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Ofício Circular/FETRAM-MA n° 012/2021 

 

 

São Luís - MA, 06 de Agosto de 2021.  

 

Aos: SINDICATOS FILIADOS 

 

 

Assunto: Convocação para o dia de luta em 18 de agosto - 

mobilizações no Dia Nacional de Luta em defesa do serviço público e 

dos direitos dos trabalhadores 

 

Companheir@s 

  
A Direção Executiva da FETRAM/MA, reunida em 06 de agosto de 

2021, convoca todas aos sindicatos do ramo do serviço público do 

Maranhão a mobilizar suas bases para o Dia Nacional de Luta e 

Paralisações, no dia 18 de agosto próximo. 

  

Essa jornada de luta está sendo convocada pelo conjunto das 

centrais, a partir da iniciativa das entidades sindicais dos 

servidores públicos municipais, estaduais e federais que organizaram 

a greve contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 32, da 

reforma Administrativa pautada no Congresso Nacional. 

  

Essa mobilização deve ser do conjunto da classe trabalhadora, 

diretamente atingida pelo desmonte dos serviços públicos pretendido 

pelo governo Bolsonaro. Governo este que trata os trabalhadores do 

setor público como seus inimigos.  
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Agora é a hora da classe trabalhadora mostrar a sua força e 

entrar em cena na defesa dos seus direitos, dos serviços públicos e 

contra as privatizações. Esse momento é o Dia Nacional de Luta e 

Paralisações de 18 de agosto! 

  

Convocamos todo o movimento a preparar, desde já, com visitas 

aos locais de trabalho, assembleias e plenárias, inserir o debate 

nas casas legislativas, a mais ampla participação da classe 

trabalhadora nas greves, paralisações e manifestações de 18 de 

agosto. 

  Derrotar a PEC 32, em defesa dos Serviços Públicos! 

  Não à MP 1045 que ataca todos os nossos direitos trabalhistas! 

  Não às privatizações, em defesa do nosso patrimônio público! 

  Viva a luta da classe trabalhadora! 

  

Orientamos que todas as ações sejam registradas(fotos e vídeos) e 

divulgada nas redes sociais da entidade, bem como sejam encaminhadas 

a FETRAM e CONFETAM, e-mail: ascom@confetam.org.br e 

presidência@fetram.com.br.   

 

Em defesa dos Serviços Públicos e Servidores! 
 

 

 

JOENESSON DE SOUSA SANTANA 
Presidente da FETRAM/MA 
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