
Tendo como pautas a mobilização contra a
reforma administrativas e a mobilização por
Estados dos servidores federais da Cultura, a
reunião iniciou-se com fala da companheira
Jussara (Confsef) que apresentou o
panorama de mobilizações nacionais contra
a Reforma Administrativa. 

Seguido a sua fala, tivemos a apresentação
do cenário da Cultura através das falas de
companheiros do IPHAN, Ancine, IBRAM e
Biblioteca Nacional, das quais se destacam
as preocupações e das consequências das
reestruturações dos órgãos, tanto em suas
equipes gestoras quanto em estruturas
administrativas, além de problemas com o
retorno ao trabalho presencial e situações
de assédio institucional por parte de
membros do Governo Federal. Desse
momento, concluiu-se que é urgente a
criação de meios de comunicação entre
servidores, especialmente no fortalecimento
da mobilização do setor para combater o
sucateamento de órgãos e políticas públicas.  
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DF, Norte e Nordeste: Michel Correia
(IBRAM-DF, Patrícia (IPHAN-PI) 
Sudeste e Sul: Diego (IPHAN-RS),
Fernanda Castro (IBRAM-RJ) e Rafael
(IBRAM-MG) 
Centro-Oeste: José Olímpio (IPHAN-MT) e
Ruth Vaz (IBRAM-GO) 

Após deliberações, foi decidido que cada
região/macro-região terá uma comissão
para deliberar sobre as questões locais,
contando com apoio dos sindicatos filiados a
Condsef, com representações de um ou
mais servidor para criação de agendas e
fortalecimento da comunicação do setor,
para assim delinear as questões prementes
e criar pauta específica da Cultura. As
comissões ficaram assim definidas: 

Ficou deliberado que a Cultura terá agenda
de reuniões quinzenais, bem como a criação
de boletim para massificação das agendas e
mobilizações dos servidores públicos
federais, assim como das ações do setor
Cultural.  

BOLETIM DE MOBILIZAÇÃO
DA CULTURA

BO
LE

TI
M

  1
  -

 M
AR

CÇ
O/

21

Reunião da Cultura - dia 24 de março


