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Circular Ofício nº 197/2021secp  

Brasília, 12 de novembro de 2021. 

Aos Sindicatos Filiados 

 

Assunto: luta contra a PEC 32/2020 e PEC 23 – Fenajufe convoca sindicatos a enviarem 

caravanas/representações/delegações para Brasília (16 a 19/11), encaminha orientações e 

agenda para atuação nos próximos dias. 

 

Prezados(as) Dirigentes Sindicais, 

 

A luta contra a PEC 23 (Precatórios) agora é no Senado Federal.  Como todos viram nos 

principais meios de comunicação, o Presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) conseguiu o 

intento de aprovar nesta terça-feira, dia 9/11, a PEC dos Precatórios no segundo turno do 

Plenário da Câmara com 323 votos favoráveis e 172 contrários. 

A proposta apelidada de “PEC do Calote” limita e parcela o pagamento de precatórios 

que o governo deveria fazer a partir de 2022 a servidores(as) que ganharam esse direito na 

justiça sem caber recurso. A PEC também altera o teto de gastos, desvia recursos públicos para 

o pagamento da dívida e ainda prevê recursos para o programa Auxílio Brasil, que substituirá 

o Bolsa Família e para as chamadas emendas do relator.   

Portanto, impedir a aprovação da PEC 23 também deve ser uma bandeira 

juntamente com a luta contra a PEC 32/2020.  Por isso, a Fenajufe requereu a sua 

assessoria jurídica um estudo sobre a PEC 23 para ser apresentado aos senadores a partir 

da próxima semana.  

A Fenajufe orienta os sindicatos filiados a manterem a mobilização e atuação tanto nos 

Estados, quanto em Brasília, mantendo ativa atuação e utilizando todos os meios possíveis para 

derrotarmos a política do atual governo, que prejudicará irremediavelmente a população 

brasileira.  

Para isso, a Fenajufe orienta seus sindicatos filiados: 
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13/11 – 8h30 – Participação na Plenária Nacional Contra a PEC 32 (virtual) 

A nossa semana está terminando com a realização de importante Plenária Nacional Contra 

a PEC 32, que acontecerá amanhã 13/11, das 8h30min às 13 horas, pela plataforma Zoom. O 

evento está sendo organizado pelas Centrais Sindicais e Fonasefe para reunir o funcionalismo 

público das três esferas (municipal, estadual e federal) além de outros setores da sociedade que 

também lutam contra a PEC 32/2020 (Reforma Administrativa) e PEC 23 (precatórios). 

A Plenária tem objetivo de avaliar a conjuntura, organizar os(as) trabalhadores(as) do 

setor público para fortalecer e ampliar a mobilização de defesa dos serviços públicos e atuação 

contra as PEC’s 32 e 23 e demais ataques do governo Bolsonaro. Além de traçar novos rumos 

da luta e para isso contará com a contribuição do Dieese, Diap e avaliação das Centrais e 

entidades das três esferas (municipal, estadual e federal).  

A plenária servirá também para projetar um calendário de mobilização com data definida 

pelo conjunto dos(as) servidores(as) como dia de paralisação nacional. Por isso, durante o 

evento será consolidado o texto de um manifesto que indicará data para o Dia Nacional de 

Mobilizações, Atos e Paralisações ainda no mês de dezembro. 

A Fenajufe avalia como fundamental a participação das direções dos sindicatos e 

também de servidores(as) do PJU e MPU nesta plenária, demonstrando assim a unidade 

do movimento nacional de servidores(as) municipais, estaduais, federais e dos diversos 

outros setores da sociedade na luta em Defesa dos serviços e servidores(as) públicos. 

Como participar da Plenária Nacional? 

Para participar da Plenária é necessário fazer a inscrição pelo seguinte link: 

https://bit.ly/31xd09S 

Programação da Plenária Contra a PEC 32/2020: 

✓ Abertura com vídeos 

✓ Saudação de abertura (coordenação) 

✓ Apresentação do DIEESE e DIAP  

✓ Entidades da Operativa  

✓ Inscrições para intervenções: 10 Municipais, 10 Estaduais, 10 federais e  10 outros 

✓ Leitura do Manifesto 

https://bit.ly/31xd09S
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14 e 15/11 - Forte pressão sobre os parlamentares neste final de semana 

a. Fazer visitas/atos nas casas dos parlamentares, agora incluindo também os 

senadores devido a PEC 23, dos precatórios 

b. Redes Sociais - Não devemos dar sossego aos parlamentares durante o final de semana, 

para isso devemos utilizar também as redes sociais para enviar mensagens contra a PEC 

32 (reforma administrativa).    

Utilize o Mobiliza Fenajufe - plataforma lançada pela Federação para que as 

servidoras e servidores do PJU pressionem os deputados a votarem contra a reforma 

administrativa. 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. (Link de 

acesso: https://bit.ly/3jsFvwu) 

Podemos utilizar também o Observatório da PEC 32 - Ferramenta importante 

disponibilizada pela Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços Públicos. É 

atualizado diariamente com os nomes dos favoráveis, contrários e indecisos para que 

as entidades utilizem na pressão aos parlamentares. (Link para acesso: 

https://bit.ly/3qcaLTO) 

 

16 a 19/11 - Fenajufe convoca caravanas/representações/delegações para Brasília  

A Fenajufe convoca os sindicatos filiados a enviarem caravanas, representações ou 

delegações para Brasília na próxima semana para cumprir as atividades organizadas pelas 

entidades que compõem o Fonasefe e Operativa das Centrais Sindicais, como corredor de 

pressão aos parlamentares no aeroporto de Brasília, atos no anexo II da Câmara dos Deputados, 

visitas aos gabinetes dos deputados, entre outras atividades.   

Segundo nossa assessoria parlamentar, Queiroz Assessoria, a semana de 16 a 19 de 

novembro deverá estar focada na deliberação da MP 1061/2021, que institui o Programa 

Auxílio Brasil, bem como do PL 2541/2021, que prorroga a desoneração da folha para 17 

setores da economia. Em paralelo, Lira poderá, nas próximas semanas, reunir os líderes da base 

do governo para ensaiar um último esforço para tentar aprovar da PEC 32/2020, que trata da 

Reforma Administrativa. Entendemos, contudo, que atualmente existe baixa probabilidade de 

https://bit.ly/3jsFvwu
https://bit.ly/3qcaLTO
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votação da proposta ainda em 2021, uma vez que o trabalho de mobilização realizado pelos 

servidores nas últimas semanas conseguiu sensibilizar vários parlamentares e converter alguns 

votos. Além disso, é importante ressaltar que o governo gastou grande parte do seu capital 

político para aprovar a PEC dos Precatórios na Câmara dos Deputados e, considerando o 

apertado calendário até o encerramento da sessão legislativa de 2021, o pragmatismo deverá 

prevalecer, no sentido de votar temas consensuais”.  

Devemos aproveitar este período para manter as tratativas com os deputados sobre 

a PEC 32/2020 e com os senadores sobre a PEC 23. Não podemos dar trégua, pois o 

governo está com os cofres abertos fazendo todo tipo de negociatas para garantir a 

aprovação dessas PECs. 

A assessoria também alerta que o acesso à Casa por visitantes continuará restrito, sendo 

mantida a atual regra que exige autorização prévia de gabinetes ou de lideranças partidárias. 

Além disso, a polícia legislativa passou a cobrar o cartão de vacina para acesso às dependências 

da Câmara. 

Agenda da semana: 

16 de novembro - Terça-feira 

➢ Nos Estados - Manter as atividades de pressão nos aeroportos de partida dos deputados  

➢ 7 horas – Aeroporto de Brasília com tambores e ritmos Afro + Máscaras + Totens + 

lenços pretos + faixas: "Nem 23 nem 32, quem voltar não volta" 

➢ 14 horas - Anexo II da Câmara dos Deputados 

17 de novembro - Quarta-feira  

➢ 9 horas - Concentração no Espaço do Servidor (Esplanada dos Ministérios Bloco ...) 

➢ 14 horas - Anexo II da Câmara dos Deputados 

• Apresentação Capoeira e Tambores 

18 de novembro - Quinta-feira  

➢ 10 horas - Anexo do Senado Federal 

• Ato com os Senadores contra a PEC 23 (Calote dos Precatórios)  

20 de novembro - Sábado 

➢ Ato "Fora Bolsonaro Racista" - Vidas Negras Importam 
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20/11 – Ato Nacional "Fora Bolsonaro Racista"  

Conforme já divulgado no oficio 195/2021secp, enviado pela Fenajufe na semana 

passada, no dia 20 de novembro, por ocasião do Dia da Consciência Negra, a Campanha Fora 

Bolsonaro está organizando atos “Fora Bolsonaro Racista” por todo o país.  

Hoje na reunião do Fórum de Entidades Nacionais de Servidores Federais (Fonasefe) a 

avaliação foi que o “Dia 20 de novembro será uma data de grande peso e relevância, com o ato 

nacional "Fora Bolsonaro Racista" em várias cidades no país. Será momento é de ir para as ruas 

e dizer em todas as redes sociais que o Governo Bolsonaro é parte da promoção que retira vida 

de negras e negros, todos os dias. A luta pelo Fora Bolsonaro Racista é simbolizada por toda a 

trajetória dos movimentos anti-racistas que no campo popular buscam o fim do Genocídio no 

país. 

Pela importância dessa data, é fundamental que as entidades envolvidas na luta 

contra a PEC 32 e 23, fortaleçam a convocação do ato dia 20. As entidades devem priorizar 

o envio de dirigentes e pessoas negras para Brasília.”  

Neste sentido, a Fenajufe reforça a convocação de todos os sindicatos e categorias do 

PJU e MPU a participarem ativamente da construção e realização do ato em seu Estado. 

 

Semana de 22 a 26/11 

De acordo com a reunião das Centrais Sindicais Operativa dos Trabalhadores do Setor Público 

ocorrida no dia 10 de novembro, as orientações para a semana de 22/11 e semanas seguintes 

são:  

✓ Manter mobilizações semanais em Brasília até o encerramento dos trabalhos do 

Congresso;  

✓ Especial atenção na preparação das mobilizações do dia 08/12;  

✓ Sugestão de eixos das mobilizações semanais:  

▪ 17/11 - Nem a PEC-32, nem a PEC-23 - derruba senado!  

▪ 24/11 –  

▪ 1º/12 - O orçamento é nosso: mais verbas para os serviços públicos e reposição 

salarial já! (por conta do orçamento)  
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▪ 08/12 - Dia da Justiça - Dia Nacional de Lutas - Justiça é ter serviço público 

gratuito e de qualidade para todos  

▪ 15/12 – “enterrando” neste ano a PEC-32 (obs: pensar com cuidado com esse 

lema)  

✓ 04/12 - Dia de Mobilização das Mulheres: Bolsonaro Nunca Mais 

✓ 26/01/2022 - Marcha de Abertura do Fórum Social Mundial pela Justiça e Democracia e do 

Fórum Social das Resistências” 

✓ PEC 23 - apoiar e articular iniciativas, reuniões e outras atividades para atuar contra a 

medida. 

Dessa forma, pedimos aos sindicatos que enviem para fenajufe@fenajufe.org.br os 

nomes completos, CPF, WhatsApp com DDD dos(as) representantes que virão para Brasília 

entre os dias 8 a 12/11, para inclusão no grupo de WhatsApp organizativo da semana. 

Sendo o que se apresenta para o momento, apresentamos nossas saudações sindicais e de 

luta. 

 

 

Evilásio da Silva Dantas Fernando Freitas 

Coordenador Executivo Coordenador de Administração e Finanças 

 

 

 

Juscileide Rondon Lucena Pacheco Martins 

Coordenadora Executiva Coordenadora de Comunicação e Imprensa 

 

 

 

Ramiro López  Roniel Andrade 

Coordenador Jurídico e Parlamentar Coordenador de Comunicação e Imprensa  

 

mailto:fenajufe@fenajufe.org.br

