
 

 

 

        Movimento de Conscientização Sindical 
        LIBERTA BRASIL 
                            “Este é o instante, este é o momento” 

MOVIMENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO SINDICAL LIBERTA BRASIL 
Av. do Contorno, nº 2.905 – Sala 406, Bairro  Santa Efigênia,  

Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.110-915 

mcslibertabrasil@gmail.com 
https://www.libertaja.net.br/ 

www.libertabrasil.org.br 
https://www.facebook.com/MCSLibertaBrasil/ 

https://www.instagram.com/MCSLibertaBrasil/ 

 
Comentários sobre o registro sindical da FENAJUFE – Pesquisa realizada no 10º CONGREJUFE. 

 

1. Já ouvi falar mas esse tema não é muito recorrente. Deveria ser mais abordado. 
2. Acho um absurdo. 
3. Desde a fundação. 
4. Mas o fato concreto é que ela existe e a meu ver encontra-se legitimada pelo número de sindicatos. 
5. Pouco importa, pois não é escritório burocrático, mas uma instância política. 
6. Essa deve ser uma das prioridades da federação: viabilizar a carta sindical. 
7. Por que até agora? 
8. Falha do jurídico, Fenajufe que tem todos os documentos necessários para aquisição da carta sindical. 
9. Nós servidores/sindicalizados deveremos ser informados sobre esta situação da ausência da carta sindical. 
10. Passou da hora de regularizar. 
11. E nem vai ter nunca. É vergonhoso. 
12. Vamos apoiar a obtenção da carta!!! 
13. Um absurdo. 
14. Questões burocráticas não podem se sobrepor à organização política dos trabalhadores. 
15. Imaginava que por ter legitimidade, a Fenajufe teria esta carta. 
16. Absurdo. 
17. Como não? PT, PSOL, PSTU entre outros não é carta sindical. 
18. E... 
19. Nunca discutem o que é necessário, deixam tudo correr solto. Absurdo. 
20. O que é isso? 
21. Se não tem deveria ter e nem por isso deveria deixar de existir. 
22. Um absurdo até a presente data não ter normalizado essa situação. 
23. Erro grave. 
24. Lutar para regularizar. 
25. Sindjus. 
26. Detalhe que poderia ser superado diante de uma atuação mais efetiva. 
27. Precisa providenciar. 
28. A Fenajufe não tem carta sindical por haver o Sinasempu na mesma base territorial, defendendo os mesmos 

servidores, ou seja, os servidores do MPU e MPDFT. 
29. Uma vergonha. 
30. E não sei por que não a tem. 
31. Vergonha! Incompetência? 
32. Mas quem tem que ter carta sindical não são os sindicatos? 
33. Há pouco interesse dos coordenadores. 
34. Porque houve impugnação da entidade representativa do MP e não tem coragem de resolver esse impasse para 

obter a carta sindical. 
35. Pois é, não tem legitimidade. 
36. Não fui informado a respeito. 
37. Não sabemos o porquê. 
38. Absurdo. 
39. A carta sindical é só mais um recurso, no entanto, não é a finalidade maior da entidade. 
40. Absurdo. 
41. Um sindicato ou confederação não deve ser aparato de Estado ou Governo. 


