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Comunicado Condsef/Fenadsef nº 12/2018. 

Brasília-DF, 23 de maio de 2018. 

 

 

Às 
Entidades Filiadas à CONDSEF/FENADSEF 

 
 
 

Assunto: Resoluções da Direção Executiva da CONDSEF/FENADSEF e do FONASEFE. 
 

 

Prezados Companheiros (as), 

Estamos encaminhando, abaixo, as resoluções das reuniões da Direção da Executiva e do 

FONASEFE: 

 Orientar as nossas entidades filiadas a intensificarem as assembleias por local de trabalho, 
para debater as resoluções da VIII Plenária Estatutária da Condsef/Fenadsef, Campanha 
Salarial, Conjuntura e Calendário de Mobilização; 

 Orientar as nossas entidades filiadas a constituírem os comitês nos estados em defesa da 
democracia, dos servidores públicos, dos serviços públicos e estatais; 

 Utilizar os textos do Dieese (anexos) sobre os desafios para a democracia e para o setor 
público, como insumo para os debates nas bases; 

 Que a Condsef/Fenadsef, junto com as nossas entidades filiadas, faça um levantamento dos 
candidatos da nossa base para as próximas eleições gerais (Senado, Câmara Federal e 
Estadual); 

 Que a Condsef/Fenadsef e as nossas entidades filiadas encampem a Campanha Nacional da 
CUT em "Defesa dos Serviços Públicos e Estatais"; 

 Que as entidades sindicais continuem denunciando todos os parlamentares que votaram 
contra os direitos dos trabalhadores (Reforma Trabalhista, Terceirização) e apresentaram 
posição a favor da Reforma da Previdência; 

 Orientar as nossas  entidades filiadas a participarem do Congresso do Povo (julho); 
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 Criar comissão com as assessorias jurídicas da Condsef/Fenadsef, Sindsep-AP, Sindsef-RO e 
Sindsep-RR, bem como um diretor da Condsef/Fenadsef de cada um desses estados, sob a 
coordenação da Secretaria Jurídica da Condsef/Fenadsef, para dar todos os devidos 
encaminhamentos referente à Emenda Constitucional 98/2017, que trata dos servidores dos 
Ex-Territórios. 

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

 

 05/06: Reunião no TST sobre a Conab; 

 06/06: Reunião do Conselho Deliberativo de Entidades da Condsef/Fenadsef (CDE); 

 07/06: Ato no Ministério do Planejamento pelo cumprimento dos acordos, resposta a pauta 
da Campanha Salarial 2018, tendo como um dos pontos a contrapartida do governo para os 
planos de saúde; 

 Julho: Plenária Nacional da Condsef/Fenadsef. 

 

Saudações Sindicais, 

 

 

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 


