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SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DE PERNAMBUCO RECIFE - QIUARTA, 29 DE NOVEMBRO DE 2017

Servidores federais promovem Dia Nacional 
em Defesa do Serviço Público, em Brasília

MOBILIZAÇÃO

CDE aprova greve geral do próximo dia 5 de dezembro
A reunião do Conselho Deliberativo de Entidades (CDE) da 

Condsef/Fenadsef, realizada na última segunda-feira, 
em Brasília, definiu estratégias para a greve geral que acon-
tecerá no próximo dia 5 de dezembro. O coordenador geral 
do Sindsep-PE, José Carlos Oliveira, assim como o diretor da 
Condsef/Fenadsef, Jurandir Liberal, estavam presentes. 
 A greve foi aprovada por votação na plenária que 
contou com a participação de representantes dos trabalha-
dores de diversos estados e do Distrito Federal. Ela aconte-
ce um dia antes da votação da Reforma da Previdência no 
Congresso. Representantes de diversos setores do serviço 
público definiram a produção de material gráfico para ser 
distribuído durante a greve com esclarecemimentos para a 
população sobre os males da reforma da Previdência. 
 Os representantes dos trabalhadores também en-
trarão na Justiça contra a publicidade do Governo que tenta 
culpar os servidores mentindo sobre um déficit previdenci-
ário. 

 “Na plenária, foram discutidos assuntos ligados a 
lista infindável de ataques aos servidores e o entendimen-
to foi de que esses ataques só serão interrompidos com a 
mobilização e organização de toda classe trabalhadora para 
resistir e reverter o jogo”, comentou José Carlos. 
 Também foi definida a próxima reunião da Diretoria 
Nacional da Condsef, que acontecerá no dia 19 de dezem-
bro próximo. 

Representantes dos servidores públicos federais de di-
versos estados brasileiros se mobilizaram ontem, em 
Brasília, durante o Dia Nacional em Defesa do Serviço 

Público e contra a Reforma da Previdência. O ato, convoca-
do pelo Fórum de Entidades Nacionais dos Servidores Fe-
derais (Fonasef), antecedeu a greve geral que está marcada 
para o próximo dia 5 de dezembro, em todo o país.  
 Caravanas chegaram à Brasília e se concentraram 
nas proximidades da Catedral Metropolitana de Nossa Se-
nhora Aparecida, na praça dos três Poderes, de onde saíram 
em caminhada até a Câmara dos Deputados. Cerca de 2 mil 
pessoas protestaram contra a reforma da Previdência e pela 
revogação da reforma Trabalhista e da Emenda Constitu-
cional (EC) 95, que prevê congelamento de investimentos 
públicos por pelo menos 20 anos. Também se mostraram 
contrários a todos os projetos nocivos ao serviço público. 
O Sindsep-PE esteve presente no ato, sendo representado 
pelo servidor da Sudene, Jurandir Liberal, que é diretor da 
Condsef/Fenadsef. 
 Do final de 2016 até agora, além da aprovação da 
EC 95, da reforma Trabalhista e da Terceirização, que rasga-
ram a CLT, o governo golpista iniciou o processo de privati-
zação de órgãos públicos, lançou programas de demissão 
voluntária, promoveu o corte em reajustes de servidores, 

aumentou a alíquota previdenciária e reduziu salários. “Não 
podemos aceitar esses ataques. Temos que nos unir e parti-
cipar de todas as mobilizações de rua propostas pelas enti-
dades sindicais”, comentou Jurandir.  
 Durante o protesto, os servidores exigiram uma reu-
nião com o presidente da Casa, Rodrigo Maia, que acabou 
recebendo uma comissão de trabalhadores e ouviu deles di-
versas críticas a reforma previdenciária e ao governo Temer. 
 Paralelamente a esse ato, o Comando Nacional de 
Greve (CNG) da Fasubra fechou o Ministério do Planeja-
mento, desde a madrugada da segunda-feira (27). As entra-
das foram bloqueadas e os trabalhadores serviram café da 
manhã aos caravaneiros vindos de diversos estados, para o 
Dia Nacional em Defesa do Serviço Público. 


