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Circular Ofício nº 191/2021secp  

Brasília, 22 de outubro de 2021. 

 

Aos Sindicatos Filiados 

 

 

Assunto: atuação contra a PEC 32/2020. Encaminha deliberações da reunião do Fonasefe  

e da reunião da Operativa do setor público das Centrais Sindicais realizadas hoje 22/10, 

em complemento à Circular Ofício nº 189/2021secp, de 21/10 da Fenajufe enviada ontem 

para os sindicatos filiados.  

 

Prezados(as) Dirigentes Sindicais, 

 

Em complemento à Circular Ofício nº 189/2021secp, datado de 21 de outubro de 2021, 

anexo, a Fenajufe comunica os encaminhamentos aprovados nas reuniões do Fonasefe e da 

Operativa do Setor Público das Centrais Sindicais, ambas realizadas hoje, 22/10. 

A avaliação é que este trabalho realizado pelo conjunto das Centrais, Entidades do 

Fonasefe e seus sindicatos filiados, em Brasília e nos Estados, tem conseguido inviabilizar a 

votação da PEC 32 (Reforma Administrativa).  

Este trabalho deve ser intensificado cada vez mais para ser capaz de inviabilizar 

definitivamente a PEC 32/2020. Neste sentido, é fundamental a unidade entre os(as) 

servidores(as) das três esferas na construção dos atos a serem realizados em Brasília e nos 

Estados, por ocasião do Dia Nacional de Lutas (28/10) – Dia do Servidor Público.  

Garantir o máximo de pessoas nestes atos é imprescindível. Por isso, todo esforço das 

entidades (Centrais, Federações, Confederações, Frentes, Fóruns Nacionais, estaduais e 

municipais, sindicatos, entre outros) nesta construção.  

A Fenajufe esteve presente nas reuniões do Fonasefe e da Operativa que aprovaram as 

seguintes deliberações: 
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✓ Manutenção da mobilização em Brasília até dezembro as terças, quartas e quintas-feiras; 

✓ Orientação do Fonasefe de dar ritmo e continuidade na representação em Brasília, 

dosando a representatividade, se necessário, para assegurar a capacidade de mantermos 

um contingente de servidores(as) até dezembro de 2021; 

✓ Intensificar a pressão no aeroporto na terça (26) e no anexo II com atividades de 

impacto: mala com dinheiro no aeroporto e quadrilha do laranjal no anexo II; 

✓ Manter a reunião presencial da operativa nas terças-feiras; 

✓ Produção de novo vídeo defendendo os serviços públicos e denunciando os desmontes; 

✓ Realização no dia 27 de Vigília Anexo II com ato com participação dos parlamentares; 

possibilidade no mesmo dia de sessão solene ou outra atividade na Câmara pelo dia do 

servidor público; 

✓ Realização de atividade de mobilização no dia 28 em Brasília pela manhã; 

✓ Realização de atividades nos Estados no dia 28; 

✓ Integrar a nossa pauta a luta contra a privatização dos Correios; 

✓ Exposição fotográfica sobre a importância dos serviços públicos para colocar no Anexo 

II; 

✓ Manter as audiências públicas nos estados e municípios; 

✓ Construção de uma plenária nacional dos servidores públicos municipais, estaduais e 

federais em novembro de 2021. 

Programação: 

25 e 26/10:  

• Nos Estados: manter as atividades de pressão nos aeroportos de partida dos deputados 

na 2ª e 3ª feira  

25/10:  

• 16h – aeroporto de Brasília 

26/10:  

• 7h - aeroporto de Brasília 

• 14h - vigília Anexo II da Câmara dos Deputados 

27/10  

• 9h – Concentração no Espaço do Servidor – Ato surpresa (Bloco ... na Esplanada dos 

Ministérios) 
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• 14h - Vigília no Anexo II da Câmara dos Deputados (ato com participação de 

parlamentares pelo dia do servidor público e performance coletiva) 

• Final da tarde - balanço da semana + tratar das ações para a próxima semana 

28/10: 

• Brasília: manhã - Ato em Brasília do Dia Nacional de Luta – Dia do Servidor Público 

• Nos Estados: Dia Nacional de Luta nos Estados com paralisações, atos, assembleias, 

audiências públicas 

• 20h - LIVE Chico Cesar, organizado pelas entidades de Paraíba. 

3 a 4/11: 

• manter a presença em Brasília, na quarta e na quinta (3 e 4/11), após o feriado de 

Finados. 

13/11: 

• Plenária Nacional Virtual  

Sendo o que se apresenta para o momento, e contando com a adesão dos sindicatos 

filiados ao calendário proposto e orientações da Fenajufe nos ofícios desta semana, 

apresentamos nossas saudações sindicais e de luta. 

 

 

Fabiano dos Santos Thiago Duarte Gonçalves 

Coordenador Geral Coordenador de Formação Política e 

Organização 

 

 

 

 

Lucena Pacheco Martins Fernando Freitas 

Coordenadora de Comunicação e 

Imprensa 

Coordenador de Administração e 

Finanças 

 

 

 


