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INFORMES E CONVOCAÇÃO 

 

Companheiros e Companheiras, seguindo o calendário de lutas aprovado no CDE sobre o 

ataque direto do atual governo aos trabalhadores da Cultura, nos dias dia 05 e 06 de novembro de 

2018, a CONDSEF/FENADSEF participou do Encontro em Defesa do IBRAM e dos Museus 

Públicos, que ao final do dia 06, no Museu da República, aprovaram os seguintes encaminhamentos: 

Encontro em defesa do IBRAM e dos Museus públicos, Propostas de resoluções e 

encaminhamentos. 

1 - Integrar a luta dos Servidores Públicos Federais contra a reforma da Previdência, contra  EC-95, 

sobre os gastos, Reforma Administrativa que reduz a estrutura do Estado e propõe a extinção do 

MINC; 

2 - Propor o dia 27 de novembro de 2018, como calendário unificado com a  Educação 

(CONDSEF/FENADSEF); 

3 - Realizar rodas de conversas sobre as MPs 850 e 851 e os demais ataques ao Serviço Público 

Federal, nos estados, nos museus, em parceria com os demais setores da Cultura, onde houver  

representações, aproveitando espaços virtuais, quando necessários (Comitê Nacional de 

Mobilização); 

5- Organizar os servidores nos estados para participação nas Audiências Públicas a serem 

realizadas no Congresso Nacional, solicitadas pelas bancadas parlamentares parcerias, 

aproveitando a oportunidade para realizar reuniões dos servidores com o apoio dos sindicatos locais 

(CONDSEF/FENADSEF); 

6 - Acompanhar a elaboração de ADINs e outros instrumentos jurídicos junto a 

CONDSEF/FENADSEF e outras instituições; 

7 - Colaborar na organização do Seminário e Encontro da Cultura da CONDSEF/FENADSEF, com a 

seguinte estrutura: 28/11 -  Informes Gerais; Apresentação do Diagnostico; Ações no Congresso; 

Propostas para a Cultura, tendo como prioridade a defesa do MINC, convidar para ocupar servidores 

do MINC e Artistas; 

8- Organizar coletivamente, propostas para o Seminário Nacional e locais de elaboração de 

propostas de plataformas  para a Cultura, com o apoio  de parlamentares e/ou frentes parlamentares; 

9 - Realizar Atos/Manifestações em parcerias com estudantes e demais servidores, em defesa do 

IBRAM; 
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10 - Elaborar diagnostico sobre a situação dos museus, do IBRAM e políticas públicas (Calebe e 

Fernanda); 

11- Solicitar junto ao IBRAM, informações permanentes sobre as elaborações de documentos, 

minutas de Decretos sobre a criação da ABRAM e Secretarias de Museus (Comitê Nacional de 

Mobilização e representação de servidores do IBRAM); 

12 - Exigir do IBRAM e do MINC uma postura clara, com informações precisas, da real situação dos 

servidores no caso da extinção do IBRAM, (Comitê de Nacional de Mobilização e representação de 

servidores); 

13 - Eleger um Comitê Nacional de Mobilização com a tarefa de acompanhar os debates e 

encaminhamentos sobre as MP's junto aos parlamentares, entidades sindicais e IBRAM; 

14 -  Participar do ato de instalação da Comissão Mista Parlamentar no dia 07 de dezembro, no 

Congresso Nacional, Plenário 6 da Câmara dos Deputados, às 14h40 (850) e 14h50 (851). 

 

Comitê Nacional de Mobilização 

Representações dos Servidores dos Estados: Rafael, Michel, Calebe e Fernanda - Museu 

Nacional - Museu para todos - COFEM - CONDSEF - DEC,  Fórum Cultura. 

 

Calendário e Programação do Seminário Nacional da Cultura e Encontro dos Departamentos 

de Educação e Cultura 

 

 Dia 27 de novembro de 2018 - data indicativa do Encontro da Educação e Cultura 

(CONDSEF/FENADSEF, ANDES, SINASEF e FASUBRA), Rio de Janeiro. 

 

 Dia 28 de novembro de 2018 - Seminário Nacional da Cultura, no Museu da República, Cidade do 

Rio de Janeiro - RJ 

 9 horas - Informes Gerais;  

 10 horas - Apresentação do Diagnostico 

 11 horas - Ações no Congresso; 

 12 horas -  Almoço; 

 14 horas - Propostas para a Cultura; 

 16 horas - Encerramentos. 
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 Dia 29 de novembro de 2018 - Encontro do DEC, no Museu da República, Cidade do Rio de 

Janeiro - RJ 

 09 horas - Informes Gerais;  

 10 horas - Apresentação do Diagnostico 

 11 horas - Ações no Congresso; 

 12 horas -  Almoço; 

 14 horas - Propostas para a Cultura; 

 16 horas - Encerramentos. 

 

É hora de vir para a luta! 

Brasília-DF, 09 de novembro de 2018. 

 

 

 

Secretário-Geral da CONDSEF/FENADSEF 
 

 
                                
 

 
Secretaria de Administração da CONDSEF/FENADSEF 

 


