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Ofício nº 198/2020secp (Circular)  

 

Brasília, 02 de outubro de 2020. 

 

Aos Sindicatos Filiados 

 

 

Assunto: convida entidades filiadas para parceria - Campanha de Mídia Nacional em de-

fesa dos servidores e dos serviços públicos e da taxação das grandes fortunas.  

 

 

Prezados (as) Dirigentes,  

 

 

A Fenajufe – Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério 

Público da União, dando encaminhamento à resolução aprovada na última reunião ampliada 

ocorrida no dia 22 de setembro, convidou várias entidades de servidores públicos para constru-

ção de parceria com objetivo de desenvolver Campanha de Mídia Nacional em defesa dos ser-

vidores e dos serviços públicos, assim como da taxação das grandes fortunas.  

Além da Fenajufe, várias entidades estão participando dessa parceria como Fenajud, Fe-

nafisco, Fenassojaf, Fenamp/Ansemp, Fepolnorte, Fesojus e Fenastc.  

Nas reuniões semanais, as entidades já definiram a agência que será contratada. Será a In 

Press Oficina, uma “agência especializada em processos integrados de comunicação, com am-

plo portfólio de produtos e serviços. Tem expertise na gestão estratégica de imagem e reputação 

de marcas, com base no profundo conhecimento dos Três Poderes. Utiliza inteligência aplicada 

para oferecer soluções em comunicação e relacionamento junto a tomadores de decisão nas 

esferas pública e privada. Atua em setores importantes da economia brasileira, com proposições 

inovadoras para cenários diversos, incluindo situações de crise. A agência integra o Grupo In 

Press, um dos maiores grupos de comunicação corporativa do Brasil, com mais de 30 anos de 

atuação, líder no segmento de clientes privados. Foi eleita a melhor agência de comunicação do 

Brasil em 2019 e por quatro vezes seguidas a melhor do Centro-Oeste: 2016, 2017, 2018 e 

2019.” 

A campanha será desenvolvida em três fases com valor total de R$ 476 mil reais (vide 

proposta anexa). Na reunião desta semana, as entidades resolveram ampliar o convite de parce-

ria com as suas filiadas com objetivo de envolver todos no processo e angariar mais recursos 

para desenvolver integralmente a campanha aprovada.  
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Dessa forma, a Fenajufe vem convidar os sindicatos filiados à contribuírem política e 

financeiramente com a campanha, pois é necessário combater os sistêmicos ataques que os ser-

vidores públicos vêm sofrendo e perdas de direitos ao longo dos últimos anos, independente da 

orientação política do partido que esteja ocupando o poder.  

Atualmente vimos que o debate acerca da Reforma Administrativa voltou com força ao 

cenário político, capitaneado pelo Presidente da Câmara Rodrigo Maia e apoiado pela opinião 

pública, que insiste em taxar os servidores públicos de privilegiados e condicionou a aprovação 

da chamada Renda Brasil ao corte de salários e despesas com o serviço público.  

O governo tem o objetivo de colocar a opinião pública contra os servidores e servidoras, 

devemos contrapor essa visão e apresentar soluções de forma a defender o serviço público e 

taxar as grandes fortunas. 

Para isso, a Fenajufe busca entre suas entidades filiadas parceiras para desenvolver a cam-

panha de mídia nacional de forma a defender o serviço público e a taxação das grandes fortunas 

numa campanha forte com alcance nacional.  

As entidades interessadas estão convidadas a participar da próxima reunião no dia 

7 de outubro às 15 horas por videoconferência. Para isso, devem encaminhar os nomes e 

e-mails dos representantes para Patrícia no fenajufe@fenajufe.org.br.  

Contando com participação das nossas entidades filiadas nesta parceria com objetivo de 

contrapor aos ataques sofridos pelos servidores públicos, apresentamos nossas saudações sin-

dicais. 

Atenciosamente,  

 

 

 

 

Fabiano dos Santos José Aristeia Pereira  

Coordenador Geral Coordenador Geral 
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