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Circular Ofício nº 149/2021secp  

Brasília, 15 de outubro de 2021. 

Aos Sindicatos Filiados 

 

Assunto: encaminha informes da reunião das centrais sindicais - operativa dos 

trabalhadores do setor público e calendário de atividades em Brasília na próxima semana. 

 

Prezados Dirigentes Sindicais, 

 

A Fenajufe vem apresentar informes acerca da reunião das centrais sindicais - operativa 

dos trabalhadores do setor público e calendário de atividades em Brasília para a próxima 

semana.  

A reunião foi realizada hoje, 15 de outubro, quando os dirigentes avaliaram como 

positivas as atividades que estão sendo desenvolvidas nas últimas semanas.  É notório os bons 

resultados e repercussão da pressão feita nos aeroportos, nas redes sociais dos parlamentares e 

nos corredores da Câmara dos Deputados, tanto que a proposta de reforma administrativa 

perdeu força para ir ao plenário neste momento.  

Sabemos que o presidente da Câmara Arthur Lira (PP/AL) irá colocar a proposta de 

reforma administrativa em pauta, assim que houver chance para sua aprovação. Ele tem 

articulado com parlamentares para conseguir votos e com isso avançar a tramitação. Enquanto 

negocia, o presidente deve priorizar, nesta semana, a PEC 23 (precatórios) e a PEC 5 (Conselho 

do Ministério Público). 

A recomendação é que devemos aproveitar este tempo para intensificar cada vez mais a 

pressão e mobilizações a fim de ganhar para o nosso lado os votos dos indecisos e reverter os 

votos favoráveis à proposta. Não podemos dar trégua! Conforme publicado em matéria da 

Fenajufe, “De acordo com o observatório da Frente (Parlamentar), ação nas redes sociais, nos 

endereços residenciais e nos gabinetes já é responsável por mudar o posicionamento de 5 

deputados. Nesse sentido é preciso ampliar e massificar a pressão todos os dias.” 



 

 

 
 

2 

Para a próxima semana a reunião aprovou o seguinte calendário:  

18/10 

•  pressão nos aeroportos de origem e em Brasília (tarde) 

19/10 

• 7 horas - pressão aeroporto de Brasília  

• 14 horas - ato em frente ao Anexo II da Câmara 

20/10 

• 9 horas - concentração no Espaço do Servidor com caminhada ou outra atividade a 

ser definida 

• 14 horas - vigília no Anexo II 

21/10 

• manhã a atividade ainda será definida 

• tarde haverá vigília no Anexo II da Câmara 

A reunião também discutiu a realização de atividades a serem construídas para a semana 

do servidor, em alusão ao dia do servidor público (28/10). Foram cogitadas as seguintes 

atividades que serão definidas na próxima terça-feira (19/10), a saber:  

o Dia nacional de lutas, mobilizações, paralisações, assembleias, audiências         

(organizar um plano de mobilização) 

o Evento / ato em Brasília (com participação / representação de outros locais) 

o Eventos / atos nos estados / municípios (audiência públicas, etc) 

o Ato em Alagoas (focada no presidente AL)  

o Plenária Nacional de fechamento da semana (29/10) – avaliar se é possível 

o Live com Chico Cesar, 20hs, organizado pelas entidades da Paraíba. 

A Federação reitera a recomendação para que sejam feitos contatos prévios com os 

parlamentares nos estados, solicitando acesso às dependências da Câmara.  

Ainda solicita a divulgação nas páginas dos sindicatos da plataforma da Fenajufe para 

pressionar os parlamentares a votarem contra a reforma administrativa. Com a orientação: 

“selecione o estado e envie mensagens pelo Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp. Você 

pode ainda personalizar um e-mail para o(a) deputado(a). Na “pastinha”, você acessa dados 

como as bases eleitorais do(a) parlamentar.” 
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Na segunda-feira, será criado novamente o grupo de WhatsApp com as delegações dos 

sindicatos filiados para melhor organizar as atividades da semana.  

Sendo o que temos para o momento, apresentamos nossas saudações sindicais. 

 

 

Fabiano dos Santos Lucena Pacheco Martins 

Coordenador Geral Coordenadora de Comunicação e Imprensa 

 


