
 

 
 

 

Ofício nº 232/2020secp 

Brasília, 14 de outubro de 2020. 

 

 

URGENTE 

 

Aos Sindicatos Filiados 

 

 

 

Assunto: encaminha levantamento com posição dos parlamentares acerca da 

Reforma Administrativa e Pacto Federativo e orientações na luta contra a 

destruição do estado brasileiro.  

 

 

Senhores (as) Dirigentes,  

 

 

A Fenajufe - Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e 

do Ministério Público da União encaminha, em anexo, levantamento realizado 

pela assessoria parlamentar da Fenajufe acerca da posição dos parlamentares, 

estado por estado, sobre a Reforma Administrativa e Pacto Federativo.  

A orientação, conforme Reunião da Diretoria da Federação é para os 

sindicatos filiados pressionarem, em especial, os parlamentares “indecisos” e 

“favoráveis com ressalvas”, a fim de demovê-los da posição. Orienta-se ainda ao 

marcarem audiência, encaminhar matéria para publicação em nossas redes 

sociais.   

Importante destacar a adesão à campanha “adote um deputado”, definida na 

reunião da Diretoria, em conjunto com as demais entidades do serviço público e 

centrais sindicais, com o objetivo de reunir no mínimo 20 a 30 servidores/ 

familiares e estes ficarem responsáveis de acompanhar/ pressionar um 

parlamentar “indeciso” ou “favorável com ressalvas”.  

A Fenajufe encaminha, ainda, conforme aprovado na Reunião Ampliada da 

Fenajufe, as seguintes orientações: 



 

 
 

 

a) Que os sindicatos filiados construam ou adiram aos Fóruns/Frentes 

Estaduais de Defesa do Serviço Público e Contra as Propostas de 

Reforma Administrativa; 

b) Que as entidades filiadas, juntamente com os Fóruns/Frentes Estaduais, 

pressionem não só os deputados federais e senadores, mas também os 

deputados estaduais e vereadores estratégicos para influenciar a opinião 

pública e a posição dos parlamentares federais; 

c) Que as entidades filiadas cobrem dos deputados/as federais o voto contra 

a reforma com agendamento de reunião nos estados, bem como dos 

candidatos/as a prefeito/a a posição contra a reforma administrativa; 

 

d) Encaminhar à aprovação de moções nas Câmaras de Vereadores/as dos 

municípios em defesa do serviço público e contras as propostas 

apresentadas pelo governo Bolsonaro. 

 

         Oportuno destacar a importância da construção de uma mobilização 

concomitante, para que a pressão parlamentar possa ter lastro junto às bases de nossas 

entidades sindicais. Nesse sentido, a Fenajufe destaca o calendário aprovado na 

Reunião Ampliada para a luta contra a reforma administrativa:  

 

a) 15/10 - Dia Nacional em defesa da educação pública, gratuita e de 

qualidade, contra o retorno às aulas presenciais e contra a reforma 

administrativa. Manifestações pelo dia do professor junto com entidades de 

trabalhadores/as da educação. Importante a publicização, mesmo que o 

sindicato não participe, de atividade de apoio aos professores e contra a 

reforma administrativa;  



 

 
 

 

b) 24/10 – mobilizar para a Plenária nacional de várias entidades sindicais, 

divulgando aos servidores através das redes sociais: plenária ampla, de base, 

construída com as três esferas do funcionalismo e estatais. 

 

c) 28/10 – Dia Nacional de Luta com atos e manifestações nos estados, 

organizado pelos fóruns locais e estaduais com ato virtual centralizado às 

16h, replicando as atividades que ocorreram ao longo do dia e mostrando as 

atividades presenciais que for possível de serem realizadas, ao vivo. 

 

d) Construção de um dia nacional de greve contra a Reforma Administrativa, 

em articulação unificada com as demais entidades dos servidores e 

servidoras  públicos e Centrais sindicais para após o dia nacional de luta de 

28 de outubro, apresentando como sugestão nos fóruns com as entidades dos 

servidores e Centrais, o dia 11/11. 

Sendo o que se apresenta para o momento, saudações sindicais,  

 

 

Fabiano dos Santos Thiago Duarte Gonçalves  

Coordenador Geral Coordenador de Formação Política e 

Organização Sindical 

 

 

 


