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Bras í l ia-DF,  17 de agosto de 2018.  
 
 
Às 
Entidades Fil iadas à  CONDSEF/FENADSEF  
 
 

CONVOCATÓRIA - MARCHA À BRASÍLIA/DF - DIA 13/09/2018 
 
 

Companheiros  (as) ,  

Conforme resoluções aprovadas na  nossa Plenária Nacional ,  bem como cronograma 
de mobi l izações construí do entre  as  entidades do FONASEFE,  estamos reforçando a  
importância das  nossas  f i l iadas  participarem ativamente da Marcha dos Servidores 
Públicos Federais  à Brasí lia -DF, dia 13/09/2018 (5ª feira) .  Como parte das  noss as  
ativ idades de mobi l ização e pressão p elo atendimento das  nossas  pautas  de 
reivindicações,  cumprimento dos acordos,  concursos  públ icos,  negociação coletiva no  
setor públ ico,  data-base,  revogação da EC-95,  recursos  na LOA (para reajustes  em 2019 ),  
aumento na contrapartida  do governo para  os  pla nos de saúde,  etc.  E  levando em 
consideração as  resoluções da  nossa Plenária  Estatutária,  que del iberou:  "Não vamos 
esquecer os acordos f i rmados em 2015,  como quer o Ministér io do Pl anejamento,  não 
vamos aceitar  a retirada de  direitos  nas negociações  dos  a cordos coletivos de  trabalho dos  
empregados públ icos".  

Neste sentido,  conclamamos as  nossas  entidades f i l i adas  a fazerem todos os  
esforços  para participarem desta marcha à Bras í l ia,  e por questões pontuais  estamos 
orientando as  seguintes  questões:  

a)  Poss ibil i tar a participação de servidores  da ex -Sucam/Saúde no Ato dos Intoxicados 
que será real izado no horário da  manhã ,  no Ministério da Saúde e Congresso Nacional ;  

b)  Poss ibil i tar a participação  de servidores  do Ministério da Defesa (Marinha,  Exército e  
Aeronáutica)  no  ato que real izaremos em frente ao  Ministério da Defesa ,  no horário da  
manhã,  pelo cumprimento do  Termo de Acordo nº 09/2015,  que trata da inclusão dos 
servidores  do PGPE na carreira  da PCCTM;  

c)  A ativ idade da Marcha à  Bras í l ia acontecerá  a  partir  das  14  horas,  em frente ao  
Supremo Tribunal  Federal  -  STF,  por  ocas ião da posse do Ministro Dias  Toffol i  como 
pres idente do STF.  

Obs.:  Em breve,  enviaremos mais  detalhes  da  programação das  at iv idades do dia  
13/09/2018. 

Saudações Sindicais , 

 

Secretário-Geral  da CONDSEF/FENADSEF  


