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Ofício/CONDSEF Nº 005/2015. 
 

Brasília-DF, 19 de março de 2015. 
 
 
 
 

Às 
Entidades filiadas  
 
Assunto: Orientações Jornada de Lutas dos Dias 07, 08 e 09/03/2015 

 

 

Companheiros (as), 

Vimos informar como esta sendo organizada a Campanha Salarial 

2015. Os encaminhamentos que estão sendo adotados foram objeto de 

consenso na reunião ampliada dos SPFs  nos  dias 31/01 e 01/02/2015; 

 

a) Lançamento dia 25/02/2015 da campanha Salarial  

b) JORNADA DE LUTA DIAS 7,8 e 9 DE ABRIL DE 2015 

 

Informamos que as artes da campanha (adesivo, cartazes, jornal e 

outdoor) estão no seguinte endereço (http://www.condsef.org.br/campanha-

salarial-2015) prontas para serem impressas, orientamos as nossas 

entidades f i l iadas a reproduzirem os materiais que poderão ser de forma 

conjunta com as demais entidades do Fórum Estadual, ou separada. O 

Fórum Nacional das entidades montará uma estrutura na Esplanada dos 

Ministérios, com Tendas, Banheiros, Som, Água, Cadeiras e fará 2000 

Coletes que serão distribuídos durante a jornada de lutas.  

Ficou a cargo de cada Fórum Estadual/Entidades Estaduais  

organizar o lançamento da campanha nos estados, durante o mês de março, 

e preparar as caravanas para a jornada de lutas em abril que será nos dias 

7, 8 e 9 em Brasília. Nesse sentido, solicitamos que as Entidades da base 

da CONDSEF  organizem as caravanas via Fóruns estaduais ou de forma 
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independente para que possamos ter o maior numero de pessoas possível 

em Brasíl ia neste período.  

Sabemos que os nossos desafios somente serão alcançados se 

tivermos a capacidade de realizar uma grande at ividade neste período, por 

isto é fundamental que mantenhamos nossa unidade, para mostrar a nossa 

capacidade de mobil ização. 

Aproveitamos ainda para sol icitar a confirmação do recebimento 

deste email e a informação de quantos cada estado estará enviando para  

participação da at ividade citada pelo  e-mail  secretariageral.jac@gmail.com - 

condsef@condsef.org.br.  

 

Saudações Sindicais, 
 
 
 

Sergio Ronaldo da Silva 


