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Servidores federais divulgam manifesto na 
VIII Plenária estatutária da Condsef/ Fenadsef, 

realizada em Brasília – DF, entre os dias 04 e 06 de 
maio de 2018

Confira um trecho do documento e leia a íntegra 
no site www.sintsefceara.org.br

Construir a mobilização unitária pelos direitos e 
por democracia

Neste momento histórico a VIII Plenária Estatutária 
da CONDSEF/FENADSEF assume o desafio de enfrentar 
a luta em defesa dos servidores e empregados públicos 
federais, por serviços públicos universais e de qualida-
de para toda a população, por democracia e soberania 

nacional sobre nossas riquezas minerais, em particular 
o petróleo.

A partir do livre debate e reafirmando as resoluções 
do XII Congresso da CONDSEF/FENADSEF, as três teses 
que aqui se inscreveram, no respeito às concepções 

de cada uma, apresentam uma posição unificada a ser 
submetida ao conjunto dos servidores e empregados 

públicos federais.
Não vamos “esquecer os acordos” firmados em 2015, 

como quer o Ministério do Planejamento. Não vamos 
aceitar a retirada de direitos nas negociações dos 

Acordos Coletivos de Trabalho (ACTs) dos empregados 
públicos.

A CONDSEF/FENADSEF vai defender, apoiar e impul-
sionar cada uma e todas as reivindicações dos tra-

balhadores de cada setor e de cada órgão público e 
estatal. Juntos vamos pressionar os dirigentes desses 
órgãos para que atendam as demandas da categoria e 
encaminhem o que couber ao Planejamento, como as 
melhorias ou implantação de carreiras. Vamos exigir 
negociações da pauta de reivindicações entregue em 

fevereiro.
Vamos construir a mobilização unitária da categoria 

cujas reivindicações específicas e gerais se chocam com 
a Emenda Constitucional 95 que congelou os investi-
mentos públicos sociais por 20 anos, como há muito 
queria o capital financeiro nacional e internacional.

Para impor essa brutalidade contra o povo brasilei-
ro – que jamais seria aprovada nas urnas – organiza-

ram o golpe jurídico-parlamentar-midiático 
desfechado em 2016.

Tomou posse ontem, 07/05, a nova direção 
da Associação dos Servidores do Ibama - 

Asibama. Eleita no último dia 30 abril, a 
chapa União e Superação assumiu a entidade 
em cerimônia bastante participativa que con-
tou com a participação da Direção Colegiada 

do Sintsef, por meio de sua coordenação 
Financeira. Na foto, integrantes da direção 

da Asibama e o representante do SINTSEF.

Sintsef marca presença na posse da 
nova diretoria da Asibama

Mais uma para série de Temer “dilapidando 
o patrimonio nacional e acabando com as 

empresas públicas do Brasil”
Correios vão fechar 513 agências e demitir 5,3 

mil trabalhadores. A proposta foi aprovada em 
fevereiro deste ano pela comissão diretora da 

empresa, mas foi mantida em sigilo. A suspeita é 
que a medida tenha como objetivo beneficiar as 

agências do setor privado. 
Fonte: Revista Fórum
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