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ORIENTAÇÕES 
PARA ORGANIZAR A PLENÁRIA DE SETEMBRO E DIA 

NACIONAL DE LUTA  

 

DIA 30 DE SETEMBRO – Dia Nacional de Luta em defesa dos serviços 

públicos contra as privatizações e a reforma administrativa. 

 

ORGANIZAÇÃO 

Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais – FONASEFE 

juntamente com as entidades representativas de servidores e empregados 

públicos das três esferas (Municipal, Estadual e Federal) e Centrais Sindicais. 

 

OBJETIVO 

 Mobilizar as bases sindicais e os movimentos sociais em manifestações de 

PROTESTO contra o Estado de Desmonte e em Defesa dos Serviços Públicos, 

bem como a retirada de direitos da classe trabalhadora e a reforma 

administrativa.  

 O dia nacional de lutafocar também na DEFESA dos serviços públicos, das 

empresas públicas e estatais e seus trabalhadores,  

 

Preparação do DIA NACIONAL DE LUTA 

O Dia Nacional de Luta requer uma preparação cuidadosa por parte das 

entidades organizativas. Nosso principal objetivo é demonstrar para a sociedade 

a importância dos serviços públicos e dar um basta nos ataques do governo, bem 

como denunciar o tratamento dado por este governo às questões como meio 

ambiente, indigenistas, saúde, educação, trabalho, a vida das pessoas dentre 

outras. Atos devem ser organizados pelos setores do serviço (municipal, estadual 

e federal) e centrais sindicais em parceria com os movimentos sociais, onde for 

possível. Neste sentido, recomendamos: 

 A realização de plenária virtual nos estados para organizar as atividades do 

dia 30/09, com o objetivo de Indicar perspectivas de ação e estratégias de 

enfrentamento diante dos ataques feitos pelos governos durante e pôs 

pandemia; 
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 Articulação com movimentos sociais para planejar os atos e manifestações 

no dia 30/09; 

 Divulgação nas redes sociais, de textos, vídeos, cards, outdoor, cartazes 

produzidos pelo Fonasefe e entidades nacionais (Condsef/Fenadsef, CUT 

dentre outras) esclarecendo os problemas enfrentados pelos serviços 

públicos e demonstrando sua importância, das empresas publicas e estatais; 

 Criação de comitês locais para organizar as atividades do dia 30/09 

(passeatas, carreatas e atos). 

 

IMPORTANTE: as atividades devem obedecer às regras de 

distanciamento e proteção. 

 

Plenárias Interestaduais 

As plenárias estaduais têm um papel fundamental na mobilização das bases dos 

servidores e empregados públicos (municipais, estaduais e federais) para o dia 

30 de setembro. Elas poderão ser organizadas em dois momentos. 

Primeiro, chamar uma reunião com todas as entidades e setores do serviço 

público para organizar conjuntamente a plenária com mesa temática de 

esclarecimentos sobre a reforma administrativa e desmonte dos serviços 

públicos, seguida de debate e encaminhamentos em relação à preparação do dia 

30/09 (Dia Nacional de Luta), em defesa dos serviços públicos e das estatais. 

 

As entidades responsáveis deverão organizar o ambiente da plenária e 

reunião preparatória com as entidades, com os setores do serviço 

público e com os movimentos sociais, com o objetivo envolvê-los na 

organização do dia 30/09. 

 

Abaixo, quadro de entidades responsáveis com destaques para os locais onde a 

responsabilidade e das entidades da CONDSEF/FENADSEF: 

1. GO: Terezinha/CNTSS, GILBERTO; 

2. MT: CONDSEF/FENADSEF, ANDES; 

3. MG: CONDSEF/FENADSEF; 

4. PA: CONDSEF/FENADSEF (SINDSEF-PA, SINDPSPREV, 

CSP/CONLUTAS); 

5. AM: CONDSEF/FENADSEF, SINASEFE; 

6. AP: CONDSEF/FENADSEF; 
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7. RR: CONDSEF/FENADSEF; 

8. RO: CONDSEF/FENADSEF; 

9. MA: CNTSS, CONDSEF/FENADSEF, SINASEFE; 

10. PI: CONDSEF/FENADSEF; 

11. SE: CONDSEF/FENADSEF, SINASEFE; 

12. RN: CONDSEF/FENADSEF, SINASEFE; 

13. SC: 10/09 - marcada uma plenária dos servidores federais; vai incluir os 

demais servidores no Fórum de Servidores Públicos Federais; 

14. RS: CSP/CONLUTAS, FASUBRA; 

15. PR: 01/09 - será fechada a data, provavelmente para o dia 14/09; ANDES 

também articula; 

16. Terezinha, pelo CNTSS; fará contato com MS, DF e TO; 

17. DF: Terezinha/CNTSS, SINASEFE; 

18. TO: SINASEFE; 

19. ES: Moacir, CSP/CONLUTAS; 

20. AC: SINASEFE; 

21. SP: Fórum dos Servidores Estadual marcou para o dia 12/09, com debate 

sobre conjuntura aberto e encaminhamentos em reunião somente das 

entidades; 

22. RJ: ANDES-SN, FASUBRA (Toninho fará contato com o SEPE), Paulo/ASFOC; 

23. CE: CNTSS, CSP/CONLUTAS (SINPRECE), FENASPS, FASUBRA; 

24. PB: SINASEFE (SINTEPB), CNTSS; 

25. AL: CNTSS, SINASEFE; 

26. BA: Fórum dos Servidores Públicos da Bahia definiu a data para o dia 14/09; 

27. PE: CSP/CONLUTAS, SINASEFE, CNTSS. 

 

 

Obs.: Links destes ambientes deverão ser repassados com as convocatórias 

também para o Fonasefe, para que as entidades nacionais orientem a 

participação de suas entidades de base. 

 

Anexo: MODELO DE CARTAZ E CONVOCATORIA PARA REUNIÃO 

ORGANIZATIVA. 

 


