
 
 

 

CONVOCATÓRIA 
REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FENAJUFE  

COM UM REPRESENTANTE DE CADA SINDICATO FILIADO 

 

 

Dia: 7 de dezembro de 2019. 

Hora: 10 às 18 horas 

Local a confirmar  

 

A Fenajufe - Federação Nacional dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal 

e Ministério Público da União reunirá sua Diretoria Executiva em local e data acima 

especificados e convida um representante de cada sindicato filiado para participar da 

reunião, na qualidade de observador, cujo objetivo é contribuir com o debate político 

da pauta proposta.  

 

A reunião tem por objetivo discutir a onda de ataques do Governo Bolsonaro ao 

Serviço Público e aos servidores, com a apresentação das PECs Emergencial, do Pacto 

Federativo e dos Fundos, que aprofunda o arrocho operado pela EC 95. Frente a isso, faz-se 

necessário organizar a luta nacionalmente para melhor efetivação das ações junto ao 

Congresso Nacional para combater a pauta das reformas contra o serviço público que deve 

ser prioridade para a ação da Fenajufe e dos Sindicatos.  

 

Considerando a urgência do tema, com a necessidade de orientação aos sindicatos, 

mesmo com o calendário de atividades no mês de novembro com vários 

encontros/eventos já programados (09 e 10 Encontro de Comunicação; 27 e 28; Encontro 

do Coletivo Jurídico; 30 Encontro de Mulheres), cientes do alto custo que se tem na 

construção destes encontros, porém, entendendo, que a pauta das reformas contra o 

serviço público deve ser prioridade para a ação da Fenajufe e dos Sindicatos. 

 

 

Assim, como preparação para a referida reunião (ampliadinha) a Fenajufe orienta os 

sindicatos filiados a: 

 

1) realização de rodadas de assembleias, com pautas sobre as propostas de destruição do 

Serviço Público e avaliação das ações que podem se efetivar, com a elaboração de 

calendário de mobilização e possíveis paralisações;  

 

2) realização de frentes amplas com as três esferas (estaduais, federais e municipais), 

inclusive com campanha publicitária em prol do serviço público, com indicação de um dia 

de mobilização/paralisação;  

  

 

Destaca-se que a Fenajufe produzirá de uma campanha publicitária em prol do 

serviço público e em defesa dos servidores públicos, bem como está se articulando com 



 
 

 

outras entidades nacionais sindicais ou associativas de servidores públicos para organizar 

uma resistência integrada dos diversos servidores públicos. Ressalta-se, ainda, a 

importância dos Sindicatos se preparem para o envio de caravanas de servidores para 

Brasília para um trabalho organizado com deputados/ senadores, bem como a procura, de 

parlamentar em parlamentar, nas suas bases, em conjunto com as entidades sindicais do 

serviço público.  

  

   

Destaca-se que tais medidas não impedem de se construir espaços mais amplos no 

começo do ano para organizar a Resistência aos ataques que estão por vir, com a 

construção da Ampliada ou mesmo ações de base com entidades nacionais, a ser avaliado 

nas reuniões/ assembleias acima.” 

 

 

Para a referida reunião (07/12), propomos a seguinte pauta: 

 

1. Informes das assembleias; 

2. Discussão das PECs contra os servidores (as) e serviço público; 

3. Lançamento de campanha publicitária em defesa dos(as) servidores(as) e do serviço 

público nas redes sociais e em outros meios de comunicação; 

4. Encaminhamentos e calendário de lutas. 

 

Brasília, 13 de novembro de 2019. 

 

Diretoria Executiva da Fenajufe 


