Circular nº 170/18
Brasília(DF), 13 de junho de 2018

Às seções sindicais, secretarias regionais e à(o)s Diretora(e)s do ANDES-SN

Companheiro(a)s,
Em reunião realizada hoje, dia 13/6/2018, entre as entidades FONASEFE –
Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais e FONACATE – Fórum
Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, sobre a “Jornada de luta em defesa
dos serviços públicos e pela revogação da EC nº 95/16”, redefiniu o calendário, conforme
o que segue abaixo:
Dia 19 de junho – Terça-feira: Marcha a Brasília “Em defesa dos Serviços Públicos, pela
revogação da EC/95 e data base já para todo o funcionalismo”.
14h Concentração no MPOG (Bloco K)
17h Caminhada para o STF
Para a marcha, as entidades FONASEFE e FONACATE sugerem que seja prioridade o
envio de ônibus dos estados mais próximos, como GO, SP, RJ, MG, além de ônibus do
próprio DF.
As seções sindicais que organizarem caravana desses estados podem solicitar auxílio
ao fundo de mobilização.
Dia 20 de junho – Quarta-feira: Ato nos estados em frente aos tribunais de justiça
federal. Acompanhamento do julgamento da data base do funcionalismo público, das três
esferas no STF.
As seções sindicais que enviarem representantes PARA A SESSÃO DO STF deverão
estar atentas as seguintes questões:
 O julgamento está previsto para iniciar às 14h;
 As senhas para entrar começam a ser distribuídas às 13h;
 São apenas 200 vagas no auditório do STF;
 A documentação a ser apresentada na recepção do STF: Documento de
identificação com foto, podendo ser RG, habilitação ou carteira de identidade
funcional;
 Formalidade no traje (exigida pelo STF):
·
·

Para mulheres: saia, vestido ou calça social – sem decotes e não muito curto em
caso de saias e vestidos, não poderão se apresentar de rasteirinha, nem de chinela;
Para homens: Camisa social, calça social e sapato.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossas
cordiais saudações sindicais e universitárias.
Profª. Eblin Farage
Presidente

