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Ofício CONDSEF/FENADSEF nº 187/2017. 

 

Brasília-DF, 11 de dezembro  de 2017. 

 

 

A Sua Senhoria o Senhor 
SÉRGIO NOBRE 
Secretário-Geral da Central Única dos Trabalhadores  - CUT 
 

 

Senhor Secretário, 

 

A CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

– CONDSEF e a FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – 

FENADSEF, entidades sindicais legalmente constituídas, inscrita sob CNPJ nºs 

26.474.510/0001-94 e 22.110.805/0001-20, respectivamente, sediada no SCS, Quadra 02, 

Bloco “C”, Ed. Wady Cecílio II, Loja 174-A, Brasília/DF, neste ato representada por seu 

Secretário-Geral Sérgio Ronaldo da Silva, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, 

apresentar o que se segue: 

A classe trabalhadora do nosso país passa por um momento muito complexo 

com as ações nefastas dos golpistas de plantão, e, neste contexto, está incluído o conjunto 

de servidores públicos federais, os quais 80% são representados por essa 

Confederação/Federação. 

Estamos vivenciando ataques aos nossos direitos jamais vistos. Com a 

aprovação da Emenda Constitucional nº 95/16, que limita os investimentos públicos pelos 

próximos 20 anos, além de várias outras propostas nefastas que acabam com os nossos 

direitos. 
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 MP 792/2017 (PDV, congelamento de salários); 

 PEC 287 (reforma da Previdência); 

 PLS 116/17 (demissão por insuficiência de desempenho); 

 MP 805/17 - (aumento da alíquota previdenciária de 11% para 14%). 

Enfim, um desmonte jamais imaginado. 

No entanto, em Plenária Nacional que foi realizada nos dias 19 e 20/10/2017, 

convocada pela Central, foi aprovada por unanimidade dos presentes, que a CUT 

desenvolveria uma Campanha Nacional em defesa dos serviços públicos, no sentido de 

apresentar para a sociedade um contraponto a todas essas demandas do governo golpista 

do Temer. 

Acontece que passados quase dois meses da realização da Plenária, nem o 

relatório com as resoluções foi apresentado, muito menos as perspectivas de 

implementação da campanha em defesa dos serviços públicos, que na nossa avaliação essa 

campanha já era para estar nas ruas por um bom tempo, pela complexidade do momento 

que vivemos, 

Neste sentido, solicitamos de Vossa Senhoria uma resposta urgente sobre o 

tema, para que possamos dar retorno as nossas bases que estão esperando a execução das 

resoluções da plenária dos dias 19 e 20/10/2017; 

 

Atenciosamente, 

 

 

Secretário-Geral da CONDSEF/FENADSEF  


