Ofício Circular CONDSEF/FENADSEF nº 36/2018.

Brasília-DF, 08 de junho de 2018.

Às
Entidades Filiadas à Condsef/Fenadsef
Assunto: Solicitação de Doação para as Atividades do Dia 19 e 20 de Junho 2018 - Em
Defesa da nossa Pauta de Reivindicações, Dos Serviços Públicos, Pela
Revogação da EC- 95 e Data Base para o Funcionalismo.
Companheiros (as),
Dirigimo-nos à direção desta entidade para informar e solicitar o que segue:
A política de desmonte adotada pelo atual governo para o setor público vem
acabando com concurso público, eliminando a estabilidade, além de aprofundar o processo
já existente de terceirização. O sucateamento de todas as áreas dos serviços públicos, o
processo de privatizações com a venda do patrimônio nacional e de nossas riquezas
naturais a transnacionais para governos de outros países. O desmonte, o sucateamento, a
falta de investimentos e a falta de condições mínimas para o funcionamento dos serviços
públicos, principalmente em aéreas como saúde, educação, transporte, segurança dentre
outras, tornam a vida dos brasileiros cada vez mais dispendiosa e difícil.
Somente por meio de mobilização, unidade e forte pressão seremos capazes de
garantir que avanços ocorram, onde o governo impõe uma proposta extremamente
desfavorável aos trabalhadores. Por este motivo, estamos organizando uma marcha
unificada dos federais, estaduais e municipais para 19 de junho, com o objetivo de
pressionar o governo a dar uma resposta efetiva a pauta de reivindicações dos federais,
pela aprovação da data base pelo STF (depois de 8 anos o julgamento, está previsto para o
dia 20 de junho), em defesa dos serviços públicos contra as privatizações e pela revogação
da EC 95/16.
Os servidores e a população não podem mais pagar a conta. Por isso não podemos
aceitar a redução de investimentos no setor público determinados pela EC 95/16, que
acarreta consequências diretas na precarização dos serviços públicos para a população,
que pede qualidade e eficiência no atendimento público em saúde, educação, segurança,
infraestrutura e tantos outros serviços essenciais que são obrigações do Estado fornecer.
Neste sentido, orientamos os Fóruns e entidades Estaduais a estarem em Brasília,
em caravanas, no dia 19/06, para a seguinte programação:


14 horas: Concentração no Bloco "K", em frente ao Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (MPDG), na Esplanada dos Ministérios, para cobrança
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da Pauta dos servidores Públicos Federais, Ato em defesa dos serviços públicos e
pela revogação da EC 95/16;
16h45min: Saída em caminhada para o STF (vigília com velas) a favor da Data
Base;
19 horas: Encerramento.

No dia 20 de junho, a partir das 14 horas, vigília na porta do Judiciário, nos
estados. Onde houver TRFs (PE, RS, SP, RJ) e onde não houver, na Justiça Federal de 1º
grau.
Para o encaminhamento das atividades acima, ficou definido que faremos a
concentração das caravanas nos Fóruns Estaduais de Minas Gerais, Goiás, Brasília, São
Paulo e Rio de Janeiro (com solicitação de doações para os outros estados), para tanto,
estamos solicitando desta entidade, caso não venha em caravana, doação de no mínimo R$
3.000,00 (três mil) para garantirem as caravanas do entorno de Brasília e regiões
próximas.
Esclarecemos que o valor deverá ser depositado na conta da CONDSEF, conforme
dados abaixo:
Confederação dos Trabalhadores no Serviço Publico Federal
CNPJ: 26.474.510/0001-94
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 0452-9
C/Corrente: 55.346-8
Obs.: Após o depósito favor enviar comprovante para financascondsef@gmail.com
Na certeza que seremos atendidos, antecipamos nossos agradecimentos e nos
colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.
Saudações Sindicais,

p/Secretário-Geral da CONDSEF/FENADSEF
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