Comunicado Condsef/Fenadsef nº 22/2018.
Brasília-DF, 14 de setembro de 2018.

Às
Entidades Filiadas à CONDSEF/FENADSEF

Assunto: CULTURA.

A Confederação dos Trabalhadores do Serviço Públicos Federal CONDSEF/FENADSEF manifesta
o repúdio às propostas apresentadas pelo Ministério da Cultura, através das Medidas Provisórias
nº 850 e 851, que propõem a extinção do IBRAM - Instituto Brasileiro de Museus e a criação de
uma Agência Brasileira de Museus, sem qualquer debate e interlocução com as entidades do
campo museal, com as trabalhadoras e trabalhadores do Ibram. Por que uma mudança dessa
magnitude ser feita sem debate, de forma autoritária e vertical?
As ações do IBRAM, que foi criado em 2009, fruto da Política Nacional de Museus (2003), vão
além dos 27 museus gerenciados por esta autarquia. É uma atuação na construção de novos
paradigmas na área museológica, inclusive internacionalmente. Sua extinção, aos moldes das
MP’s, representa grave risco ao interesse público nas políticas museais. Não podemos deixar que
essa comoção, para alguns seletiva, sobre o Museu Nacional privatize e prejudique a garantia das
políticas públicas do setor.
A “janela de oportunidade”, dita pelo então Ministro Sá Leitão, permitiu apresentar a solução
ABRAM, como um serviço social autônomo, na forma de pessoa jurídica de direito privado, nos
moldes do sistema “S” (Sebrae, Sesc e Sesi). Ou seja, acabar com a perspectiva de gerenciamento
das políticas públicas com viés social, participativo e inclusivo, para deixar nas mãos – e na visão
- do capital privado a escolha das futuras ações museais. Por isso a CONDSEF/FENADSEF está
estudando também estratégias para contestação jurídica das MP’s.
Diante deste cenário, e das inúmeras incertezas, pautamos a suspensão imediata das MP’s e a
urgente discussão com o campo museal, com os servidores da Cultura e com os demais setores e
movimentos organizados da sociedade civil, construindo um grande Ato Nacional em Defesa
dos Museus, do Serviço Público e contra a extinção do Ibram, no dia 27 de setembro no Rio
de Janeiro.
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Neste sentido, a CONDSEF/FENADSEF orienta suas entidades filiadas a realizar assembleias,
fomentar o debate junto aos servidores da Cultura, eleger delegados, organizar e garantir sua
participação no Encontro Nacional da Cultura - no dia 26/09 - e no grande Ato Nacional em
defesa dos Museus, do Serviço Público e contra a extinção do IBRAM - no dia 27/09 - no Rio de
Janeiro.

- Museu não é mercadoria, memória não tem preço!
- Contra a privatização dos Serviços Públicos!
- Contra a privatização da Cultura!
- Pela suspensão imediata das MP’s!

Saudações Sindicais,

Secretária de Administração da Condsef/Fenadsef
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