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RELATÓRIO DO CONSELHO DELIBERATIVO DE ENTIDADES DA 

CONDSEF/FENADSEF 

 

Data:  02/02/2018.  
 

Local:  Auditório da Condsef/Fenadsef .  
 

Estados Presentes:  AM, AP,  CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI,  RO, 
RR, RS (Sindiserf),  SC e SE.  

 

Pauta:  Informes; Avaliação da Conjuntura; Reforma da Previdência; Campanha 
Salarial  dos Federais;  Greve Geral no período da votação da Reforma; 
Calendário de Atividades/Jornada de Lutas  e Encaminhamentos.  

 
RESOLUÇÕES 

 Que a Assessoria Jurídica da Condsef/Fenadsef ingresse ação jud icial contra 
os reajustes abusivos de 19,94%, da operadora Geap, e 22%, da Capesaúde, 
bem como orientar as nossas entidades f i l iadas sobre os procedimentos nos 
seus estados, incluindo também a Assefaz;  

 Propor uma auditoria nas contas da Geap e nos demais p lanos de autogestão;  
 Que a Condsef/Fenadsef e f i l iadas proporcionem debates urgente sobre 

alternativas e soluções para os planos de autogestão;  
 Extensão dos reajustes da Lei nº 13.464/17 para todos os servidores e 

carreiras que não foram contemplados;  
 Campanha de exposição de todos os parlamentares que pretendem votar a 

favor da nefasta Reforma da Previdência, com cartazes, folders, faixas, carro 
de som nas bases eleitorais dos deputados e senadores;  

 Contra os salários abusivos praticados pelo Poder Judiciá rio;  
 Instalar painel com a posição dos parlamentares sobre a "Reforma da 

Previdência", no Espaço do Servidor: "VAMPIROS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL" -  
Condsef/Fenadsef e Sindsep-DF. 

PALAVRA DE ORDEM 
Defesa dos Serviços Públicos 

1. Contra o desmonte dos órgãos públicos; 
2. Pela revogação da EC-95; 
3. Pela revogação da reforma Trabalhista; 
4. Contra a reforma da Previdência; 
5. Por eleições democráticas, por um Congresso que represente a vontade do povo; 
6. Fora Temer; 
7. Nenhum direito a menos. 
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Eixo Específico 
1. Extensão do índice da Lei nº 13.464/17para todos servidores federais; 
2. Aplicação do índice de 25,63%  do Dieese; 
3. Cumprimento dos acordos assinados em 2015, com todos os setores; 
4. Que seja aplicado o valor paritário de 50% per capita da União e do servidor; 
5. Data base dia 1º de maio. 
 

19/2 É GREVE GERAL PARA DEFENDER A APOSENTADORIA!  

O governo Temer quer acabar com a aposentadoria de milhões de trabalhadores da 
mesma forma que está tentando acabar com os direitos  trabalhistas legal izando o 
bico e os  empregos precários  com a extinção d e pelo menos 100 itens da CLT.  Por 
isso não aceitamos a contra rreforma Trabalhista e exigimos sua revogação.  

Temer colocou em movimento uma máquina de mentiras.  Enquanto inunda o rádio e 
a TV com propaganda paga alardeando a quebradeira da previd ência social  perdoa 
dívidas e multas bi l ionárias de grandes empresários e ruralistas.   

Os devedores da previdência acumularam uma dívida, até 2015, de R$374,9 bi lhões,  
mais que o dobro do suposto rombo (R$149 bi)  que o governo divulga para 
propagandear a  reforma. So mente com desonerações e renúncias foram mais de R$ 
283 bilhões que deixaram de entrar.   

O que o governo quer é engrossar os lucros dos bancos ávidos por botar  as  mãos na 
previdência públ ica.  Com isso, quem perde são os servidores,  os empregados 
públicos,  o trabalhador do setor privado, que trabalharão mais tempo, receberão 
menos, e terão seu futuro nas mãos dos banqueiros,  isso para não falarmos daqueles 
que vão trabalhar até morrer porque de bico em bico não terão sequer tempo de 
contribuição.  

Temer e esse Congresso de picaretas travam uma verdadeira guerra contra os dire itos 
dos trabalhadores.  A votação da reforma da previdência  estava marcada para o  dia 5 
de dezembro, mas foi  adiada pela pressão dos sindicatos,  dos movimentos sociais e 
do povo. Mas eles não desist iram, o governo anunciou em janeiro mais 10 bilhões em 
emendas para obras em redutos eleitorais  dos deputados que votarem favoráveis a 
reforma. Por isso nossa luta não pode parar!  

Para tentar assegurar  a aprovação da reforma da previdência eles querem tirar Lula 
da ele ição, por isso a  condenação sem cr ime e sem provas,  t rês semanas antes da 
data prevista para a votação. Querem t irar  das e leições aquele que já se manifestou 
contra esse ataque à aposentadoria e  assumiu o compromisso de propor a  
Constituinte,  plebiscito ou referendo para revogar a reforma trabalhista.   

Não caia na enganação de Temer, a previdência não vai quebrar,  basta cobrar de 
quem deve e gerar mais empregos, diferente da polít ica desse governo que colocou 
na rua 12 milhões de desempregados, fez explodir a violência,  provoca o caos nos 
serviços públ icos e entrega de mão beijada as r iquezas da nação.  

No 19/2 nós servidores federais daremos o primeiro passo para uma forte Campanha 
Salaria l  em 2018.  
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Pelo atendimento de nossas re ivind icações!  

Nenhum direito a menos! Revogação da reforma trabalhista!  

19/2 é  dia de Greve Geral pela Previdência!  

 
CARTA DE BRASÍLIA CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA E EM DEFESA DA 

DEMOCRACIA 

O governo Michel Temer não tem o menor constrangimento de implantar  uma agenda 

claramente neoliberal ,  ant inacional e antipopular.  E la representa os interesses do 

sistema financeiro e do grande capital  internacional,  rati f icada,  lamentavelmente,  

por setores do Poder judiciário e Ministério Público e dos princ ipais meios de  

comunicação.  

De forma i legít ima, Temer tem violado a soberania nacional e os interesses do povo 

bras i leiro ao entregar jazidas do pré -sal  às petroleiras estrangeiras a preço de 

banana, isentando-as do pagamento de um tri lhão de reais em tributos. Promoveu  o 

f im da polít ica de conteúdo local na cadeia de petróleo e  gás,  exportando para outros 

países os empregos que deveriam ser gerados no Brasi l .  Congelou os investimentos 

em educação,  saúde e infraestrutura por 20 anos,  ao mesmo tempo que perdoou 

bilhões de reais em dívidas das grandes empresas.  

Para os pobres,  o governo atual tentou afrouxar o conceito de trabalho escravo e 

aprovou a reforma trabalhista,  que retira direitos,  reduz salários e promove a 

terceirização sem l imites.  O resultado é uma catástrofe social  sem precedentes,  com 

mais de 12 milhões de desempregados e a volta do Brasi l  ao mapa da fome.  

Nesse cenário catastrófico, insere -se a  Reforma da Previdência,  mais um capítulo da 

destruição do Estado social  erig ido com a Constituição de 1988. A propo sta do 

governo promove a exclusão da Previdência dos trabalhadores e trabalhadoras do 

campo e da cidade.  

O governo mente em sua propaganda quando ataca os servidores públicos e afirma 

que a Reforma combate pr ivi légios.  Na verdade,  a  proposta desf igura o  si stema de 

seguridade socia l  duramente conquistado e promove o desmonte da previdência 

social  pública,  estimulando a previdência privada. Os que não podem pagar serão 

empurrados para a exclusão e a pobreza.  

Há vár ios pontos para o povo brasi leiro  repel ir  a R eforma da Previdência.  Está 

comprovado, ao contrário do que diz o governo, que não há défici t  na Previdência.  O 

sistema sofre com fraudes,  desvio de recursos,  desvinculação de receitas,  isenções 

f iscais e perdão de dív idas.  

É uma Reforma contra a dignidade  humana, pois condena milhões de bras i leiros a  

trabalharem até a extenuação de suas capacidades.  Querem 40 anos de contr ibuição 

para a aposentadoria integral,  desconsiderando aspectos geográficos e sociais .  Pior 
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ainda para as mulheres,  que sofrerão aumento  de 10 anos de contribuição (de 30 

para 40 anos).  No caso das professoras,  a ampliação é a inda maior,  de 15 anos.  

A idade mínima (65 anos para homens e  62 para mulher) também é draconiana,  

especia lmente com os trabalhadores que entram mais cedo no mercado.  Um pedreiro  

que começa a trabalhar aos 16 anos,  trabalhará 49 anos para alcançar a idade 

mínima. Como essa idade mínima sobre 1 ano a cada 10, o trabalhador,  na melhor das 

hipóteses,  se aposentará com 69 anos de idade. São 53 anos de contribuição para ter  

aposentadoria integral.  

Ao contrár io do que diz a propaganda enganosa do governo, a Reforma acaba com a 

aposentadoria especia l  para os pequenos produtores rurais e pescadores artesanais,  

na medida em que impõe contribuição mensal para cada membro da famíl ia .  Além 

disso, ela troca o conceito de 15 anos de comprovação de atividade rural  para 180 

contribuições mensais .  

Os assalariados rurais também são fortemente prejudicados, porque passam a se 

enquadrar na regra geral:  os homens passarão de 60 para 65 anos e as mulheres de 

55 para 62 anos.  

A consequência será o êxodo rural  e o aumento da pobreza no campo.  

A reforma ataca a pensão por morte,  impedindo que o segurado deixe a pensão 

integral para sua famíl ia.  

Mais uma vez,  a intenção de Michel Temer, MDB, PSDB,  DEM e al iados é pagar a  

dívida do golpe junto aos setores que o apoiaram, jogando para os mais pobres todos 

os custos das medidas de austeridade e  supressão de dire itos.  É um governo que fala 

em "acabar com privi légios",  mas perdoa débitos mil ionár ios dos  grandes devedores 

da Previdência Social .  Não combate a sonegação, não promove o crescimento da 

economia para gerar  empregos e  ass im solapa a sustentabil idade da Previdência 

Social .  

O golpe jogou por terra a  soberania popular e qualquer compromisso com a 

democracia.  E quando a democracia é comprometida, qualquer abuso é possível,  

inclusive impor uma Reforma da Previdência com tamanho grau de supressão de 

direitos.  Temer, entretanto, age ditatorialmente, comprando votos e gastando 

milhões,  para tentar  empurrar uma reforma que benef icia sobretudo o sistema 

financeiro.  

Nesse cenário nefasto, de quebra das normas democrát icas,  insere -se a condenação 

injusta do ex-presidente Luiz Inácio Lula  da Si lva. É uma tentativa de grandes 

interesses econômicos nacionais e  e strangeiros,  em especial  do s istema f inanceiro  e 

de petrole iras de outros países,  de afastá -lo,  com ajuda de seus prepostos no 

Judiciário e no Ministério Públ ico,  a f im de consolidar a agenda antinacional e 

antipopular dos golpistas.  
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Portanto, lutar contra  a Reforma da Previdência e defender o direito de Lula ser 

candidato à Pres idência da República faz parte de um contexto mais amplo de defesa 

da democracia e da manutenção das conquistas econômicas e sociais obtidas pelo  

povo brasi leiro ao longo de décadas .  

Por tudo isso, conclamamos o povo brasi leiro a press ionar  os par lamentares a 

dizerem NÃO À REFORMA DA PREVIDÊNCIA!  

 

INFORMES 
 
SINDSEP-AP 
Secretaria de Imprensa e Divulgação  -  Atividades real izadas e a se real izar em 2018 :  
Janeiro 
12/01/2018 –  primeira reunião do ano, da direção colegiada do SINDSEP/AP  
  Planejamento Estratégico (construído coletivamente pela  diretoria e 

funcionários)  
  Período: 26 a 28/01/2018 
  Participação nas ofic inas  de formação de multipl icadores/formadores para o 

controle socia l  do SUS di recionadas para os Conselheiros de Saúde do Amapá e 
sociedade civi l ;  

  Participação no balanço do Fórum Social  Pan Amazônico -  FOSPA 2017 e 
planejamento 2018; 

  Ação social  no conjunto Macapá para mulheres com a participação do Conselho 
Estadual de Saúde;  

  Iníc io da reconstrução do site do Sindsep/AP ; 
  Apoio através de repasse de informações e esclarecimentos sobre a PEC 199 para 

sociedade em geral  com po sto de atendimento no sindicato;  
  Comemoração do Dia do Aposentado -  Café da manhã para aposentados 

sindicalizados (24/01/2018) .  
Fevereiro 
  19/02/2018 –  Manifestação contra a reforma da Previdência;  
  I I I  Encontro Internacional sobre Trabalho Decente na Fronteira  (Brasi l  -  Guiana 

Francesa);  
  19/02 a 23/02 –  Divulgação do evento do dia int ernacional  da mulher proletár ia ;  
  26/02 a 02/03 –  Roda de conversa sobre o voto feminino ;  
  Comemoração dos 29 anos do Sindsep/AP -  Baile do Havaí  (10/02/2018); 
  21 a 23/02/2018 –  Encontro Internacional com os Franceses da Guiana Francesa. 

Trabalho decente na fronteira .  
Março 
  08/03/2018 –  confraternização da conclusão das atividades realizada em prol da 

mulher;  
  Participação no Fórum Social  Mundial  -  FSM (13 a 17/03/2018)  
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SINTSEF-CE 
1.  O SINTSEF participou das manifestações nos dias 10/11 e 05/12/2017, contra a 

Reforma da Previdência,  Emenda C onstitucional 95, Defesa da Democracia e a 
Revogação da Reforma Trabalhista;  

2.  Aconteceu no últ imo dia 13/01/2018, a primeira reunião do Conselho de 
Delegado Sindical  de Base, com a participação de cerca de 200 delegados, na 
ocasião foi  real izado um amplo de bate sobre a conjuntura,  princ ipalmente as 
reformas da Previdência,  Trabalhista e  a mobil ização dos trabalhadores para a 
construção da greve geral do dia 19/02/2018 contra a Reforma da Previdência;  

3.  O SINTSEF realizou no dia 12/01/2018 seu Planejamento Estr atégico com a 
participação da Direção Colegiada, Coordenações das Delegacias Sindicais,  
Conselho Fiscal  e Coordenação do Conselho de Delegado Sindical  de Base. O 
objetivo do seminário  foi  de organizar as atividades do sindicato priorizando a 
luta da categoria;  

4.  O SINTSEF está realizando em todas suas regiões do estado debates polít icos 
sobre a atual conjuntura e os desafios para a  classe trabalhadora;  

5.  Apesar das diversas reuniões realizadas com a Gerência do Núcleo Estadual do 
Ministér io da Saúde do Ceará, c ontinua a morosidade no não atendimento das 
demandas dos trabalhadores lotados naquele órgão,  principalmente no que se 
refere a contagem do tempo de serviço para concessão do Abono de 
Permanência,  solic itação de aposentadorias,  tempo insalubre;  

6.  O SINTSEF real izará no ano de 2018 o 13º Congresso da ent idade, com indicativo 
para ocorrer no mês de outubro;  

7.  O SINTSEF part icipou de uma Audiência Públ ica na Assembleia  Legis lativa do 
Estado do Ceará, para discutir  as  pol ít icas públicas de convivência com o 
Semiárido Nordestino e a importância do DNOCS nesse contexto;  

8.  O SINTSEF part icipou de duas Audiências Públ icas na Assembleia  Legislat iva para 
discutir  a  implantação da polít ica nacional de Saúde do Trabalhador e o PLS 
116/2017, que trata das demissões por insufic iência de desempenho no serviço 
público;  

9.  No dia 18/01/2018, o SINTSEF realizou uma assembleia na base da Ebserh para 
discutir  a Campanha Salaria l  2018/2019 e as mobil izações da categoria  para o 
confronto com as medidas tomadas pelo atual GOVERNO GOLPITA TE MER; 

10.  O SINTSEF partic ipou do Ato em Defesa da Democracia e do Direito da 
Candidatura do Ex-Presidente Lula nas Ele ições de 2018, dia 24/01/2018. O Ato 
foi  realizado em frente ao prédio da Justiça Federal e contou com a participação 
das centrais s indicais e  movimentos sociais;  

11.  O SINTSEF real izou o Encontro Estadual dos Aposentados e Pensionistas no dia 
23/12/2017, onde na pauta foi  discutido vários pontos,  dentre esses a Reforma 
da Previdência,  a atual conjuntura e os desafios para a categoria.  

 
SINTSEP-GO 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO MÊS DE NOVEMBRO 2017  
  05 a 30/01/2018 –  Diretores do SINTSEP-GO real izam reunião em todos os órgãos 

da base para escolha de delegados à plenária nacional da CONDSEF.  
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  03/01/2018 –  Diretores partic ipam de assembleia com servidores da  CONAB para 
discutir  ACT 2017/2018.  

  09/01/2018 –  Assembleia com servidores da EBSERH para discutir  ACT 2018/2019 . 
  16 e 18/01 -  Ademar Rodrigues de Souza part icipar de reuniões Condsef e 

Fonasefe.  
  17/01/2018 –  Diretores part icipam de reunião na CUT para org anizar Ato.  
  18/01/2018 –  Diretores do SINTSEP participam de reunião da mesa de negociação 

permanente do Ministério da Saúde .  
  19/01/2018 –  Diretores do sindicato participam de reuniões com planos de saúde.  
  24/01/2018 –  Diretores e servidores da base partic i pam do ato promovido pelas 

entidades juntamente com a CUT referente julgamento do LULA.  
  26/01/2018 –  SINTSEP-GO realiza assembleia com aposentados e pensionistas 

para informes gerais e  escolha de um representante para plenária da CONDSEF.  
  30/01/2018 –  Diretor Welison Marques participa d a reunião no Conselho de 

Saúde de Anápolis .  
Durante o Mês diretores do SINTSEP -GO partic ipam de entrevistas na rádio do 
trabalhador sobre a s i tuação dos servidores públicos federais .  
 
SINDSEP-MA 
  O SINDSEP-MA está realizando a ssembleias nos órgãos públicos para eleger 

delegados (as)  ao seu X CONSEF (Congresso do SINDSEP -MA),  previsto para os 
dias 21 a 24 de março de 2018.  

  Estamos part icipando da Campanha pela Democracia e em Defesa do Direito de 
Lula ser  Candidato.  

  Estamos real izando uma campanha em defesa da entidade Sindicato, composta de 
3 fases,  sendo: 1ª)  Curso de Argumentação Sindical;  2ª)  Campanha de Market ing 
e 3ª) Campanha de Fi l iação, que no nosso caso, f ixamos a meta de aumentarmos 
em mais 2.000 (dois mil)  os f i l iados .  

  Fizemos at ividade lúdica em homenagem ao Dia Nacional  do Aposentado 
realizado no dia 24/01.  

 
SINDSEP/MS 

O SINDSEP/MS está se organizando para os próximos dias,  junto com a FENADESE/MS, 

na construção de uma greve contra a Reforma da Previdência  e também p ara permitir  

que o Luta concorra a eleição de 2018.  

O SINDSEP/MS estará realizando uma rodada de assembleias  na capital  e no inter ior 

do estado, para chamar a sua base em face de conjuntura que está colocada para os  

servidores públ icos federais e os chaman do para a paralisação para o dia 19/02/2018, 

Dia da Greve Nacional ,  chamada pela CUT NACIONAL.  
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SINDSEP/MT 
  O presidente do Sindsep -MT, Carlos Alberto de Almeida, representante da 

CONDSEF/FENADSEF das Empresas Públ icas,  discorreu sobre a reunião com os 
representantes das entidades (S indferro, S indicato de Belo Horizonte, Associação 
do Rio e os Sindicatos do Tocantins,  Minas Gerais e Goiás/Fenadsef/Condsef) 
onde foram discut idas as 4  (quatro)  propostas de ACT protocoladas junto à 
empresa Valec com objetivo de  buscar um consenso.  
O governo, por intermédio de seus representantes,  vem afirmando a manutenção 

das cláusulas sociais e índice zero (reajuste zero).  Por f im ficou deliberado no 

encontro que ir iam propor para empresa assinar termo adit ivo e mudar data bas e 

para maio e com isso ganharmos tempo para construir uma pauta única dos 

trabalhadores.  

  Com relação as atividades nos aeroportos em Mato Grosso é praticamente 
impossível,  pois os  parlamentares golpistas estão uti l izando aeroportos 
alternativos,  como o do ministro Bla iro Maggi ,  e usando aeronaves particulares 
com receio de serem escrachados dentro dos grandes aeroportos e aviões,  como 
tem acontecido com o ministro Gilmar Mendes.  

  Sobre a Greve Geral  a ser  construída no dia  19 deste mês,  Car los Alberto 
informou que não medirá esforços para mobil izar os servidores públ icos federais 
de Mato Grosso, assim como foram feitas nas edições passadas,  com grande 
adesão dos trabalhadores,  e afirmou que se o governo federal ainda não 
conseguiu aprovar a reforma da Previdê ncia foi  graças à mobil ização de todos 
nós.  

  Foi pedida que a Condsef/Fenadsef incentivasse as ent idades f i l iadas a colocarem 
carros de som, tanto na capital  como no interior,  as marchinhas de carnaval que 
estão circulando na internet escrachando polít icos e ministros golpistas.  

  Com referência ao ato do dia 24 de janeiro,  em defesa da democracia,  onde o 
TRF-4 confirmou por unanimidade a condenação do ex -presidente Lula,  em uma 
farsa jurídica nunca vista antes em lugar algum do mundo,  o Sindsep -MT 
participou juntamente com cerca de 200 pessoas em frente a Justiça Federal .  

  A incursão de advogados de Campo Grande (Mato Grosso do Sul)  a aposentados e 
pensionistas do estado de Mato Grosso,  foi  denunciado por Carlos Alberto. 
Segundo ele,  o escritório Moraes Gonçalv es e Mendes está assediando os mesmos 
orientando-os a assinarem uma procuração a respeito da GACEN.  
Outra denúncia foi  a respeito da tentat iva de cr iação de um sindicato específ ico 

da Saúde, onde reuniram um número “recorde” de pessoas (cerca de 14 pessoas ) 

na assembleia,  sob alegação de que a Condsef/Fenadsef  não resolvem nada. Pode 

este “numeroso” número de pessoas criar um sindicato?  

 
SINTSEP-PA 
12 e 13/01/2018 -  Aconteceu a reunião da direção Colegiada Estadual do SINTSEP -PA, 

onde aprovou-se as seguintes resoluções:  
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  Convocar todos os f i l iados para part iciparem das paralisações,  atos e protestos 
convocados para o dia 19/02 -  dia da possível votação na Câmara dos Deputados 
do texto subst itut ivo da PEC 287, da Reforma da Previdência;  

  Campanha Salaria l  2018 -  convocação de sua base para assembleias,  plenárias e 
demais at ividades organizadas para ex igir  reajuste salaria l;  

  Serão real izadas assembleias nos locais de trabalho nas regionais e assembleias 
gerais para debater o assunto;  

  Plenária do Sistema Diretivo -  no dia 26 de janeiro de 2018 ocorrerá a  refer ida 
plenária,  que é a reunião do SINTSEP -PA com os delegados s indicais de base 
eleitos nos locais de trabalho em todo o Estado, cerca de 140 delegados;  

  IX Congresso do SINTSEP -PA -  será real izado no período de  27 a 29 de abri l  de 
2018, uma oportunidade impar para avaliar a  entidade e  sua gestão e planejar 
nossos próximos passos;  

  Reforma Estatutária no dia 30/04/2018 -  aposentados:  foram realizadas várias  
assembleias e debates sobre a  reforma da previdência e ou tras  demandas da 
categoria,  onde este setor tem demonstrado uma grande insatisfação com o 
acordo assinado pela CONDSEF e governo sobre o aumento e integralização da 
pontuação da gratif icação de desempenho que exclui  milhares de aposentados e 
pensionistas desse direito,  no qual consideram uma grande traição da direção da 
CONDSEF que sabia de tudo, mesmo assim, aceitou este acordo.  

A coordenação de saúde do trabalhador tem sido incansável na defesa dos 

INTOXICADOS da Funasa, press ionando o órgão a cumprir as tutelas que garantem o 

tratamento desses servidores,  em função disso a Funasa trouxe para Belém em 2016, 

setenta e oito servidores e,  em 2017, cento e seis,  que foram atendidos pelos  

médicos conveniados,  f izeram os exames prescritos e  receberam os medicame ntos 

para um período de seis meses,  está previsto o atendimento para os demais  

servidores a  partir  da segunda quinzena de fevereiro/2018.  

 
SINTSERF/PB 
1.  Ver uma or ientação sobre como proceder com os cálculos na progressão das 

grati f icações produtivistas.  
2.  Se a opção da aposentadoria pela Emenda 41 pode ser revista a pedido do 

próprio servidor para opção da Emenda 47 em até 5 anos.  
3.  O DNOCS está notif icando servidores sobre a retirada do tempo especial  de 

insalubridade e per iculosidade pelo fator 1.2 e 1.4 dos s ervidores que tem esse 
tempo somado ao tempo de serviço e que deram a eles abono de permanência do 
período da CLT (com gratif icação no contracheque, Portaria de Concessão).  

 
SINDSEP-PE 
Relatório de atividades do Sindicato :  
  29 de novembro/2017 -  Sindsep-PE participa de ato contra privat ização do 

Aeroporto Internacional do Recife.  
  5 de dezembro/2017 -  Sindsep-PE partic ipa de ato contra reforma da Previdência.  

 Iníc io de distr ibuição da revista Garra.  
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  De 7 a 9 de dezembro/2017  -  Sindsep-PE realiza planejamento  estratégico com 
nova direção da entidade.  

  11 de dezembro/2017 -  Diretores do Sindsep-PE participam de ato públ ico contra 
polít icos  conservadores de PE,  durante reunião de deputados de direita para 
discutir  as ele ições de 2018.  

  13 e 14 de dezembro/2017  -  Sindsep-PE real iza assembleias com trabalhadores da 
Ebserh para discutir  ACT 2018/2019.  

  De 22 de dezembro a 2 de janeiro  -  Recesso no Sindsep-PE.  
  18 de janeiro -  Lançamento, em Recife,  da campanha salaria l  2018 dos 

trabalhadores da Ebserh.  
  22 e 23 de janeiro -  Núcleo de Aposentados e Pensionistas do Sindsep -PE realiza 

planejamento estratégico para 2018.  
  23 de janeiro -  Início  da vigí l ia em defesa da democracia e de Lula.  Sindsep -PE 

participou da atividade.  
  24 de janeiro -  Sindsep-PE promove palestra e confra ternização para lembrar o 

Dia do Aposentado.  
  24 de janeiro -  Sindsep-PE inicia a venda das camisas do Bloco Abra o Olho, que 

esse ano traz como tema “Tire sua reforma do caminho que eu quero frevar”.  
 
SINDISERF-RS 
  18 de dezembro de   2017 -  Assembleia Geral  sobre definição de data para o 

Congresso do Sindiserf -RS 2018.  
  20 de dezembro de   2017 -  Reunião de Aposentados e Pensionistas  
  03 de janeiro de 2018 -  Assembleia em D. Pedrito -RS   
  sobre Reforma da Previdência,  Reforma Trabalhista,  PL 116, PDV, MP 805.  
  10  de janeiro de 2018 -  Assembleia no HUSM com os trabalhadores da EBSERH - 

EBSERH-RS, tratar sobre o Encontro Nacional do   ACT 2018/2019.  
  15 de janeiro de 2018 -   Assembleia no INCRA - Porto Alegre, sobre a Reforma da 

Previdência e em Defesa da Democracia.  
  19  de janeiro de 2018 -  Assembleia no HEUFPEL com os trabalhadores da EBSERH 

- Pelotas-RS, tratar sobre o Encontro Nacional do   ACT 2018/2019. 
  22 de janeiro de 2018 -   6 horas -  Recebemos o MST Via Campesina e Movimentos 

Sociais na Ponte do Rio Guaíba.  
  22 de janeiro de 2018 -   Participação na Palestra e Debate -  Diálogos 

Internacionais sobre Democracia na Fetraf -RS.  
  22 de janeiro de 2018 -  Participação do Ato dos Jur istas e Intelectuais em Defesa 

da Democracia na FETRAF-RS.  
  23 de janeiro de 2018 -  Participação no Ato Mulheres pela Democracia,  no 

Auditório Dante Barone, da Assembleia Legis lativa do RS.  
  23 de janeiro de 2018 -  Participação no Ato Ação Ant i -Davos no Auditório Dante 

Barone, da Assembleia Legislat iva do RS, promovido pelo Coletivo Brasi leiro do  
Fórum Social  Mundial  2018.  

  23 de janeiro de 2018 -  Part icipação no Ato e Marcha em Defesa da Democracia 
na Esquina Democrática -  Porto Alegre RS.  

  24 de janeiro de  2018 -  Participação na Vigí l ia no Acampamento, acompanhando 
o Julgamento no TRF4.  
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O Sindiserf-RS partic ipou da Reunião da Direção Ampliada da CUT -RS:  
No dia 29 de janeiro (segunda -feira),  a Direção Execut iva da CUT -RS em reunião 
ampliada com Federações e Sindicatos de Base Estadual  aval iou as  atividades dos dias 
23 e 24 de janeiro ( julgamento s em provas do Lula) e deliberou pela preparação da 
Greve Geral contra a Reforma da Previdência e em defesa da democracia.   
Preparação da Greve Geral:  
  No dia 06 de fevereiro (próxima terça -feira),  na abertura do ano legis lativo, as 

Centrais Sindicais  farão uma passeata pelos terminais do aeroporto Salgado Fi lho, 
é fundamental que as  nossas entidades sindicais se façam presente a partir  das 
4h30min Concentração no Laçador.  

  A nossa imprensa sindical  deve tratar do tema da reforma da previdência com 
destaque e não vamos esquecer de inserir  a denúncia dos par lamentares 
golpistas (deputados que aprovam a reforma da previdência).  

  Nas regionais da CUT -RS e nos municípios cabe aos nossos sindicatos convocar 
reuniões da Frente Brasi l  Popular ,  dos comitês de resistência  ou de intersindicais 
e inic iar os preparat ivos da Greve Geral.  

  Pós carnaval,  as nossas ent idades CUTistas  devem levar o  debate da reforma da 
previdência para todos os locais de trabalho e aprovar a proposta da greve geral 
para barrar a reforma da previdên cia.  

  As nossas ent idades s indicais devem reproduzir o panfleto da CUT -RS ou produzir 
materiais  próprios.  Os panfletos  devem serv ir  para conscient ização nos locais de 
trabalho, praças e bairros.  Neste momento devemos priorizar  o trabalho de 
esclarecimento. O tema da reforma da previdência é sensível e a receptividade da 
população é alta.  

  Pós carnaval,  a  equipe de panf leteação da CUT -RS fará uma jornada de 
distr ibuição de panf letos em pontos de grande circulação em Porto Alegre e na 
região metropol itana:  trensurb, rodoviária,  terminais  e garagens de ônibus, 
escolas,  universidades,  hospitais,  etc.  Esta iniciat iva deverá ser repl icadas em 
cidades que temos dinamismo sindical .  

  As nossas entidades s indicais devem reproduzir os spots de rádios e carro de som 
o mais  amplamente possível.  Lugar dos nossos carros de som é na rua.  

  Para dinamizar os preparat ivos da greve geral,  os integrantes da executiva darão 
suporte em todas as regionais,  principalmente, nas regiões da Serra (Claudir) ,  
Centro –  Santa Maria (Dary e Mari zar),  Vale  do Taquari  (Far ias),  P lanalto –  Passo 
Fundo e Erechim (Vita l ina e Antônio Guntzel) .  

  No dia 09/02, às 9h, na sede da CTB, teremos uma nova reunião das Centrais 
Sindicais,  FPSM e FBP.  Que detalhará os preparat ivos  da greve.  

  No interior do estado nas principais cidades também fazer plenárias de apronto 
f inal.  

  Todos os Sindicatos e Federações movimentem suas bases locais e organizem 
caravanas locais.  
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Próximas Agendas:  
  06/02 

  4h30min Ato contra a Reforma da Previdên cia.  Local:  Concentração no Laçador 
após sairá em caminhada até o aeroporto.  

  9h Reunião da Direção Executiva da CUT -RS com Federações e Sindicatos de 
base Regional.  Local:  Sede da CUT -RS.  

  08/02 
18h- Frente Bras i l  Popular,  Comitê em defesa da DEMOCRACIA e do direito de 
LULA ser candidato POA e Povo Sem Medo convidam para Plenária em defesa da 
democracia e de Lula .  Local:  Largo Zumbi dos Palmares.  

  09/02 
9h reunião das Centrais S indicais,  FPSM e FBP. Que detalhará os  preparativos da 
greve.  Local:  CTB.  

  16/02 
10h- Plenária de mobi l ização da região  metropolitana das Centrais  Sindicais,  FBP, 
FPSM e Movimentos Sociais .  Local:  S indicato dos Bancários POA.  

  19/02  
Greve Geral  

  27 e 28/02 
Caravana com o Lula  iniciando em São Borja  no túmulo do Getulio  Vargas. Tendo 
como Tema: Futuro das Leis Trabalhistas.  

 
SINTRAFESC-SC 
  08/01 -  14 horas -  1ª Reunião da Direção -  organizat iva -  agendas e outros.  
  15/01 -  Discussão com a direção na condução das agendas,  dando pr ioridade às 

reuniões que demanda da atual conjuntura.  
  17/01 -  Reunião com funcionários da Ebserh e di reção do Sintrafesc.  
  31/01 -  Ato Público -  chamado pelo Sinait  -  Ministér io do Trabalho e Emprego -  

Sintrafesc -  chamado a participar da mesa, falar sobre Reforma da Previdência -  
Ato em memória da CHACINA de UNAÍ -  MG - L ír io José Téo e Maria das Graças 
Albert partic iparam pelo Sintrafesc.  

  Agenda da Entidade:  
  30/01 e 01 e 02/02 -  Panfletagem no centro da cidade (Florianópolis)  -  

chamando para ativ idade  
  Plenária Geral -  na Escadaria da Catedral -  06/02/18 -  chamada pelas Centrais .  

 
 

Brasí l ia -DF, 01 de fevereiro de 2018.  

 

 

 

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef  


