RELATÓRIO DO CONSELHO DELIBERATIVO DE ENTIDADES DA
CONDSEF/FENADSEF

Data: 13/04/2018.
Local: Auditório da Condsef/Fenadsef .
Estados Presentes: AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, P R, RO, RR,
RS (Sindfaz e Sindiserf) e SC.
Pauta: Informes; Avaliação da Conjuntura; Plenária Estatutária e Encontros
Setoriais; Outras Questões e Encaminhamentos.

RESOLUÇÕES
 A CONDSEF/FENADSEF dará todo o apoio a Chapa 2 "Juntos em defesa da
Capesesp", que está concorrendo as eleições nos dias 17 e 18 de maio.
 A CONDSEF/FENADSEF agendará reunião com o Dieese para buscar mecanismos de soluções
sobre a situação do Dieese.
 A CONDSEF/FENADSEF enviará para as filiadas as teses, programação e regimento da VIII
Plenária Nacional Estatutária que acontecerá entre os dias 04 e 06/05/18.
 Criar regras padronizadas para a constituição das comissões de negociações do Acordos
Coletivos de Trabalho das Empresas Públicas (Ebserh, Conab, Imbel, Valec e Ceasa-MG).
 As secretarias da CONDSEF/FENADSEF responsáveis para acompanhar as negociações das
empresas públicas são: Secretaria de Empresas Públicas, Secretaria Jurídica e Secretaria
Geral.
 A CONDSEF/FENADSEF orientará as nossas filiadas sobre as questões relacionadas com os
trabalhadores da Infraero que estão sendo cedidos/redistribuídos para vários órgãos da
esfera federal.
 A CONDSEF/FENADSEF orientará as nossas filiadas a participarem do curso de extensão "A
Previdência Complementar do Servidor Público" nos dias 9 e 10/05/2018, em Brasília- DF,
promovido pelo Dieese.
CALENDÁRIO ACT - CONAB 2018/2019





20/04/18: Publicação edital FENADSEF convocando sindicatos a realizar assembleias;
Até o dia 25/05/18: Prazo para realizar assembleias;
02/06/18: Plenária para consolidar a pauta e eleger a comissão;
15/06/18: Data planejada para entrega da pauta à Conab.
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RESOLUÇÕES DA CUT (São P aulo, 09 de abril de 2018)
O golpe que teve início com o impeachment sem crime da president a Dilma, se
aprofunda com a prisão política do pr esidente LULA.
A CUT vem denunciando desde o início que o golpe é con tra a classe tr abalhadora,
sua real motivação é o desmonte de direitos sociais e trabalhistas. Medidas como a
reforma trabalhista e a reforma da previdência não seriam possíveis em uma
sociedade democrá tica, num governo eleito pelo povo brasileiro. O golpe avan ça
tentando inviabilizar a candidatur a de Lula, que em todos os cenários vencerá as
eleições de 2018.
Eleger Lula significa resgatar a dignidade dos trabalhadores/as, restabelecer a
democracia, d evolver a sober ania ao Brasil, revert er as privatizações , pre servar
nossas riquezas naturais e revogar a reforma t rabalhista, que promove t erceirização
e a precarização gene ralizada das relações de trabalho, e a Emenda Constitucional 95
que congela o orç amento público e d esmonta as políticas públicas no país.
Considerando este quadro, a Direç ão Executiva da CUT, reunida em São P aulo no dia
9 de abril, aprovou as seguintes resoluções:
1 - MOBILIZAR AS BASES SINDICAIS D A CUT
 Nossa principal tarefa, no momento, é organizar nossa base para o enfren tamento
ao golpe, que l evou à prisão de Lula, defender a democ racia, a liberdade de Lula Lula livre - e os direitos.
 Nossas bases precisam compreender a relaç ão existente en tre a d efesa da
liberdade de Lula e as reivindicações mais imediatas dos/as trabalhadores.
Somente Lula poderá r everter a atu al situação política em que nos encontramos
como já demonstrou em seus dois governos, criando empregos, melhorando os
salários e as condições de trab alho, revert endo a nef asta r eforma t r abalhista,
tirando de pauta a r eforma da pr ev idên cia, voltando a desenvolver políticas de
proteção social, recuperando o Pré -S al para a nação, oferecendo educa çã o e saúde
de qualidade ao povo brasileiro.
 Os membros da Direção Executiva e das estaduais da CUT devem focar sua ação
nos estados para potencia lizar a mo bilização da classe tr abalhadora, a rti culando a
pauta específica da ca tegoria com as lutas gerais da sociedad e.
 Essa ação deve envolver os/as trabalhadores/as no local de trabalho, nas
assembleias do sindicato e nas a ções de massa, articuladas co m os
movimentos populares.
2 - CRIAR COMITÊS POPUL ARES EM D EFESA DA LIBERDADE DE LULA

Os sindicatos devem, junto com os movimentos populares, criar comitês
nos bairros, nas universidades, nas escolas e locais de t rabalho.

Os comitês devem ser espaços de ag itação e de propaganda que
impulsionem e ampliem a campan ha a f avor da liberdade de Lula na
sociedade.

Este trab alho de base nas comunida des e o diálogo direto com a população é
fundamental.
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Utilizar os espaços do Frent e Brasi l Popular e da Fr ente Povo S em M edo,
incluindo o Congresso do Povo, para mobilizar setores populares em t orno da
campanha Lula livre.
3 - FORT ALECER O ACAM PAMENT O E M CURITIBA
 O envio de c aravanas pa ra Curi tiba deverá ser articulado p ela CUT Nacion al, em
diálogo com o ac ampamen to em Cur i tiba.
 A logística e despesas das caravanas deverão ser organizadas pelos Ramos e
Estaduais da CUT.
 Será man tido um número expressivo de militantes no acampamen to , até a
libertação de Lula, instalado em fr e nte à sede da Polícia Fed eral, em Curitiba,
organi zando a vinda de caravanas de várias cidades, especialmente do Sul e
Sudeste, em regime de revezamento , para manifestar solidariedade e participar
de atividades político -culturais.
4- PRODUZIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃ O
 A CUT produzirá ma terial d e esclar ec imen to e prop aganda sobre o a tual momento
histórico e a importância da Lut a pela liberdade de Lula para o f uturo da
democracia no Brasil. Este mate rial deverá ser divulgado por todas e ntidades
CUTistas em seus meios de comunicação.
5 - ORGANIZ AR O PRIMERIO DE MAIO
 Atos massivos e unificados devem ser organizados em todos os estados,
articulando a campanh a Lula livre co m as reivindicações da classe tr abalhadora.
 Ato com lideranç as nacionais dever á ser realizado em Curitiba.
 Informações mais precisas sobre materi al de divulgação do 1° de Maio serão
repassadas nos próximos dias.
6 - AMP LIAR AS ALIAN ÇAS NA S OCIEDADE
 A CUT deverá ampliar as alianças na sociedade em defesa da democraci a, da
campanha Lula livre, dos direitos.
 Deverá procur ar setor es progressistas da Ig reja ca tólica, e de out ras re ligiões,
comprometidos com as lutas populares, com o objetivo de engajá -l os na
campanha Lula livre.
7 - DESENVOLVER CAMPANHA INTER NACIONAL A FAVOR DA LIBERDADE DE LULA
 A CUT continuar á ar ticulando com o movimento sindical inter nacional, nas
Américas e em outros continent es, a campanha em defesa da liberdade de
Lula, da democr acia e dos direitos no Brasil.
CALENDÁRIO DE LUT AS






11 de abril - Votação das ADC (Ações Declaratórias Constitucionais) envolvendo a
questão da prisão depoi s de julgamento em segunda instância: Dia nacional de
mobilização.
17 de abril: Dia nacional de mobilização con tra os dois anos do golpe.
26 de abril: Manifestação nacional no Rio de Janeiro p ara d efender a P etrobrás,
durante a Assembleia ordinária da e mpr esa.
Semana anterior ao 1 2 de Maio: manter a mobilização em pr epar ação ao 1° de
Maio.
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Primeiro de Maio—Ato unitário e massivo em todas as capitais, cidades do
interior em defesa dos direitos e de Lula livre. Ato com lideranças nacionais em
Curitiba.
Direção Executiva da CUT Nacional

INFORMES DO DIEESE
Companheiros da CONDSEF/FENADSEF (Recife, 13 de abril de 2018)
Estamos na Direção Execu tiva do DIEESE e nesta opor tunidade pre cisamos refletir
sobre os impactos das medidas implementad as pelo governo nesses últimos anos e,
de forma mais particular, em que essas medidas tentam desconstruir um patrimônio
sindical.
Apresentar o DIEESE, é historiar a melhor construção qualitativa que em 62 anos
pode balizar interven ções negociais, elaborações d e t eses, interlocu ções em ger al e,
não menos importante, subsidiar a p rópria gestão pública na formulação de políticas
públicas.
Desenvolver pesquisa, assessoria e formação voltad as para as entidades sindicais e
para os trabalhador es, fez do DIEESE uma en tidade r econhecida como instituição de
utilidade pública pois suas formulações alcançam e beneficiam t oda a sociedade
É deste Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos que
estamos falando e que está sedimentado como p atrimônio dos trabalh adores e do
movimento sindical.
E é sobre este Depar tamen to que pre cisamos tomar decisões.
O DIEESE precisa de soluções de curto prazo (2018), soluções políticas e que estão
nas mãos do movimento sindical.
Algumas alternativas analisadas são de alto risco para o movi mento sindical e par a o
DIEESE.
Há uma enorm e preocupa ção com os impactos sobre a equipe do DIEESE, o que
imprime ainda maior c ará ter de urg ê ncia.
Para tanto a creditamos que a C ONDSEF/FENADSEF que conta com uma subseção do
DIEESE e vem comprovando o difere ncial na qualidade e no alcance das i ntervençõ es
e resultados obtidos nos diversos processos de negociação em que se apresenta,
reafirma essa parceria, permitindo ir mais além no debate sobre o DIEESE que
queremos e qu e podemos fazer mais.
Para essa reuniã o do Conselho Deliberativo e a pa rtir das apresent ações feitas pelo
Diretor Técnico Clemente Ganz Lu cio precisamos ter a ce rtez a de que, como
movimento sindical e da esfera fede ral, seremos mais fortes e firmes na decisão de
não permitir que o DIEESE encer r e suas atividades. Esse compromisso só será
possível com a filiação das entidades da base da Confederação.
Hoje
só
con tamos
com
04
(QUATRO)
entidades
filiadas
(SINDSEP/PE,
SINTSEP/GO,SINTRAFESC/SC e SIND CT/SP) esperamos que as 36 (TRINTA E SEIS)
entidades firmem suas filiações, fortalecendo esse patrimônio dos trabalhadores que
é o DIEESE.
Na certeza do fortalecimen to do DIEESE e desse compromisso, acuso saudações
sindicais,
Elna Maria de Barros Melo
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Direção Regional — Direção Executiva DIEESE
Coordenadora DESAP/CONDSEF
Secretaria de Formação SINDSEP/PE
Desde 2012 o DIEESE vem enfrent ando dificuldades na liberação de recursos
extrassindicais (convênios e contr atos assinados) e até 2015 a e stratégia
implementada foi a de pr eservaç ão da estrutu ra/equipe enqu anto se lut ava par a a
liberação destes recu rsos, visando não perder o a cúmulo de conhecimento
adquirido.
No segundo semestre de 2015 — nova estrat égia: ajustar a estrutura / equipe ao
tamanho da r eceita efe tiva, que ai nda segue em curso. Nesse caso os ajuste s
foram feitos e financiados por um empréstimo sindical de R$ 3.000.000,00 (as
Centr ais Sindicais financiariam o pagamento d este empréstimo)
Em 2017, a estratégia implantada ao longo de 2015/2016 foi mantida e o equilíbrio
entre r eceita e despesa perm anece u estável durante o primeiro semestr e. Porém ,
com a reforma tr abalhista aprovad a no Congr esso Nacional em julho/2017, o
cenário se alterou radicalmen te.
A primeira dificuldade foi a efetivação do aporte das Centrais Sindicais, que para
2017 caiu em cerca d e 30% e a indicação é a queda de 100% para 2018. Além disso,
comprometeu -se o a cordo de pag a mento do empréstimo sindical de 2015 (R$ 3
milhões de reais)
O DIEESE criou o FDI — Fundo de Desenvolvimento Institucional — cujos aportes
iniciais seriam para comp or um Fundo de Reserva exclusivo para indenizações
(medida necessária de ajuste, adot ada desde 2015)
MEDIDAS ADOTADAS NA EQUIPE DO DIEESE:
 EM 2016 E 2017
 REDUÇÃO DA EQUIPE EM 90 PESSO AS
 NÃO CO NCESSÃO DE REAJUSTES S ALA RIAIS (EM 2016 E 2017)
 CORTE DOS ADICI ONAIS DE SUPERVISÃO E C OORDENAÇÃO EM 50%
 IMPLANTAÇ ÃO DE PROGRAM A DE IN CENTIVO À A POSENTADORIA
 EM 2018 (AVALIANDO OS RESULTADO S DE 2017 E A NÃO CAPACIDADE DE PAGAR
AS INDENIZAÇÕES POR RESCISÃ O:
 PARCELAMENT O DAS RESCISÕES
 SUSPENSÃO DO VALE ALIMENTA ÇÃ O PARA T ODOS DA EQUIPE QUE GANHAM
MAIS DE R$ 3.300,00/MÊS E PAGAMENTO DE METADE DO VALOR PARA QUEM
RECEBE MENOS QUE R$ 3.300,00/MÊS
 SUSPENSÃO DE TODOS OS ADICIONAIS DE SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E
DIREÇÃO TÉCNICA
 REDUÇÃO DOS SAL ÁRIOS A UM TET O DE R$ 10.000,00
 ALTERAÇÃ O N A P ARTICIPAÇÃO DOS T RABALHADORES NO PL ANO DE S AÚDE
CENÁRIOS PAR A 2018:
Problemas:
Queda de 50% na re ceita ger al do DIE ESE, resultado combinado de queda d a re ceita
sindical e
extrassindical.
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Grande dificuldade para as previsões no comportam ento d as re c eitas pa ra 2018 e
2019
Desafios:
Atuar pa ra r ealizar a melhor p erform ance possível de re ceita sindical e
extrassindical.
Adequar o tamanho do DIEESE ao co mportamento da rec eita com o paga mento das
indenizações e
passivos.
Visão orientadora 2018:
Reorganiz ar o DIEESE par a ser o melhor instrumento possível de todo o m ovimento
sindical brasileiro apoiando -o nas suas lutas. E no jogo social atuar com o
movimento sindical, procurando o pr otagonismo
critico e propositivo e a unidade de a ção no campo dos trabalha dor es.
ALGUMAS PRO POSIÇ ÕES DE REORGANIZAÇÃO DO DIEESE:
 - Criação de comitê composto pela Direção Executiva e p elas Cent rais Sindicais;
 - Ajustes progressivos na estrutura d o DIEESE a pa rtir da perd a de re ceita sindical e
extrassindical - Organização da o fe rt a de se rviços para todo o movimento sindical (sócios e
não sócios)
 Reorganização d a c ampanha d e fort alecimento do DIEESE
 - Investimento na captação de recurs os extrassindicais (contratos e convê nios) - Celebração
de cooper ação com Universidades
 Estrutu ração da g estão financ eira po r orçam ento p rograma (por unidade)
ÁREAS DE ATUAÇÃO, ESTUDO E INVES TIGAÇÃO:
ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÃ O C OLETIVA;
PESQUISA E ESTUDOS RELACIONADOS AO MUNDO DO TRABALHO;
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO SINDICAL;
ESTUDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS;
MERCADO DE TRABALHO;
SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO;
IGUALDADE DEISTRIBUTIVA E RELAÇÃO C OM O ESTADO;
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E S OCIAL
CURSOS
http://escola.dieese.org.br/escolo/p dfsic ursos -extensao2018 http://escolo.dieese.ord.br/esc ola/ensing/pos groduacao
http://escolo.dieese.org.br/escolo/e n sino/graduacao
Peça a visita de um represen tante e saiba melhor o que pode ser feito por sua
entidade sindical. Se pr eferir, ligue p ara a c entr al de atendimento: 0800 77 33 117.
DIEESE - Campanha Nacional de Fortalecimento Institucional
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INFORMES
SINDSEP-AP
 Janeiro:
 Manhã Alegre com café d a manh ã aos aposentados ;
 Planejamen to Estr atégico.
 Fevereiro:
 Mobilização e divulgação par a a tividades dos meses de fever eiro e mar ço;
 Encontro Inte rnacional sobre Tr abalh o Decen te n a F ronteira.
 Março:
 Início das Oficinas de Informática, d a nça de salão e afro;
 Eventos do dia Internacional da Mulher;
 Participaç ão no Fórum So cial Mundial;
 Plenária Reform a Esta tutá ria do SINDSEP/AP .
 Abril:
 Oficina de violão;
 Roda de Conversa sobre intolerância religiosa;
 Roda de conversa da C ampanha “Dir eitos valem mais. Não aos cortes sociais na
luta pela revogaç ão da Emenda Const itucional 95;
 Aula de Cidadania ;
 Reunião no DEPEX/MPOR/SGP, no dia 18/04/2018 a partir das 15h, na discussão
da seguinte:
Pauta:
1) Progressão do Docentes do Ex -terr itório do Acre, Amapá, Roraima e de
Rondônia;
2) Avaliação de Desempenho dos Servidores da Transposição da EC n º 60/2009 e
da EC n.79/2014; com a confirma ção de Marco Nunes/AP, José Carlos
Gibim/RR, Hércules/RO, Prof ª Flávia/ RO e Abson/RO.
SINDSEP-MG
1. Os trabalhador es das unidades da E bserh, em Minas Gerais, decidiram entrar em
estado de greve. Após realizar assembleia nos dias 03 e 04/04, os trabalhadores de
Belo Horizonte, Juiz de Fora e Ubera ba decidiram rejeit ar a proposta d a e mpresa e
intensificar a mobilização contr a a fa lta de avanço nas negocia ções. No dia 01/03,
os trabalhadores do Hospital das Cl ínicas, em Belo Horizonte, fizeram um ato e
fecharam o tr ânsito em fr ente à unidade hospitalar. Em Juiz de Fora, as
manifestações se concentrar am nas U nidades Dom Bosco e Santa Ca tari na. Já em
Uberaba, houve manifestaç ão em fr ente ao Hospital de Clínicas pela manhã, à
tarde e à noite.
2. Entre os dias 03 e 05 de abril, servidores da área de Ciência e Tecnologia de
diversas partes do Brasil, se reuniram no a uditório do Centro de Desenvolvimento
e Tecnologia Nuclear (CDTN), em Belo Horizonte par a discutir os desafios do setor
frente às profundas mudanças impostas à população em ger al e a o Estado
brasileiro pelo governo Temer. Ao final do evento foi construída a Car ta de Belo
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3.

4.

5.

6.

7.

Horizonte, um documento que nortear á as lutas da categoria, bem como as
discussões do Fórum de C&T.
No dia 23/03, o conselho universitário aprovou a adesão da universidade federal
de Uberlândia (UFU) à empresa bra sileira de serviços hospita lares (Ebserh), que
passará a ser a gestora do Hospital de Clínicas de Uberlândia (HCU /UFU). O
SINDSEP-MG, por meio do Núcleo Regional Triângulo Mineiro/Alto Parana íba, além
de trab alhadores da Ebserh, de U beraba, estiver am presen tes à r eu nião para
repassar um pouco da experiência com a Ebserh, que administra o Hospital de
Clínicas desde 2013.
No dia 07/03, a direção da Associação dos Servidores do Incra (Assincra), em Belo
Horizonte, foi surpreendida com um ofício do superintendente do órg ão sobre as
comemoraçõ es do Dia Interna cional da Mulher. No referido ofício, o
superintendente afirma apoiar a re alização do ev ento promovido pela Associação,
porém as horas em que os servidores estivessem participando de tal evento não
seriam abonadas por falta de ampar o legal. Os servidores do Incra, porém, não se
curvaram à ten tativa d e desmobilização e p articiparam ativamen te do evento, que
ocorreu em tod as as superintendênci as do órgão em todos o país.
Tendo em vista a da ta -base dos t rab alhadores da C easaminas, em 01 d e março, o
SINDSEP-MG encaminhou proposta para a direção da empresa. A proposta inclui
índice de reajuste de 5,88% (a ser aplicado em todas as cláusulas econômicas) e
manutenção de todas as cláusulas sociais. O Sindicato encaminhou ainda o último
ACT (2016 /2017) para que o mesmo seja assinado e homologado. Aguardamos
agora a r esposta da empresa p ara o i nício das negociações
No dia 23/01, o SINDSEP -MG enviou ofício ao depart amento de R ecursos Humanos
da Conab solicitando au torização p a ra re alizar assembleia com os tr aba lhadores
para discutir o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT 2017/2018) além de outras
demandas. No dia 05/03, o Sindicato re cebeu r esposta da Conab, e m que a
empresa não re conhec e o SINDSEP -MG como represent ante dos tr abalhadores. O
SINDSEP-MG já encaminhou comunicado à Condsef/Fenadsef para que tome as
medidas necessárias para que os tr a balhadores não sejam pr ejudicados e tenham
seu direito de repr esentaç ão negad o pela empresa. A Condsef/Fenadse f já está
marcando uma reunião com a superintendênci a da Conab, em Minas Gerais para
discutir essa situação.
O SINDSEP-MG tem r ealizado assembleias nos locais de trabalho, discutindo com
os filiados e filiadas estratégias de luta, mobilizando a categoria pa ra as lutas
gerais e específicas, além de eleger de legados (as) para os encontros nacionais que
serão promovidos pela Co ndsef/Fen a dsef, no mês de maio.

SINDSEP/MS
RELATO DAS ATIVIDADES DO SINDSEP/MS DE FEVEREIRO ATÉ ABRIL 2018
1. Mobilização contra a aprovação da Reforma da Previdência
O Sindsep/MS participou de articula ções com entidad es do Fonasefe e d o Fonaca te
que tem repr esentaç ão em Mato Gr osso do Sul. A articulação com as e ntidades do
Fonaca te não progrediu. A articulaçã o com as entidades do Fonasefe, especialmente
ADUFMS, Sindicato dos B ancários, S intsprev/MS e Sista/M S r esultou:
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a) edição de um panfleto sobre a Refor ma da Previdência;
b) ato público, dia 19/02, re alizado em f rente a m aior ag ência do INSS na cap ital.
2. Formação política
Realizada atividade de formaç ão sindical com os/as delegados/as sind icais de base d a
região de Dourados, no dia 24/03, abordando história do sindicalismo, do novo
sindicalismo, da fundação da CUT, do sindicalismo no serviço público em especial a
história da Condsef, estrutur a e financiamento do movimento sindical e estrutu ra do
Sindsep/MS.
Participaç ão de sindicalizados/as em atividades de formação proposto s por outras
entidades sindicais, tais como o Seminário Estadual sobre a Reforma Trabalhista em
Campo Grande e o S eminário de Form ação Sindical, em Dourados, dia 12/0 4/20 18.
3. Organização sindical
Realização de Assembleia para eleiç ã o da nova coordena ção d a Delega cia Sindical do
Sindsep/MS em Dourados no dia 24/03. Juntamente com a atividade de formação
também foi a oportunidade para inaugurar a nova sede da Delegacia, em espaço
privilegiado e melhores condições para os/as sindicalizados/as daquele município (2°
maior de M S).
4. ACTs da Ebserh
Participaç ão dos representan tes dos empregados/as da Ebserh em Mato Grosso do
Sul, Patrick e W esley, na Comissão Nacional de Negoci aç ão do ACT 2018/2 019.
Divulgação, entre os empregados/as da Ebserh, dos Relatórios oriundos das
atividades da Comissão Nacional de Negociação e da Direção Nacional da
Condsef/Fenadsef sobre os ACTs 201 7/2018 e 2018/2019.
Elaboração e divulgação de materia l didático sobre a negociação, demonstrando as
propostas dos/as empregados/as, as propostas da empresa/gove rno e e volução ou
não das mesmas.
Realização de assembleias nos locais de trabalho para realizar devo lutivas das
negociações, ouvir avaliações e suge stões e submeter a deb ate a s propostas
colocadas na m esa.
5. Campanha Salarial dos SPFs 2018
Informes atualizados, de acord o com os Relató rios encaminhados pela
CONDSEF/FENADSEF em todas as atividades sindicais: reuniões da Diretoria,
assembleias nos locai s de trabalho, a ssembleias gerais.
Divulgação de uma síntese da pauta e da situação das negociaçõ es no Boletim do
SINDSEP/MS, no site e no facebook d a entidad e.
6. Plenária Nacional Estatutária da CONDSEF/FENADSEF
Debate e encaminhamen to na Diretor ia do Si ndsep/MS, resultando n a conv ocação de
uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE), no dia 28/03/2018, para eleiçã o de
delegados/as e r eferendo do deleg ado da Dire toria, conforme o Esta tuto d a
CONDSEF/FENADSEF.
Divulgação da Plená ria e da eleição d e delegados /as no Boletim do SINDSE P/MS.
A AGE do SINDSEP/MS elegeu e referendou a delegação da entidade par a participa r
da Plenária Nacional Estatutária d a Condsef/Fenadsef, dias 04 a 06 de maio
próximos. A delegação será formada pelos delegados da diretoria, os sen hores Jorge
Guimarães (titular) e João Alberto de Barros (suplente) e pelos/as delegados/as
eleitos/as pela base na Assembleia, sendo titulares: Ana Claudia Salomão da Silva
(SFA-MS/MAPA), Rubia Daniela dos Santos (Ebserh/HUGD) e Ney Fuz eta Per es
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8.






(INCRA/MS); e como respectivos suplentes: João Nascimento (MS), Adenir Pereir a
dos Santos (MS) e Maristela d e Azeve do Chaves (INCRA/MS).
Comunicação
Edição de Boletim impresso e eletrônico da entidade para divulgação para todos/as
os/as trabalhador es/as no serviço pú blico federal.
Criação e m anutenç ão de fanpage da entidade no F acebook.
Elaboração e divulgação de cartaz co memorativo do 8 de Março — Dia Internacional
da Mulher voltado a valorizar as serv idoras públicas federais.
Sindicalização
Sindsep/MS vem desenvol vendo atividades visando ampliar a quantidade de
sindicalizados. A entidade tem estimulado e orientado os/as delegados/as de base e
os/as diretores/as a buscarem novas adesões entre os/as trabalhado res/as do
serviço público federal, resultando, especialmen te junto à Ebserh, em a umento do
número de sindicalizados/as.
Uma aç ão específica está sendo em preendida junto à base da Funasa com os/as
servidores/as que fazem ou farão parte da a ção judicial de indenização dos
contaminados por DDT e BHC.
9. Assuntos jur ídicos
O Sindsep/MS contr atou nova assessoria jurídica, do escritório Leonard o da Costa
Advogados, que está atuando d esde 2017 com at endimento r egular n a sede do
Sindicato, de 2a a 6' feira, melhorand o o a tendimento aos/as sindicalizados/as.
escritório est á realizando um levant a mento inédito de todas as ações judi ciais
envolvendo os/as sindicalizados/as e outros trabalhador es/as do serviço público
federal na Justiça Fed eral em C ampo Grande e no TRF d a 3' R egião.
Sindsep/MS e o escritório Leon ard o da Costa A dvogados estão pr est ando
apoio aos trabalhadores provenient es da extinta Su cam (atualmente n a Funasa e
outros órgãos públicos do Sistema Único de Saúde) para que possam instruir e
ajuizar açõ es de indenização por con t aminação com DDT e BHC.
O Sindsep/MS es tá pr estando apoio a os servidores/as da extint a Sunab par a
providenciar a docum enta ção n ecessária par a a exe cução das açõ es judiciais
que tiveram êxito.
Situação dos servidores do extinto Ministério da Pesca e Aquicultura
O Ministério da Pesca e Aquicultu ra foi extinto em 2015 e as suas atribuições e os
servidores foram incorporadas na Secre taria de Aquicultura e Pesca criada no
Ministério da Agricultura. Ocorr e q ue negociat as políticas de Temer e m troca de
votos para se blindar de investigações e pa ra vo t ar nas r eformas levou transferir a
Secre taria par a o Ministério da Indústria em meados de 2017. Porém com a
regulamenta ção no Congresso e a pr essão para que o assunto voltasse ao MAPA, pois
não faz sentido estar no Ministéri o da Indústria, ac abou -se votand o uma lei em
novembro de 2017, que transformou a Secret aria em Secr eta ria Especial de
Aquicultura e Pesca vinculada diret amente à Pr esidência da República. Em abril de
2018, ao regulamentar a S ecre taria, esta passou a ser subordinada à S ecr etaria -Ger al
da Pr esidência da República.
Essa situação está desmontando as políticas para o se tor d e aquicultura e pesc a n o
país e colocando o quadro de servidores em situações difíceis de trabalho sem
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infraestrutura em muitos estados, em desvio de funções, submetidos a constant e
assédio moral por chefias que atende m somente a inte resses partidários e eleitorais.
Diante do quadro, as entidades de base, em nome d esses servidores, pedem que a
Condsef se movimente politicamen te junto ao Ministério do Planej amento para:
a) Vincular os servidores no quadro de pessoal de uma instituição com maior

estabilidade (MAPA é aquele que os servidores consideram mais adequado, pois
tem maior afinidade entre as atribuições institucionais e as atribuições dos cargos
ocupados por estes servidor es, facilitando avaliações, progressão funcional,
capacita ção, etc.)
b) Elaborar e fixar com m ais clareza d as atribuições dos cargos ocupados por estes
servidores.
A Condsef também poderia convoc ar um novo encontro nacional dos servidores,
como já fez em 2017 , que, apesar de ser representativo, não conseguiu efetivar uma
processo organizativo desse servidores, tampouco cred enciar a Comissão como
interlocutora com os gesto res da pasta.
SINDSEP/MT
 O Presidente do Sindsep -MT, Carlos Alberto de Almeida, Direto r d a
CONDSEF/FENADSEF das Empresas Públicas, falou sobre a chanc e do Ser vidor
Federal de re tornar ao Plano d e Saúde da Cap esaúde, bastando para isso
regularizar os débi tos, caso as pend ências financeiras sejam menos d e 5 anos. O
plano conta com isenção de jur os e atualização monetária e pa rcelado e m até 36
vezes. Fazendo isso, o ser vidor garant irá assistência à saúde para ele e sua família.
 Carlos Alberto de Almeida tamb é m sugeriu no CDE para a Condsef/Fen adsef
orientar as suas fi liadas a par ticipar dos Cursos de ex tensão pat roci nado pela
escola do DIEESE - “A Previdência Co mplementar do S er vidor Público” nos dias 9 e
10 de maio e também do Curso Com unicação e Expressão pa ra Dirigentes Sindicais
a ser realizado nos dias 22 a 24 do mesmo mês. Os cursos serão rea lizados pela
Escola Dieese de Ciências do Trabalh o em Brasília.
 Foi confirmado a d ata do XII Congres so do Sindsep -MT. Será e nt re os dias 21 a 25
de agosto de 2018, no Ho tel M ato Grosso Águas Quentes, no município de S anto
Antônio de Leverger, com as presen ça s de 150 delegados d e base e convidados.
 Carlos Alberto de Almeida tamb ém l embrou que foi cri ado o Comitê em Defesa da
Democracia e Lula Livre, n a sed e d o Sindsep -MT, com reuniões seman ais ent re
fi liados e simpatiza ntes.
 Divulgou Curso sobre “A PREVIDENC IA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚB LICO” e a
“ TERCEIRIZAÇÃO: EFEITOS S OBRE AS REL AÇÕES DE TRABALH O” ambos mi nistrados
pela ESCOL A DIEESE DE CIÊNCIAS D O TRABALHO, onde p ediu que a di reção da
CONDSEF/FENADSEF encaminha s se para sua fi liadas sugerindo a participa ção com
no mínimo dois (02) representa ntes p or entidade.
 Ao final, denunciou novame nte a tentativa do Senhor Lourenço Santan a d a Si lva de
criar um novo Sindicato d e S er vidores na Saúd e, o Sindsaúde, mas que foi barrado
com manobra jurídica do Sindsprev -MT, presidido por Cleones Celestino Batista ,
que novamente induziu a Justiça a er ro , pois o Sindsprev não possui Carta Sindical
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fornecida pelo Ministé rio do Trabal ho e mui to m enos o Sindsaúde terá , pois o
único sindicato que legalmente possui a C arta Sindical é o Sindsep -MT.
SINTSEP-PA
Nos meses de fevereiro e março — juntaram -se ao processo de mobilização para a
Campanha Salarial 2018 e par a o IX C ONSINTSEP -PA:
 19/02 — participamos do ato contra a reforma da previdência e lançamento da
campanha salarial 201 8 dos S PF s;
 08/03 — nosso calendário somou -se as atividades em alusão ao dia inte r nacional
da mulher e a luta das mesma com atividades em vários órgãos culminado com
debate e coquetel no auditório do SI NTSEP -PA em 28/03;
Calendário de Atividades para o mês d e Abril — 2018
 26/04 — Plenária do sistema dire tivo;
 27 a 29/04 — IX CONSINTSEP -PA;
 30/04 — Assembleia Geral de Reform a Estatu tária ;
OBS: Local dos eventos: Ho tel Gold M ar — Belém /PA .
Em 29 (vinte e nove) dias úteis, foram realizadas 55 (cinquenta e cin co) assembleias
em todo o Estado, alc ançando 1.330 servidores ativos, aposentados e p ensionistas.
 Total delegados eleitos: 141
 Observadores: 25
DEMANDAS PARA O CDE
 Pauta r com o Dr. Walmir parecer jurídico a ser socializado com todas as
entidades filiadas a CONDSEF sobre a transposição de servidores de nível auxiliar
para nível interm ediário ;
 Pauta r também na assessoria da CO NDSEF no sentido de conseguir uma liminar
para barr ar a devolução ao er ário de RPV's e PRECAT ÓRIOS que nã o foram
recebidos pelos servid ores em tempo hábil visto que os juízes estão arbitrando
um prazo muito cur to.
SINTSERF/PB
 O Sintserf vem r ealizando assembleias setoriais para reflexões sobre o momento
conjuntural que estamos vivendo, em especial os servidores que o governo
promete um forte a rrocho salarial.
 Mesa de Negociaç ão local do Ministério da S aúde foi desmontad a e estamos
postulando a volta d a r einstalação.
 Participar emos da Plenária Estatut ária da Condsef/Fenadsef com 4 d elega dos.
 Os servidores, em grande número, estão saindo d os planos de saúde Geap e
Capesáude devido o aum ento da mensalidade. Filiados cobram que entidades
resistam.
SINDSEP-PE
Relatório de atividades do Sindicato
 Dia 7 de fevereiro: Sindsep -PE realiza assembleia na Funasa Recife para autorizar
ingresso em açã o judicial contra os a umentos abusivos dos planos de autogestão.
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 Dia 9 de fevereiro : Festa do bloco d e carn aval do Sindsep_PE, o Abra o Olho, que
na sua 20ª edição trouxe como tem a Tire sua reforma do caminho que eu quero
frevar, numa crític a a reforma da Previdência do gov erno golpista de Michel
Temer.
 Dia 19 de fevereiro : Sindicato participa do Dia de Paralisação pela aposentadoria e
contra a r eforma da Previdência do g overno Temer.
 Dia 1º de março : Ato público na Ebserh Recife contr a o d escaso da empresa
pública nas negociações do A cordo C oletivo de Trab alho (ACT) 2018/2019.
 Dia 1º de março : Assembleia na Conab Recife pa ra discutir C ampanha Salarial e
plano de saúde dos trabalhador es da empresa pública.
 Dia 1º de março : A direção do Sindsep -PE participa d e palestra, na Fun a sa Recife,
sobre assédio moral no ambient e de trabalho.
 De 1º de março até 30 de abril : O Sindsep -PE disponibiliza na capital e em oito
cidades do interior do Estado o serviço gratuito de assessoria cont ábil para
auxiliar servidores fili ados no preenc himento da d eclara ção do Imposto de Renda.
 Dia 7 de março : Assembleia para falar sobre o plano de saúde Geap e divulgar a
Campanha S alarial dos servidores federais na Superintendên cia Re gional do
Trabalho (SRT), no Recife.
 Dia 8 de março : No Dia Internaciona l da Mulher, 8 de mar ço, Direção do Sindsep PE marca presença no ato público unificado Mulheres em defesa da Pre vidência,
direitos e democr acia.
 Dia 13 de março : Núcleo dos Aposentados e Pensionistas do Sindsep -PE participam
de Fórum sobre questões do envelhecimento, com o t ema A relaç ão ent re
espiritualidade, saúde e envelhec imento. O even to é uma re alização da
Universidade Católica de Pern ambuc o (Unicap), em par ceria com o sindicato.
 De 12 a 17 de março : Direção do Sindsep -PE participa do Fórum Social Mundial em
Salvador.
 Dia 15 de março : Secretaria de Impre nsa do Sindsep -PE apresenta, no Fóru m Social
Mundial de Salvador, a palestr a Lei tura crític a da mídia e a con tra -heg emo nia.
 Dia 19 de março : Em homenagem ao Dia Intern acional da Mulher e p ela passagem
do aniversário de 29 anos Sindsep -PE, o sindicato promoveu duas palestras:
Discriminação e assédio moral e sexual e As reformas trabalhista e Pr evidenciária
e seus impactos junto aos trabalhado res.
 Dia 26 de março : Plantão Jurídico na Fazend a R ecife.
 Dia 26 de março : Assembleia da Campanha Salarial no IFPE Vitória d e San to Antão
e Funasa Pe trolina.
 Dia 27 de março : Assembleia da Campanha S alarial na Funai R ecife , AGU e
Funasa/Ministério da Saúd e Palmares .
 Dia 28 de março : Assembleia da Cam pa nha Sala rial na Sudene.
 Dia 2 de abril : Assembleia para os aposentados e pensionistas da Sudene/MPOG,
no auditório do Si ndsep-PE, sobre Ca mpanha Sala rial.
 Dia 4 de abril : Sindsep -PE participa de vigília em defesa da democracia e contra a
prisão do Lula.
 Dia 4 de abril : Assembleia na Ebserh Recife sobre ACT 2018/2019.
 Dia 6 de abril : Plantão Jurídico na Superintendência Fed eral de Agricultura (SFA)
Recife.
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 Dia 6 de abril : Sindsep -PE participa de ato contr a a prisão de Lula, na Praç a da
Democracia, no Derby.
 Dia 10 de abril : Sindsep -PE sedia encontro do Núcleo de Estudos – Política,
Economia e Sindicalismo (NEP) sobre represent atividade e financiamento sindical.
 Dia 10 de abril : Sindsep -PE participa de r eunião par a discutir ampliação do jornal
Brasil de Fato.
 Dia 10 de abril : Sindsep -PE participa de plenária para discutir mobilizações e
caravan a con tra a prisão d e Lula.
 Dia 10 de abril : Sindsep -PE participa do Fórum sobre questões do envelhecimento
com o tema Vivências complementares de espiritualidade: autoest ima, resiliência e
solidariedade.
 Dia 19 de abril : Em homenagem ao Dia do Índio, o Sindsep -PE programou uma
atividade político -cultural, na sede d a entidad e.
 Solicitação à Condsef/F enadsef, interc eder junto à Administração C entral do
Governo (MPOG), no toc ante ao auxílio transporte dos servidores da Sud ene, que
segundo narrativas dos mesmos durante assembleia no dia 28/03/18, estão sendo
negados a quem possui veículo próprio, e o utiliza para ida e vinda ao local de
trabalho.
 Outro problem a de tec tado é em r ela ção ao valor pago nas diárias, que n ão cobre
mais as despesas de deslocamento dos servidores públicos, fato este que está
inviabilizando a realização d a função pública, fora do domicílio do trabalh ador.
 Diminuição dos valores nominais da Gratificação de Desempenho (GDPGPE), para
vários servidores civis lotados no Comando da M arinha em Pe rnambuco.
SINDSEP-PR
 O Sindsep -PR tem p articipado de tod as reuniões em relaç ão ao ACT 2018/2019 dos
trabalhadores d a Ebserh, com a pr esença do Sec ret ário -Geral do Sind s ep, José
Alves de Souza Filho, e o represent ante dos tr abalhadores da base (el eito para
Mesa de Negocia ção d a Ebserh), Jeda ias Rodrigues de Oliveira.
 O Sindsep -PR participou da reunião no MOPG no dia 27/03, onde o MPOG informou
que não tem autorização par a apres entar índice de reajuste. A única coisa que foi
dito é que está sendo feito um estudo sobre a contrapartida nos Planos de Saúde
de Autogestão de meio a meio.
 O Sindsep -PR realizou reunião de sua Executiva no dia 24/03, para di scutir os
assuntos da en tidade e do calendário em âmbito nacional da Condsef/Fóru m.
 O Sindsep -PR participou da reunião do CDE no dia 13/04 , com a presença do
Secre tário -Geral José Alves, para encaminhar as demandas diversas e da Plenária
Estatutária
 O Sindsep -PR participará da P lenária Estatutária d a Condsef/Fen adsef no período
de 03 à 06/05, com 3 delegados, sendo: Antonio Siqueira Prestes (aposentado do
Ministério dos Transportes), João Sobieranski (Incra) e José Ca rlos Amaral (ativo
do Ministério da Fazend a). Além do Sec ret ári o-Geral José Alves de Sou za Filho,
ativo, que também pa rticipará da Plenária Estatut ária enquanto di retor da
Condsef/Fenadsef. Sendo que os delegados eleitos participarão dos encontros
setoriais do DARA, DENFA e DINFRA e da Plenária Esta tut ária.
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SINDISERF-RS
 29/03/2018: Realização de Assembleia para eleição de delegados à Plenária
Estatutária da C ONDSEF/FENADSEF com servidores do INCRA, MDA, MAPA, EX PESCA, DNIT, APOSENTADOS, PENSIONISTAS, MINISTÉRIO DA DEFESA e
trabalhadores da EBSERH ( HUF Pel/P elotas e HUSM/ Sant a Maria ) e CON AB (Porto
Alegre e Canoas ).
 06/04/2018: Participação no ATO EM DEFESA do LULA LIVRE - Esquina Democrática
e Panfletagem no Me trô, Rodoviária e Cen tro d e Porto Alegre/RS.
 07/04/2018: Participaç ão no A to e Caminhada no Parque da Redenç ã o em frent e
ao Monumento Expedicionário, organizado pela Frente Brasil Popular e Povo sem
Medo.
 09/04/2018: Reunião com os tr abalh adores da EBSERH (FURG - Rio Gr ande/RS ).
 10/04/2018: Participação no A to em frente ao Por tão da PU CRS - Por to Alegre/RS,
organizado pela Fr ente Brasil Popular , no F órum da Liberdad e.
 11/04/2018: Participaç ão no Dia Nacional de Lut as, LULA LIVRE, Porto Alegre/RS
 11/04/2018: Assembleia com os trabalhadores da EBSERH (HU SM - Santa
Maria/RS), para deba ter as propostas da Empresa.
Foram r ejeitadas as propostas e t ambém foi aprovado estado de gr eve se a
empresa não mudar as propostas na reunião do dia 17 abril 2018, com a
Condsef/Fenadsef e comissão.
SINTRAFESC-SC
FEVEREIRO
01
CDEn- Conselho Deliberativo de
Entidades — CONDSEF/FENADS EF
02
Plenária Nacional —
CONDSEF/FENADSEF
03 e 04 Reunião Ampliada do FONASEF E Fórum de En tidades Nacionais
dos Servidores Públicos Feder ais.
20
Reunião 08 M - No SINTESPE
23

26

28

Reunião com r epresentantes das
Entidades Sindicais para
organização par a o GREVE GERAL
Debate
Público na ALE SC do dia 19/02
Preconc eito M achista - pr aticado
pelo Deputado Salum
8h - Debate Público - No SINTESPE

Em Brasília — DF (Par ticipação d a S ec .
Geral Maria das Graç as Albert )
Em Brasília — DF, No auditório do
SINDSEP-DF
No San Mar co Ho tel — B rasília DF
(Participação
(Participação da
da Sec.
Sec. Geral
Geral M
M aria
aria d
d as
as
Graças Albert)
Graças Albert)
Organização d as Atividades do Dia
Internacional da Mulher
No Sindicato dos Bancários (P articipa ção
(Participação da Dire tora Ve ra
do Diretor M ário Conc eição )
Maiorka e Izide - Assessora de
Formação
Chamado )pelas En tidades Sindicais e Em
Defesa da D eputada Ana Paula Lima.
(Participação das Mulheres )
Promovido pelo Grupo Madalen as na
Luta (Direto ras: Ver a Maiork a , Ester
Bertoncini, Marlet e Oliveira e a
Assessoria de Formaç ão - Izide
Fragnani )
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MARÇO
05
06

06
07

08

13:30 hs — FECESC, Seminário
sobre o Financiamen to das
Entidades
- CUT
Reunião com
os trabalhadores d a
EBSERH

Continuação do mesma Assunto
acima mencionado
9 às 18h - S eminário Sobre a
Violência contra Mulher.
Chamada pela Ban cada de
Parlamen tares Mulher es e p elo
Grupo Madalenas na Luta
Tendas montadas no Cent ro —
Debates, Atividades Culturas
nas
Atividades relacionadas ao Dia
Internacional da Mulher

09

Reunião Administrativa
funcionários e Direção —
Organização d a Viag em ao
Oeste/ Planalto Serr ano nos
dias 19 a 23/03

12
13

Reunião de Organiz ação de Agenda
da
semana de
Reunião
Organização
da
Assembleia Geral da Capital e
organização
da
Pau ta
da
Executiva — nos dias 26/27/18.
9h
no
SINTRAFESC
com
Assessoria Jurídica — Dr. Luiz
Fernando

14

15 e 16 Seminário — FETAESC —
Ministrado pelo Dieese

Discute temas relacionados ao
assunto — Imposto Sindical
Na
sede do SINTRAFESC
- com
(Participação
: Graça e Ver
a) obj etiv o
de apresen tar o SINTRAFESC como
forma de o rganização sindical dessa
base (Par ticipação do Pr esidente
Dérmio, Sec. Ge ral — Gra ça e
Assessoria de Formaç ão Izide )

No Auditório Antonieta de Barros

8 M, March a Mundial de Mulher es e
Grupo de Tea tro M adalenas na Lut a
com Cor tejo pelas Ruas do C entro de
Fpoli (Participação dos Diretores(as) do
SINTRAFESC)
Objetivo — Visita as Bases e Assembleia
Geral para eleição de Delegados(as)
para Plenária Est atut ária da C ONDSEF/
FENADSEF (Equipe: Dérmio/Vera e
Graça)
Com a Dire ção da Grand e Fpolis
Com Toda a Direç ão do SINTRAFESC

Tratar assuntos relacionados aos
processos judiciais — Novas Ações
Em momento de Crise - Como promov er
Campanha d e Filiação em m assa para as
Entidades Sindicais. (Participação do
Presiden te D érmio Antonio Filippi e
Secre tária Geral — Maria das Graç as
Gomes Albert)
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19 a 23 Viagem a Região Oeste e Planalto
Serrano — Assembleias para
retirada de D elegados(as) para
Plenária Esta tutá ria da
CONDSEF/FENADSEF (04 a
06/05/2018 — em Brasília — DF)
21
16h30 - Assembleia Geral em
Chapecó -

Visitando os Setor es nas Cidades de
Joaçaba, Concó rdia, Se ara , Chape có e
Lages. (Equipe Mário Conc eição Filho,
Vera Maiorka e M aria das Gr aças
Albert)
Para Eleição de Delegados e Delegad as
para Plenária Est atut ári a da
CONDSEF/FENADSEF (Par ticipação da
Equipe de Viagem — Mário, Graç a e
Vera — e Diretor es da Região Oest e)

23

14h30 - Assembleia Geral em Lag es Para Eleição de Delegados e Delegad as
para Plenária Est atut ária da
CONDSEF/FENADSEF (Par ticipação da
Equipe d e Viagem — Mário, Graç a e
Vera — e Diretor es da Região do
Planalto S errano )
26 e 27 Reunião da Direç ão do SINTRAFESC No Auditório do SINTESPE — Cen tro d e
Fpolis (Participação de tod a direç ão do
Estado)
26

Assembleias uma Ordinária de
No Auditório do SINTESPE Cent ro de
Aprovação de Contas e outra
Florianópolis
Assembleia Geral para Eleição de
Delegados(as) para Plenária
Estatutária e Encontros S etoriais.
ABRIL
02
Reunião de Organização —Agenda
Reúne a Direção da Gr ande Florianóp olis
da Sem ana e outros
03 e 04 9:00 — em Lages — Curso de
Participaç ão do M ovimento Sindical e
Formação de Formador es
Movimentos Sociais
06
17:00 hs Ato Público em defesa
Participaç ão da Diretoria do Sint rafes c
da Democr acia na Praça Olívio
Amorin - Centro de Florianópolis
09
Reunião de Organização —Agenda
Reúne a Direção da Gr ande Florianóp olis
da Sem ana e outros

Brasília-DF, 17 de abril de 2018 .

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef
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