIZAÇÕES NACIONAIS: Realizaremos na 

quinta-feira, 23 de setembro, às 18 horas uma reunião das organizações com atuação nacional 

engajadas na Campanha Fora Bolsonaro. Serão convidados/as pela Comissão Organizadora até 

2 representantes de cada organização com atuação nacional. Mais informações pelo e-mail: 

campforabolsonaro@gmail.com  

7. PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES ESTADUAIS: Solicitamos que a organização da 

campanha nos estados informe a data e hora de suas reuniões preparatórias para que um/uma 

representante da Comissão Organizadora Nacional possa participar levando a síntese do debate 

nacional e colher sugestões a serem compartilhadas com o conjunto dos estados. Isso pode ser 

feito pelo e-mail campforabolsonaro@gmail.com ou pelo WhatsApp (11)981487099. 

Campanha Fora Bolsonaro 

Comissão Organizadora Nacional, 16/09/2021 

Grupos, redes, materiais e documentos: http://linktr.ee/campforabolsonaro” 

http://linktr.ee/campforabolsonaro

