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Circular Ofício nº 45/2022secp  

Brasília, 10 de março de 2022. 

 

Aos Sindicatos Filiados 

 

Assunto: Lives Ampliadas semanais em março - Dia Internacional das Mulheres - 

Fenajufe convida uma representante de cada sindicato para participar. Atividade 

preparatória ao 11º Congrejufe.  

 

 

Prezados(as) Dirigentes Sindicais, 

 

Em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres (8/3), quando as mulheres lutadoras 

de todo o mundo vão às ruas por emprego e direitos, contra a fome e a violência machista, a 

Fenajufe realizará quatro lives temáticas.  

As mulheres correspondem à 52% da população Brasileira, mesmo sendo maioria, e 

muitas vezes estudem mais, elas têm menos oportunidades no mercado de trabalho, progridem 

menos nas carreiras em relação aos homens e frequentemente em períodos de crise são 

demitidas primeiro e as últimas a serem recontratadas, com salários mais baixos. Além disso, 

sofrem com o machismo, com assédios morais e sexuais. 

Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até o 4º 

trimestre de 2021, mostra que mulheres com 14 anos ou mais de idade representam apenas 

43,8% do total de pessoas na força de trabalho e 41,6% entre o total de ocupados e ocupadas. 

Por outro lado, entre as pessoas desocupadas as mulheres representam 52,2% e entre as pessoas 

fora da força de trabalho são 64,2%. 

Conforme a Fenajufe divulgou no Boletim Especial 11º Congrejufe, publicado 

juntamente com a Convocatória do 11º Congrejufe, em outubro de 2021, a Fenajufe realizará 

várias atividades preparatórias ao 11º Congrejufe com o objetivo de deixar a programação do 
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Congresso o mais leve possível e desafogar a pauta que é bastante extensa, tendo em vista que 

existem muitos pontos a serem tratados obrigatoriamente no Congrejufe. Por isso, a Fenajufe 

realizará uma série de palestras/debates acerca do temário do seu Congresso e essa já será uma 

das várias atividades pré-congressuais a serem realizadas com o objetivo de também preparar a 

categoria para os debates do Congrejufe, através da formação e nivelamento de todes, todas e 

todos os(as) servidores(as).   

A Fenajufe quer dar voz às mulheres do PJU e MPU e para isso, vai realizar uma live por 

semana no mês de março, toda quinta-feira, às 18 horas, pela plataforma Zoom. Confira o 

calendário com os temas:  

17/03: Pandemia de Covid-19 X feminicídio 

24/03: A Mulher trabalhadora do Judiciário e MP e a violência laboral 

31/03: A importância da mulher no meio sindical de hoje 

07/04:Violência política como fator invibilizador da mulher no parlamento 

Dessa forma, a Fenajufe vem convidar uma representante dirigente de cada sindicato 

filiado para participar das lives semanais e debater os temas. Os sindicatos que têm Coletivo 

de Mulheres ou Núcleo de Mulheres ou até mesmo mulheres na direção devem indicar uma de 

suas representantes para participar de cada live, até a terça-feira de cada semana, para 

jota@fenajufe.org.br e  fenajufe@fenajufe.org.br , enviando o nome completo, cargo que ocupa 

no sindicato e no Tribunal, indicando o ramo do PJU ou MPU, além de e-mail e número 

WhatsApp com DDD para enviarmos o link de acesso à live, dentre outras informações que se 

fizerem necessárias.  

Por fim, além do convite às mulheres que representarão os sindicatos nas lives 

organizadas pela Fenajufe, também solicitamos que os sindicatos façam da divulgação das 

atividades em suas redes sociais e site para obtermos o máximo de participação possível e com 

isso dar mais consciência às mulheres e homens acerca das questões relacionadas às mulheres 

e por conseguinte à população de modo geral.  

Correremos lista de participação durante as lives para encaminhamento do certificado de 

participação.  
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Contando com a participação de todos os sindicatos em nossas lives, apresentamos nossas 

saudações sindicais. 

 

 

Leopoldo Donizete de Lima Thiago Duarte Gonsalves 

Coordenador Jurídico e Parlamentar Coordenador de Formação Política e 

Organização Sindical 

 

 

 

Lucena Pacheco Martins 

Coordenadora de Imprensa e Comunicação 


