
 

 

Convocatória 
JORNADA NACIONAL DE LUTA 

24 de janeiro a 1º de fevereiro de 2021 
 

A Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da 

União - Fenajufe CONVOCA todos os sindicatos filiados a se engajarem no Calendário 

aprovado pelo Fonasefe como JORNADA DE LUTA DE 24/01 A 01/02 DE 2021. 

A mobilização que deve atingir todos os servidores públicos nas três esferas (federais, 

estaduais e municipais), a depender do grau de articulação e mobilização dos Fóruns Estaduais,  

tem como objetivo a defesa da vacina contra a Covid-19 para todos os brasileiros, a luta 

contra a Reforma Administrativa (PEC 186 e 188/2019 e 32/20) em tramitação no 

Congresso Nacional, e as privatizações dos serviços públicos.  

A Jornada de lutas terá início no dia 24 de janeiro e terminará com um Dia Nacional de 

Luta em 1º de fevereiro.  A decisão foi tomada em reunião do Fonasefe com a participação das 

centrais sindicais CUT; CTB; CSP-Conlutas; além de entidades do funcionalismo público de 

âmbito nacional, estadual e municipal. 

Diversas atividades estão sendo programadas para a jornada de luta, sendo que 

ORIENTAMOS a divulgação, engajamento e envolvimento das entidades de base filiadas a 

Federação. O material será disponibilizado aos Fóruns estaduais, entidades sindicais e 

movimentos sociais ou mesmo ficará disponível com a Comunicação da Federação. 

 

Confira a programação até o momento: 

Jornada de Luta de 24 de janeiro a 1º de fevereiro 

• Semana nacional de lutas de 24 a 31/01 com atividades nos estados organizadas com a 

coordenação e iniciativa dos fóruns estaduais, com pressão nas redes sociais dos candidatos à 

Presidência da Câmara e do Senado; importante à pressão nas redes sociais nestes 

dias (veja quem são os candidatos anexo abaixo)! 

• 24/01 – Dia Nacional dos Aposentados: divulgar as ações existentes neste dia em todo país; 

• Spot de rádio (30 seg) sobre as pautas de luta da semana nacional de lutas e do dia 01/02; 

importante dar desdobramentos de inserção nas rádios locais;   



 

 

• Haverá disponibilização de card´s diários, arte para outdoor, busdoor, camisetas pelo 

Fonasefe para ser disponibilizado aos Fóruns Estaduais, entidades sindicais e movimentos; 

• 26/01 - Mesa do Fonasefe no Fórum Social Mundial - 10h.  

• 30 e 31/01 – Divulgação dos spot's em carros de som nas cidades sob responsabilidades dos 

Fóruns Estaduais e Entidades de base estaduais e municipais. Importante nos 

envolvermos com contratação destes rádios;    

 

1º de fevereiro: Dia Nacional de Luta 

• 10 h – Carreata na maioria das cidades possíveis em DEFESA DA VACINA PARA TODOS 

E TODAS, CONTRA A REFORMA ADMINISTRATIVA E CONTRA AS 

PRIVATIZAÇÕES, sendo que devemos orientar um buzinaço na casa/escritório político de um 

deputado local; importante o envolvimento de servidores na carreata;  

• 14 h - Ato em Brasília: na porta do anexo 2 da Câmara dos Deputados protocolando a entrega 

do manifesto aos candidatos a presidente do Legislativo e início da vigília nacional que será 

construída com inscrições e falas de todas as entidades que solicitarem; 

• 20 h – Panelaço nacional. Divulgação ampla e irrestrita; 

Confira matéria divulgada pela Fenajufe https://www.fenajufe.org.br/noticias/noticias-da-

fenajufe/7350-fonasefe-aprova-jornada-de-luta-em-defesa-da-vacina-para-todos-e-contra-a-

reforma-administrativa 
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