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Circular Ofício nº 194/2021secp  

Brasília, 29 de outubro de 2021. 

Aos Sindicatos Filiados 

 

Assunto: convoca e orienta os sindicatos filiados a priorizarem o envio de 

caravanas/representações/delegações dos Estados para atividades de pressão sobre os 

parlamentares na luta contra a PEC 32/2020 na semana do dia 08/11, e representação nos 

dias 03 e 04/11, em Brasília. 

 

Prezados(as) Dirigentes Sindicais, 

 

Estamos encerrando mais uma semana proveitosa e vitoriosa para os servidores(as) 

públicos(as), que contou com intensas mobilizações em homenagem ao Dia do Servidor(a) 

Público(a) -28 de outubro-, que se transformou em dia nacional de lutas em defesa do serviço 

público e das garantias democráticas estabelecidas na Constituição Federal de 88.  

A Fenajufe e sindicatos filiados, que estiveram em Brasília nesta semana, engrossaram as 

atividades organizadas pelo Fonasefe (Entidades Nacionais de Servidores Públicos Federais) e 

Operativa do Setor Público das Centrais Sindicais. As mobilizações ocorreram com diversas 

atividades como: corredor de recepção/pressão aos parlamentares no aeroporto de Brasília na 

segunda e terça-feira; caminhadas pela Esplanada dos Ministérios; ato público em frente ao 

anexo II da Câmara dos Deputados no dia 27/10 organizado pelas entidades e parlamentares 

que compõem a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços Públicos e no dia 28/10 por 

todas as entidades envolvidas na luta contra a PEC 32/2020 (entidades representativas dos 

servidores públicos das três esferas (municipal, estadual e federal), atuando na operativa das 

Centrais Sindicais e no Fonasefe, e entidades do movimento estudantil e movimentos sociais. 

Além disso, continuou forte a busca por parlamentares nos gabinetes e corredores da Câmara 

dos Deputados com o objetivo de angariar ainda mais votos contrários à PEC 32/2020.  
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Nos Estados também foram realizados atos em homenagem aos servidores(as) 

públicos(as) e de protestos contra à PEC 32 (Reforma Administrativa) e contra a política do 

governo Bolsonaro, e visitas aos escritórios políticos dos deputados(as).  

Outro fato importante especificamente para a Fenajufe, sindicatos filiados e 

servidores(as) do PJU e MPU é que no dia 27 de outubro  foi publicada a Convocatória do 11º 

Congresso Nacional da Fenajufe marcado para o final de abril e início de maio do ano que vem. 

A Fenajufe encaminhou Boletim Especial 11º Congrejufe com praticamente todas as 

informações pertinentes ao maior e mais importante evento dos(as) trabalhadores(as) do PJU e 

MPU nacionalmente. Democraticamente, o estatuto da Federação prevê a convocação com seis 

meses de antecedência para que a categoria e sindicatos tenham tempo suficiente para se 

prepararem para o grande evento.  

Orientações para a próxima semana (3 e 4/11):  

Tendo em vista a próxima semana ser mais curta, devido ao feriado de finados, a Fenajufe 

não vai convocar plantão ampliado para sua direção. No entanto, é fundamental a 

permanência de um contingente de dirigentes da Fenajufe, sindicatos e servidores(as) do 

PJU e MPU em Brasília, para manter a pressão sobre os deputados(as). A PEC dos 

precatórios está com previsão de votação na próxima semana, embora com o provável 

esvaziamento do Congresso Nacional fique postergada. Mas não podemos baixar a guarda 

com este governo e Congresso Nacional. Por isso, devemos ter como tarefa diária a pressão 

sobre os parlamentares nas redes sociais. Pedimos que os sindicatos divulguem:  

Mobiliza Fenajufe 

A Fenajufe lançou a plataforma Mobiliza Fenajufe 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. 

Observatório 

Ferramenta importante disponibilizada pela Frente e atualizada diariamente é o 

Observatório da PEC 32 com os nomes dos favoráveis, contrários e indecisos para que as 

entidades utilizem na pressão aos parlamentares. 



 

 

 
 

3 

Para acessar o Mobiliza Fenajufe e o Observatório entre na matéria 

https://www.fenajufe.org.br/noticias/noticias-da-fenajufe/reforma-administrativa/8276-ato-

pelo-dia-do-servidor-toma-esplanada-dos-ministerios-e-manda-recado-nao-a-pec-32 

Diante do exposto, a Fenajufe convoca os sindicatos filiados a enviarem 

representação para cumprir a agenda de mobilização e pressão em Brasília, nos dias 3 e 

4 de novembro, observando as condições de cada entidade.  

Manutenção de forte presença da categoria em Brasília na semana (8 a 12/11) 

Com objetivo de garantir maior economia com a compra de passagens antecipadas para 

a semana de 8 a 12/11, a Fenajufe convoca os sindicatos filiados a empreenderem todos os 

esforços necessários para enviarem caravanas/delegações/representações com o maior 

número possível de servidores e servidoras do PJU e MPU para Brasília, nos dias 9, 10 e 

11/11, de terça a quinta-feira. 

O Objetivo é manter forte pressão sobre os parlamentares no aeroporto de Brasília, nos 

gabinetes da Câmara dos Deputados e realização de outras atividades como atos e caminhadas 

etc a serem organizadas pelo Fonasefe e Operativa do Setor Público das Centrais, poia a 

expectativa é que tenhamos mais deputados transitando na Casa entre esses dias, fator que 

deverá contribuir com uma efetividade ainda maior das manifestações contra a PEC 32/2020. 

Vale ressaltar que o acesso à Casa por visitantes continuará restrito, sendo mantida a atual 

regra que exige autorização prévia de gabinetes ou de lideranças partidárias e a cobrança de 

comprovante de vacinação para adentrar no Congresso Nacional. 

Hoje (29), houve mais uma reunião da Operativa das Centrais Sindicais que teve essa 

mesma avaliação e aprovou a seguinte programação a ser cumprida na próxima semana: 

03/11 (quarta-feira): 

•   manhã - aeroporto de Brasília 

• 14 horas - anexo II da Câmara dos Deputados 

4/10 (quinta-feira): 

•  14 horas - anexo II da Câmara dos Deputados 

13/11: 

• Plenária Nacional Virtual  

https://www.fenajufe.org.br/noticias/noticias-da-fenajufe/reforma-administrativa/8276-ato-pelo-dia-do-servidor-toma-esplanada-dos-ministerios-e-manda-recado-nao-a-pec-32
https://www.fenajufe.org.br/noticias/noticias-da-fenajufe/reforma-administrativa/8276-ato-pelo-dia-do-servidor-toma-esplanada-dos-ministerios-e-manda-recado-nao-a-pec-32
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Como de costume, pedidos aos sindicatos que enviem para fenajufe@fenajufe.org.br os 

nomes completos, CPF, WhatsApp com DDD dos representantes que virão para Brasília nos 

dias 3 e 4/11 para inclusão no grupo de WhatsApp organizativo da semana. 

Neste final de semana prolongado devemos manter a pressão nas redes sociais sobre os 

deputados, contra a PEC 32, em especial aqueles que se dizem "indecisos". Mas, acima de tudo, 

precisamos descansar e dar atenção aos familiares, não esquecendo que a pandemia continua e 

devem ser mantidos os protocolos de segurança sanitária. A Fenajufe presta sua solidariedade 

a todos(as) aqueles(as) que perderam entes queridos durante o último período. 

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

luta. 

 

 

Fabiano dos Santos Thiago Duarte Gonçalves 

Coordenador Geral Coordenador de Formação Política e 

Organização 

 

 

 

 

Lucena Pacheco Martins Fernando Freitas 

Coordenadora de Comunicação e 

Imprensa 

Coordenador de Administração e 

Finanças 
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