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Ofício CONDSEF/FENADSEF nº 103/2021. 

 

Brasília-DF, 11 de agosto de 2021. 

 
 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Ministro PAULO ROBERTO NUNES GUEDES 
Esplanada dos Ministérios, Bloco P - 5º andar 
Brasília, DF – CEP 70048-900 

E-mail: gabinete.ministro@economia.gov.br 

  

 

Assunto: Participação na greve prevista para 18 de agosto - Dia Nacional de Luta e 

Paralisações. 

 

 

Exmo. Ministro,  

A CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO 

PÚBLICO FEDERAL - CONDSEF e a FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 

NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - FENADSEF, entidades sindicais legalmente 

constituídas, inscritas no CNPJ sob nº 26.474.510/0001-94 e 22.110.805/0001-20, 

respectivamente, sediadas no SBS, Quadra 01, Bloco K, Ed. Seguradoras, 3º andar, 

Brasília/DF, CEP 70.093-900, neste ato representadas por seu Secretário Geral, vêm, 

respeitosamente, comunicar que a categoria de servidores públicos federais participará da 

greve prevista para o próximo dia 18 de agosto.  

Importante registrar que a CONDSEF e a FENADSEF são entidades 

sindicais de grau superior e representam os interesses das entidades de classes que 

congregam todos os servidores públicos e trabalhadores vinculados à administração direta, 

indireta, fundacional e autárquica dos poderes da União e das empresas públicas federais, 

sejam eles regidos pelo RJU ou pela CLT, da Administração Pública Federal, ativos, 

aposentados e pensionistas inclusive aqueles provenientes de convênios que têm o objetivo 

de implementar ações da Administração e do Serviço Público e prestadores de serviço que 

percebam de forma direta ou indireta da União Federal, todos considerados trabalhadores 

públicos federais, conforme previsto nos respectivos Estatutos de cada Entidade.  
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Os servidores das três esferas - municipal, estadual e federal - vão 

fazer uma greve de 24 horas no dia 18 de agosto, denominado Dia Nacional de Luta e 

Paralisações, que terá mobilizações e paralisações também de trabalhadores da iniciativa 

privada. 

Especificamente quanto aos servidores e empregados públicos 

federais, a greve visa a sensibilizar as autoridades governamentais e do parlamento para os 

gravíssimos prejuízos que serão acarretados à categoria e à população trabalhadora caso 

seja aprovada a PEC 32, chamada incorretamente de reforma administrativa porque, na 

verdade, se trata de uma contrarreforma. 

Do ponto de vista mais geral, a referida greve se dá contra a 

intenção de privatizações que alienam o patrimônio nacional e a disparada da inflação; e em 

defesa do auxílio emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia, por vacina já para todos e 

por empregos, contra a MP 1045. 

A presente comunicação visa ao cumprimento dos requisitos formais 

que regem o movimento paredista, na forma da lei.  

Além disso, informa-se que serão mantidos os serviços essenciais e 

inadiáveis, bem como negociada a respectiva reposição. 

Certos de sua pronta compreensão e atendimento, é o que temos a 

comunicar.  

 

Respeitosamente, 

 

 

 

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 
 


