
EPAs e administrativos juntos
No dia 26 de fevereiro haverá eleição para renovação da direção da Fenapef. Nós da Chapa 2 – Um novo 
sindicalismo representamos um pensamento de mudança e renovação de nossa entidade maior.

Queremos estar à frente da Federação para unir os EPAs e os servidores administrativos naquilo que for 
convergente para esses segmentos.

Nossa união signi� cará mais força e capacidade para alcançar objetivos comuns.

O trabalho dos EPAs não pode ser realizado sem o trabalho dos servidores administrativos. Assim, vamos 
realizar ampla mobilização para que não haja mais tratamento diferenciado na Polícia Federal. Defende-
mos que a carreira administrativa seja reestruturada e corretamente valorizada dentro da instituição.

Também trabalharemos contra o desvio de função de policiais para postos administrativos, pois enten-
demos que a prática é prejudicial à vocação policial e aos pleitos de valorização pro� ssional de nossos 
colegas administrativos.

Vitoriosa, a Chapa 2 – Um novo sindicalismo pretende construir uma parceria permanente com o Sinpec 
PF (Sindicato Nacional dos Servidores do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal), pois entendemos 
que a unidade dessas duas entidades irá fortalecer nossa luta por melhores condições de trabalho na PF. 
Nossos colegas administrativos também desejam uma PF mais justa. Então, nada melhor que unirmos 
forças nessa batalha.

Não temos dúvida que a renovação da Fenapef passa também pela renovação de práticas ultrapassadas e 
um jeito de fazer sindicalismo moderno.

Uma coisa é certa, vamos, com unidade, pro� ssionalismo e muita disposição construir uma nova Fenapef 
para os EPAs e os servidores administrativos.

Por isso, colega servidor do Plano Especial de Cargos do DPF, pedimos seu voto na Chapa 2 – Um novo 
sindicalismo para dar novos rumos à Federação.

Todos os sindicalizados poderão votar, inclusive em trânsito caso esteja fora do domicílio eleitoral. Para 
isso, basta procurar um local de votação em uma unidade da PF.
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Contamos com você colega Escrivão, Papiloscopista,  Agente de Polícia Federal, 
Aposentado e Servidor do Plano Especial de Cargos do DPF para, no dia 26 feverei-
ro, VOTAR na Chapa 2 – Um novo sindicalismo  e assim mudar e renovar a Fenapef.


