Brasília-DF, 17 de agosto de 2018 .

Às
Entidades Filiadas à CONDSEF/FENADSEF

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

Companheiros (as),
Conforme resoluções aprovadas na nossa Plenária Nacional, bem como cr onogram a
de mobilizações construí do entre as entidades do FONASEFE, estam os reforçando a
importância das nossas filiadas participarem ativamen te da M archa dos Servidores
Públicos Federais à Brasília -DF, dia 1 3/09/2018 (5ª feira). Como parte d as noss as
atividades de mobilização e pr essão p elo atendimen to das no ssas pautas de
reivindicações, cumprimento dos a cordos, concursos públicos, negociação coletiva no
setor público, data -base, revogaç ão da EC -95, recursos na LOA (para rea justes em 2019 ),
aumento n a contrap artida do gove rno para os pla nos de saúde, etc. E levando e m
consideração as resoluções da nossa Plenária Estatu tária, que d eliberou: "Não vamo s
esquec er os acordo s firmados em 2 015, como quer o Ministério do Pl anejamen to, nã o
vamos aceitar a re tirada de direitos nas negociaçõ es dos a cord os c oletivos de tra balho do s
empregado s p úblicos".
Neste sentido, conclamamos as nossas entidades fili adas a fazerem t odos os
esforços para participar em desta marcha à Br asília, e por questões pontuais estamos
orientando as seguintes questõ es:
a)
b)

c)

Possibil itar a participação de se rvidores da ex -Sucam/S aúde no Ato dos Intoxicados
que será realizado no hor ário da man hã , no Ministério da S aúde e Congr esso Nacional;
Possibilitar a participação de servidores do Ministério da Defesa (Marinha, Exército e
Aeronáuti ca) no a to que re alizaremos em fr ente ao Ministério da Def esa , n o horário da
manhã, pelo cumprimento do Termo de Acordo nº 09/2015, que t rat a d a inclusão dos
servidores do PGPE na ca rreira da PC CTM;
A a tividade da M archa à Br asília a contec erá a p artir das 14 hor as, e m frent e ao
Supremo Tribunal Feder al - STF, por ocasião da posse do Ministro Dias Toffoli como
presidente do STF.

Obs.: Em brev e, enviaremos m ais de talhes da prog ramaç ão das at ividades do dia
13/09/2018.
Saudações Sindicais ,

Secretário -Geral da CONDSEF/FENADSEF
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