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Circular Ofício nº 212/2021secp  

 

Brasília, 26 de novembro de 2021. 

Aos Sindicatos Filiados 

 

 

Assunto: luta contra a PEC 32/2020 e PEC 23 – Fenajufe convoca sindicatos a enviarem 

caravanas/representações/delegações para Brasília nas semanas de 29/11 a 16/12, 

encaminha orientações e agenda para atuação nas próximas semanas. 

 

Prezados(as) Dirigentes Sindicais, 

 

A Fenajufe convoca os sindicatos a enviarem caravanas/representações/delegações 

para Brasília nas semanas de 29/11 a 16/12 e  orienta entidades filiadas a manterem a 

mobilização  tanto nos Estados, quanto em Brasília, mantendo ativa atuação e utilizando 

todos os meios possíveis para derrotarmos a política do atual governo, que prejudicará 

irremediavelmente a população brasileira até o encerramento dos trabalhos legislativos 

no Congresso Nacional.  

Para isso, a Fenajufe orienta seus sindicatos filiados: 

a. Fazer visitas/atos nos escritórios políticos e casas dos parlamentares, deputados 

(PEC 32) e senadores PEC’s 32 e 23). 

b. Redes Sociais - Não devemos dar sossego aos parlamentares durante o final de semana, 

para isso devemos utilizar também as redes sociais para enviar mensagens contra a PEC 

32 (reforma administrativa).    

Utilize o Mobiliza Fenajufe - plataforma lançada pela Federação 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). 
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Na “pastinha”, você acessa dados como as bases eleitorais do(a) parlamentar. (Link de 

acesso: https://bit.ly/3jsFvwu) 

Podemos utilizar também o Observatório da PEC 32 - Ferramenta importante 

disponibilizada pela Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços Públicos. É 

atualizado diariamente com os nomes dos favoráveis, contrários e indecisos para que 

as entidades utilizem na pressão aos parlamentares. (Link para acesso: 

https://bit.ly/3qcaLTO) 

22/11 a 16/12 - Fenajufe convoca caravanas/representações/delegações para 

Brasília  

A Fenajufe convoca os sindicatos filiados a enviarem caravanas, representações ou 

delegações para Brasília nas semanas de 29/11 a 16/12 para cumprir as atividades organizadas 

pelas entidades que compõem o Fonasefe e Operativa das Centrais Sindicais, como corredor de 

pressão aos parlamentares no aeroporto de Brasília, atos no anexo II da Câmara dos Deputados, 

visitas aos gabinetes dos deputados, entre outras atividades.   

Não podemos deixar este período de final de ano arrefecer a mobilização, pois é a 

mobilização da categoria que está garantindo que o presidente da Câmara não avance na 

inclusão da PEC 32 na pauta da Câmara. Da mesma forma, precisamos segurar a PEC 

23 no Senado. Não podemos dar trégua aos parlamentares, pois a qualquer momento 

podem incluir as PECs em pauta.  

Segundo nossa assessoria parlamentar, “as três últimas semanas de atividades no 

Congresso Nacional antes do recesso legislativo, que terá início formal a partir do dia 23 

dezembro, deverão ser intensas em Brasília.  

Entre os temas que deverão ser priorizados até o final do ano, destacam-se: i) a conclusão 

de votação da PEC 23/2021, que versa sobre os Precatórios e aguarda deliberação do Senado; 

a MP 1061/2021, que cria o Auxílio Brasil (Senado); a MP 1063/2021, que trata da venda direta 

de Etanol (Senado); o PL 2541/2021, que prorroga a desoneração da folha de pagamentos 

(Senado); o PL 4199/2020, conhecido como BR do Mar (Câmara); PL 4782/2020, Refis 

(Câmara); e o PLN 19/2021, que versa sobre o orçamento para 2022 (Congresso); entre outros 

temas. Além disso, no Senado Federal, ao longo da próxima semana, o Plenário deverá realizar 

https://bit.ly/3jsFvwu
https://bit.ly/3qcaLTO
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esforço concentrado para votação de indicações de autoridades para diversos órgãos 

(embaixadas, tribunais, agências etc). 

No tocante à pauta de interesse dos servidores públicos, a expectativa é que não tenhamos 

grande movimentação sobre a Reforma Administrativa, uma vez que ela não deverá ser pautada 

este ano no Plenário da Câmara; por outro lado, a depender do desfecho da PEC dos Precatórios 

e do espaço fiscal por ela aberto, o Poder Executivo poderá se movimentar para encaminhar 

proposta de reestruturação de carreiras do serviço público federal. E a PEC que reduz a idade 

de aposentadoria compulsória dos servidores públicos poderá ter um início de debate em 

Comissão Especial a ser instituída. 

Na pauta dos plenários, inicialmente não vislumbramos a deliberação de matérias de 

grande relevância para os servidores públicos; todavia, registramos que as atenções deverão ser 

redobradas, visto que é relativamente comum que os presidentes das Casas Legislativas tentem 

incluir em pauta temas esdrúxulos (“contrabandos legislativos”) nas semanas que antecedem o 

recesso legislativo”. 

Importante alertar que o acesso à Casa por visitantes continuará restrito, sendo mantida a 

atual regra que exige autorização prévia de gabinetes ou de lideranças partidárias. Além disso, 

a polícia legislativa passou a cobrar o cartão de vacina para acesso às dependências da Câmara. 

A última reunião do Fonasefe, realizada em 26/11, deliberou pela necessidade de manter 

a presença em Brasília até o final do ano, com convocação do dia 8, ressaltando a necessidade 

de ações nos Estados, de forma articulada com os fóruns e frentes. 

Também discutiu-se a necessidade de intensificar as mobilizações nos estados, junto à 

população e às bases eleitorais dos parlamentares. 

A reunião também discutiu a realização de ação direta com a população na rodoviária, 

quarta-feira após a vigília no Anexo II, com panfletagem, material com redação direta e de 

simples entendimento, dialogando com a realidade da população e sua necessidade por serviços 

públicos, com ações performáticas (dinheiro simbolizando a compra de votos, bonecos do Lira, 

Bia Kicis, etc.). 

Foi reforçada a importância de construção de uma greve do funcionalismo e uma greve 

geral da classe trabalhadora para barrar o processo de avanços sobre os direitos dos 

trabalhadores e trabalhadoras. 
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Proposta de programação para a próxima semana: 

Agenda da semana: 

29 e 30/11 - Manutenção das atividades de pressão nos aeroportos de partida dos deputados e 

senadores na 2ª e 3ª feira  

30/11 – Terça-feira  

➢ 7 horas - aeroporto Brasília 

➢ 14 horas - concentração em frente ao Anexo II do Senado 

1º/12 – Quarta-feira 

➢ Manhã – visita aos gabinetes dos parlamentares no Congresso Nacional 

➢ 14 horas - vigília Anexo II da Câmara dos Deputados 

➢ 16 horas - panfletagem na rodoviária com panfletagem, ações performáticas 

(dinheiro simbolizando a compra de votos, bonecos do Lira, Bia Kicis, etc.). 

2/12 – Quinta-feira 

➢ Manhã - vigília Anexo II da Câmara 

➢ Tarde - reunião organizativa com as entidades nacionais 

Obs.: no aeroporto - cuidado especial com segurança frente aos ataques como já ocorrido.   

Atenção especial com a identificação dos parlamentares. Atenção para as formas de ocupação 

e de distribuição no espaço do aeroporto para criar condições adequadas para a abordagem dos 

parlamentares.  

1º/12 - O orçamento é nosso: mais verbas para os serviços públicos e reposição salarial já! (por 

conta do orçamento)  

04/12 - Dia de Mobilização das Mulheres: Bolsonaro Nunca Mais 

08/12 - Dia da Justiça - Dia Nacional de Lutas - Justiça é ter serviço público gratuito e de 

qualidade para todos.  

26/01/2022 - Marcha de Abertura do Fórum Social Mundial pela Justiça e Democracia e do 

Fórum Social das Resistências” 

Preparação do Dia Nacional de Mobilização - 08/12  
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A Fenajufe convoca seus sindicatos filiados para participação na organização e 

realização do Dia da Justiça - Dia Nacional de Lutas - Justiça é ter serviço público gratuito 

e de qualidade para todos a ser realizado no dia 8/12. Está previsto como o último ato 

nacional do ano em Brasília e nos Estados. O Ato tem o objetivo de movimentar todo o 

funcionalismo público de alguma forma e demonstrar a nossa indignação com a política do 

governo dispensada a este seguimento de trabalhadores e em consequência a toda a população 

brasileira, que utiliza esses serviços públicos. Portanto, a participação ativa na construção desse 

dia é de fundamental importância.  

Ato Nacional foi aprovado na Plenária Nacional das três esferas com mobilizações, 

paralisações, assembleias e audiências públicas, de todo o funcionalismo, nas três esferas 

(municipal, estadual e federal).  

A Fenajufe orienta, aqueles que não vierem a Brasília, organizarem o ato em seu estado 

juntamente com as demais entidades que compõem o Fórum Estadual da sua cidade.  

Dia da Justiça e Aniversário da Fenajufe – 8/12 

Dia 8 de dezembro é comemorado o Dia da Justiça e também o dia da criação da Fenajufe, 

que fará 29 anos de luta em defesa da categoria.   Neste ano, a Fenajufe vai aproveitar a presença 

da categoria em Brasília e realizar um coquetel em comemoração aos 29 anos da Federação. 

Para isso, convida toda representação dos sindicatos que estiver aqui em Brasília e pelo menos 

um representante de cada entidade filiada para o coquetel que será realizado à noite, após as 

atividades do dia.  A Fenajufe divulgará local do evento assim que definido. 

Eixos mobilizadores do dia 08/12  

• PEC 32  

• PEC 23  

• Reajuste salarial dos servidores 

• Manter audiências públicas estados e municípios  

Agenda Legislativa 2022 e Agenda do STF 2022 – será elaborada pelo Fórum das Centrais 

Sindicais / Grupo Nacional da Agenda Legislativa – para ser lançado em março.   

• Há iniciativas de Atos na frente de escritórios regionais de parlamentares – estudas 

novas inciativas  
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• Realizar reunião da Operativa (com participação de representantes nacionais das 

Centrais) para fazer um balanço do realizado, prospectar iniciativas para 2022 e 

repactuar compromissos de unidade de ação.  

Pedimos aos sindicatos que enviem para fenajufe@fenajufe.org.br os nomes completos, 

CPF, WhatsApp com DDD dos(as) representantes que virão para Brasília entre os dias 29 de 

novembro a 16 de dezembro, para inclusão no grupo de WhatsApp organizativo da semana. 

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

luta. 

 

Fabiano dos Santos Roberto Policarpo Fagundes 

Coordenador Geral Coordenador de Administração e 

Finanças 

 

 

Evilásio da Silva Dantas Fernando Freitas 

Coordenador Executivo Coordenador de Administração e Finanças 

 

 

 

 

Thiago Duarte Gonçalves Roniel Andrade 

Coordenador de Formação Política e 

Organização Sindical 

Coordenador de Comunicação e Imprensa  

 

 

mailto:fenajufe@fenajufe.org.br

