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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 Paulo, 09 de abril  de 2018)  

O golpe que teve início com o impeachment sem crime da pres identa Di lma,  se 
aprofunda com a prisão pol í t ica do  pres idente LULA.  

A CUT vem denunciando desde o  início que o golpe é contra  a  classe trabalhadora,  
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 democrática,  num governo eleito pelo povo bras i leiro.  O golpe avan ça 
tentando inviabi l izar a candidatura de Lula,  que em todos os  cenários  vencerá as  
eleições  de 2018.  

Eleger Lula s ignif ica resgatar a dignidade dos trabalhadores/as,  restabelecer a  
democracia,  devolver a soberania ao Bras i l ,  reverter as  privatizações ,  pre servar 
nossas  r iquezas  naturais  e revogar a  reforma trabalhista,  que promove terceirização 
e a precarização general izada das  relações de trabalho,  e a Emenda Constitucional  95 
que congela o  orçamento  públ ico e desmonta as  pol í t icas  públ icas  no país .  

Considerando este quadro,  a Direção  Executiva da CUT,  reunida em São Paulo no dia 
9 de abri l ,  aprovou as  seguintes  resoluções:  

1 -  MOBILIZAR AS BASES SINDICAIS D A CUT  
 Nossa principal  tarefa,  no momento,  é organizar nossa base para o enfrentamento  

ao golpe,  que l evou à prisão de Lula, defender a democracia,  a l iberdade de Lula -  
Lula l ivre -  e os  direitos.  

 Nossas  bases  precisam compreender a relação existente entre a defesa da 
l iberdade de Lula e as  reivindicações mais  imediatas  dos/as trabalhadores.  
Somente Lula poderá reverter a atual  s i tuação pol í t ica em que nos encontramos 
como já demonstrou em seus dois  governos,  criando empregos,  melhorando os 
salários  e as  condições de trabalho,  revertendo a nefasta reforma trabalhista, 
t i rando de pauta a reforma da prev idên cia,  voltando a desenvolver pol í t icas  de 
proteção social ,  recuperando o Pré -Sal  para a nação,  oferecendo educação e saúde 
de qual idade ao  povo bras i leiro.  

 Os membros da Direção Executiva e das  estaduais  da CUT devem focar sua ação 
nos estados para potencia l izar a  mobi l ização da classe trabalhadora,  arti culando a 
pauta específ ica da categoria com as  lutas  gerais  da sociedade.  

 Essa ação deve envolver os/as trabalhadores/as  no local de trabalho,  nas 
assembleias  do s indicato e nas  ações de massa,  articuladas  co m os 
movimentos populares.  

2 -  CRIAR COMITÊS  POPULARES EM D EFESA DA LIBERDADE DE LULA  
 Os s indicatos  devem, junto com os  movimentos populares,  criar comitês  

nos  bairros,  nas  univers idades,  nas  escolas  e locais  de trabalho.  
 Os comitês  devem ser espaços de ag itação e de propaganda que  

impuls ionem e ampl iem a campanha a favor da  l iberdade de Lula  na  
sociedade.  

 Este trabalho de base nas  comunidades e o diálogo direto  com a população é 
fundamental .  
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 Uti l izar os  espaços do Frente Bras i l  Popular e da  Frente Povo Sem  Medo, 
incluindo o Congresso do Povo,  para mobi l izar setores  populares  em torno da 
campanha Lula  l ivre.  

3 -  FORTALECER O ACAMPAMENTO EM CURITIBA  
 O envio de caravanas para Curi tiba deverá ser articulado pela CUT Nacional ,  em 

diálogo com o acampamento em Cur i tiba.  
 A logística e despesas  das  caravanas deverão ser organizadas pelos Ramos e 

Estaduais  da CUT.  
 Será mantido um número express ivo de mi l i tantes  no acampamento,  até a 

l ibertação  de Lula,  instalado em frente à sede da Pol ícia Federal ,  em Curitiba, 
organizando a vinda de caravanas de várias  cidades,  especialmente do Sul  e 
Sudeste,  em regime de revezamento,  para manifestar solidariedade e participar 
de ativ idades pol í t ico -culturais .  

4- PRODUZIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO  
 A CUT produzirá material  de esclarec imen to e propaganda sobre o atual  momento 

histórico e a importância da  Luta  pela l iberdade de Lula  para  o futuro da 
democracia no  Bras i l .  Este material  deverá  ser divulgado por todas entidades 
CUTistas  em seus meios  de comunicação.  

5 -  ORGANIZAR O PRIMERIO DE MAIO 
 Atos mass ivos  e unif icados devem ser organizados em todos os  estados, 

articulando a  campanha Lula l ivre  com as  reivindicações da  classe trabalhadora.  
 Ato com l ideranças  nacionais  deverá ser real izado em Curitiba.  
 Informações mais  precisas  sobre materi al  de divulgação do 1°  de Maio serão 

repassadas nos próximos dias .  
6 -  AMPLIAR AS  ALIANÇAS NA SOCIEDADE 
 A CUT deverá ampl iar as  al ianças  na sociedade em defesa da democraci a,  da 

campanha Lula  l ivre,  dos  direitos.  
 Deverá procurar setores  progress istas  da Ig reja catól ica,  e de outras  re l ig iões,  

comprometidos com as  lutas  populares,  com o objetivo de engajá - l os  na 
campanha Lula  l ivre.  

7 -  DESENVOLVER CAMPANHA INTERNACIONAL A FAVOR DA LIBERDADE DE LULA  
 A CUT continuará articulando com o movimento s indical  inter nacional ,  nas 

Américas  e em outros  continentes,  a campanha em defesa da l iberdade de 
Lula,  da democracia e dos  direitos  no  Bras i l .  

 

CALENDÁRIO DE LUTAS  

 11 de abril  - Votação das  ADC (Ações Declaratórias  Constitucionais) envolvendo a 
questão da prisão depoi s  de julgamento em segunda instância:  Dia nacional  de 
mobi lização.  

 17 de abril :  Dia nacional  de mobi l ização contra  os  dois  anos do golpe.  
 26 de abril :  Manifestação nacional  no Rio de Janeiro para defender  a Petrobrás,  

durante a Assembleia ordinária da  empr esa.  
 Semana anterior  ao 1 2  de Maio: manter a mobi l ização em preparação ao 1°  de 

Maio.  
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 Primeiro de Maio—Ato unitár io e massivo em todas as capitais,  c idades do 
inter ior  em defesa dos direitos e  de Lula l ivre.  Ato com l ideranças nacionais em 
Curitiba.  

Direção Executiva da CUT Nacional  

 

INFORMES DO DIEESE 
 
Companheiros da CONDSEF/FENADSEF  (Recife,  13 de abri l  de 2018)  
Estamos na Direção Executiva do DIEESE e nesta oportunidade precisamos ref letir  
sobre os  impactos  das  medidas implementadas pelo governo nesses  últimos anos e, 
de forma mais  particular,  em que essas  medidas  tentam desconstruir  um patrimônio 
s indical .  
Apresentar o  DIEESE,  é historiar  a  melhor construção  qual i tativa  que em 62 anos 
pode bal izar intervenções negociais ,  elaborações de teses,  interlocu ções em geral  e,  
não menos importante,  subsidiar a própria gestão públ ica na  formulação de pol í t icas 
públ icas .  
Desenvolver pesquisa,  assessoria e formação voltadas  para as  entidades s indicais  e 
para os  trabalhadores,  fez  do DIEESE uma entidade reconhecida como insti tuição de 
uti l idade públ ica pois  suas  formulações alcançam e beneficiam toda a sociedade  
É deste Departamento Inters indical  de Estatística e Estudos Socioeconômicos que 
estamos falando e que está  sedimentado como patrimônio dos trabalhadores  e do  
movimento s indical .  
E  é sobre este  Departamento que precisamos tomar decisões.  
O DIEESE precisa de soluções de curto prazo (2018), soluções polí t icas  e que estão 
nas  mãos do movimento s indical .  
Algumas alternativas  anal isadas  são de alto r isco para o  movi mento s indical  e para o 
DIEESE. 
Há uma enorme preocupação com os impactos  sobre a equipe do DIEESE,  o que 
imprime ainda maior caráter  de urgência.  
Para tanto acreditamos que a CONDSEF/FENADSEF que conta com uma subseção do 
DIEESE e vem comprovando o  di fere ncial  na qual idade e no alcance das  i ntervenções 
e resultados obtidos nos diversos  processos  de negociação em que se apresenta,  
reaf irma essa parceria,  permitindo ir  mais além no debate sobre o DIEESE que 
queremos e que podemos fazer  mais .  
Para essa reunião do Conselho Del iberativo e a partir  das  apresentações  feitas  pelo 
Diretor Técnico Clemente Ganz Lucio precisamos ter a certeza de que,  como 
movimento s indical  e da esfera federal ,  seremos mais  fortes  e f i rmes na decisão de 
não permitir  que o DIEESE encer re suas  ativ idades.  Esse compromisso só será 
possível  com a fi l iação das entidades da base da Confederação.  
Hoje só contamos com 04 (QUATRO) entidades f i l iadas  (SINDSEP/PE, 
SINTSEP/GO,SINTRAFESC/SC e SINDCT/SP)  esperamos que as  36 (TRINTA E SEIS) 
entidades  f i rmem suas  fi l iações,  fortalecendo esse patrimônio dos trabalhadores  que 
é o DIEESE.  
Na certeza do  fortalecimento do DIEESE e desse compromisso,  acuso saudações 
s indicais ,  
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 enfrentando dif iculdades na l iberação  de recursos  
extrass indicais  (convênios  e contratos  ass inados)  e até 2015 a estratégia  
implementada foi  a  de preservação da estrutura/equipe enqu anto  se lutava para a  
l iberação destes  recursos,  v isando não perder o acúmulo de conhecimento  
adquirido.  
No segundo semestre de 2015 —  nova estratégia:  ajustar a estrutura/equipe ao 
tamanho da receita efetiva,  que ai nda segue em curso.  Nesse caso os  ajuste s  
foram feitos  e f inanciados por um empréstimo s indical de R$ 3.000.000,00 (as 
Centrais  Sindicais  f inanciariam o pagamento deste empréstimo)  
Em 2017,  a estratégia implantada ao longo de 2015/2016 foi  mantida e o equi l íbrio 
entre receita e despesa permanece u  estável  durante o primeiro semestre.  Porém,  
com a reforma trabalhista aprovada no Congresso Nacional  em julho/2017,  o  
cenário se alterou  radicalmente.  
A primeira dif iculdade 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 acordo de pagamento do empréstimo s indical  de 2015 (R$ 3 
mi lhões de reais)  
O DIEESE criou o FDI  —  Fundo de Desenvolvimento Insti tucional  —  cujos  aportes  
iniciais  seriam para comp or um Fundo de Reserva exclus ivo para indenizações 
(medida necessária de ajuste,  adotada desde 2015)  
 

MEDIDAS ADOTADAS NA EQUIPE DO DIEESE:  
  EM 2016 E 2017  
  REDUÇÃO DA EQUIPE EM 90 PESSOAS  
  NÃO CONCESSÃO DE REAJUSTES SALARIAIS (EM 2016 E 2017)  
  CORTE DOS ADICIONAIS DE SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO EM 50%  
  IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVO À APOSENTADORIA  
  EM 2018 (AVALIANDO OS RESULTADOS DE 2017 E A NÃO CAPACIDADE DE PAGAR 

AS INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO:  
  PARCELAMENTO DAS RESCISÕES  
  SUSPENSÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO 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 SALÁRIOS A UM TETO DE R$ 10.000,00  
  ALTERAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NO PLANO DE SAÚDE  

 

CENÁRIOS PARA 2018:  
Problemas: 
Queda de 50% na receita  geral  do DIEESE,  resultado combinado de queda da receita  
s indical  e  
extrass indical .  
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Grande dif iculdade para  as  previsões  no comportamento das  re ceitas  para 2018 e 
2019 
Desafios: 
Atuar para real izar a  melhor performance poss ível  de receita  s indical  e 
extrass indical .  
Adequar o tamanho do DIEESE ao  comportamento  da receita  com o  pagamento das  
indenizações e  
pass ivos.  
Visão or ientadora 2018:  
Reorganizar o DIEESE para ser o  melhor instrumento poss ível  de todo o movimento  
s indical  bras ileiro apoiando -o nas  suas  lutas .  E  no jogo social  atuar  com o  
movimento s indical ,  procurando o protagonismo  
cri tico e  propositivo e a  unidade de ação no campo dos trabalha dores.  
 

ALGUMAS PROPOSIÇÕES DE  REORGANIZAÇÃO DO DIEESE:  
  -  Criação  de comitê  composto pela  Direção  Executiva e pelas  Centrais  Sindicais ;  
  -  Ajustes  progress ivos  na estrutura  do DIEESE a partir  da  perda de receita  s indical  e 

extrass indical  -  Organização  da oferta de serviços  para todo o  movimento s indical  (sócios  e 
não sócios)  

  Reorganização da campanha de fortalecimento do  DIEESE  
  -  Investimento na captação  de recurs os  extrass indicais  (contratos  e convênios)  -  Celebração  

de cooperação  com Univers idades  
  Estruturação  da gestão f inanceira por orçamento programa (por unidade)  
 

ÁREAS DE ATUAÇÃO, ESTUDO E INVESTIGAÇÃO:  
ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÃO COLETIVA;  
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 COM O ESTADO;  
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL  
 

CURSOS 
http://escola.dieese.org.br/escolo/pdfs ic ursos-extensao-
2018 http://escolo.dieese.ord.br/escola/ensing/pos -
groduacao  
http://escolo.dieese.org.br/escolo/en sino/graduacao  
Peça a  vis i ta de um representante e  saiba melhor o  que pode ser feito  por sua 
entidade s indical .  Se preferir,  l igue para a central  de atendimento:  0800 77 33 117.  
 

DIEESE -  Campanha Nacional  de Fortalecimento Institucional  
 
 
 
 
 

http://escola.dieese.org.br/escolo/pdfsicursos-extensao-2018
http://escola.dieese.org.br/escolo/pdfsicursos-extensao-2018
http://escolo.dieese.ord.br/escola/ensing/pos-groduacao
http://escolo.dieese.ord.br/escola/ensing/pos-groduacao
http://escolo.dieese.org.br/escolo/ensino/graduacao
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INFORMES 
 
SINDSEP-AP 
 
  Janeiro: 
  Manhã Alegre com café da manhã aos  aposentados ;  
  Planejamento Estratégico.  

  Fevereiro: 
  Mobil ização e divulgação para ativ idades dos meses de fevereiro e  março;  
  Encontro Internacional  sobre Trabalho Decente na Fronteira.  

  Março:  
  Início das  Oficinas  de Informática,  dança de salão e  afro;  
  Eventos  do dia Internacional  da  Mulher;  
  Participação no Fórum Social  Mundial ;  
  Plenária Reforma Estatutária do SINDSEP/AP .  

  Abril :  
  Oficina de violão;  
  Roda de Conversa sobre intolerância  rel ig iosa;  
  Roda de conversa da Campanha “Direitos  valem mais .  Não aos  cortes  sociais  na 

luta pela revogação 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 i tório do Acre,  Amapá,  Roraima e de 

Rondônia;  
2)  Aval iação de Desempenho dos Servidores  da Transposição da EC n º 60/2009 e 

da EC n.79/2014;  com a confirmação de  Marco  Nunes/AP,  José Carlos 
Gibim/RR,  Hércules/RO, Prof ª Flávia/RO e  Abson/RO.  

 

SINDSEP-MG 
 
1.  Os trabalhadores  das  unidades da Ebserh,  em Minas Gerais ,  decidiram entrar  em 

estado de greve.  Após real izar assembleia nos  dias  03 e 04/04,  os  trabalhadores  de 
Belo Horizonte,  Juiz  de Fora e Uberaba decidiram rejeitar a proposta da empresa e 
intensi f icar a mobi l ização contra a  fa lta de avanço  nas  negociações.  No dia 01/03,  
os  trabalhadores  do  Hospital  das  Cl ínicas ,  em Belo Horizonte,  f izeram um ato e 
fecharam o  trâns ito em frente à  unidade hospitalar.  Em Juiz  de Fora,  as  
manifestações se concentraram nas  U nidades Dom Bosco e Santa Catari na.  Já em 
Uberaba,  houve manifestação em frente ao Hospital  de Cl ínicas  pela manhã,  à 
tarde e à noite.  

2.  Entre os  dias  03 e 05 de abri l ,  servidores  da área de Ciência e Tecnologia de 
diversas  partes  do Bras i l,  se reuniram no a uditório do Centro de Desenvolvimento 
e Tecnologia Nuclear (CDTN),  em Belo Horizonte para discutir  os  desaf ios do setor  
frente às  profundas mudanças  impostas  à população em geral  e ao Estado 
bras i leiro pelo governo Temer.  Ao f inal  do evento foi  construída a Carta  de Belo 



 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 

Horizonte,  um documento que norteará as  lutas  da categoria,  bem como as  
discussões do Fórum de C&T.  

3.  No dia 23/03,  o conselho univers itário aprovou a adesão da univers idade federal  
de Uberlândia (UFU) à empresa bras i leira de serviços  hospita lares  (Ebserh) ,  que 
passará a ser a gestora do Hospital  de Cl ínicas  de Uberlândia (HCU/UFU).  O 
SINDSEP-MG, por meio do Núcleo Regional  Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba,  além 
de trabalhadores  da Ebserh,  de Uberaba,  estiveram presentes  à reunião para 
repassar um pouco da experiência com a Ebserh,  que administra o Hospital  de 
Cl ínicas  desde 2013.  

4.  No dia 07/03,  a direção da Associação dos Servidores  do Incra (Ass incra) , em Belo 
Horizonte,  foi  surpreendida com um of ício do superintendente do órgão  sobre as  
comemorações do Dia Internacional  da Mulher.  No referido of ício,  o 
superintendente af irma apoiar  a  real ização do evento promovido pela  Associação,  
porém as  horas  em que os  servidores  estivessem participando de tal  evento não  
seriam abonadas por falta de amparo legal .  Os  servidores  do Incra,  porém, não se 
curvaram à  tentativa de desmobi l ização e participaram ativamente do evento,  que 
ocorreu em todas as  superintendênci as  do órgão em todos o país .  

5.  Tendo em vista a  data-base dos trabalhadores  da Ceasaminas,  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 apl icado 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 ass inado e homologado.  Aguardamos 
agora a resposta da empresa para  o i nício das  negociações  

6.  No dia 23/01,  o SINDSEP-MG enviou of ício ao departamento  de Recursos  Humanos 
da Conab sol ici tando autorização para real izar assembleia com os  trabalhadores 
para discutir  o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT 2017/2018)  além de outras  
demandas.  No dia 05/03,  o Sindicato recebeu resposta da Conab,  em que a 
empresa não reconhece o SINDSEP -MG como representante dos trabalhadores.  O 
SINDSEP-MG já encaminhou comunicado à Condsef/Fenadsef  para que tome as 
medidas  necessárias  para que os  trabalhadores  não sejam prejudicados e tenham 
seu direito de representação negado pela empresa.  A Condsef/Fenadsef  já está  
marcando uma reunião com a superintendênci a da Conab,  em Minas Gerais  para 
discutir  essa s i tuação.  

7.  O SINDSEP-MG tem real izado assembleias  nos  locais  de trabalho,  discutindo com 
os f i l iados e f i l iadas  estratégias  de luta,  mobi l izando a categoria para  as  lutas 
gerais  e específ icas , além de eleger de legados (as) para os  encontros  nacionais  que 
serão promovidos pela Co ndsef/Fenadsef,  no mês de maio.  

 

SINDSEP/MS 

RELATO DAS ATIVIDADES DO SINDSEP/MS DE FEVEREIRO ATÉ ABRIL 2018  

1.  Mobil ização contra a aprovação da Reforma da Previdência  
O Sindsep/MS partic ipou de articulações com entidades do Fonasefe e do Fonacate 
que tem representação em Mato Grosso do Sul .  A articulação com as  entidades do 
Fonacate não progrediu.  A articulação com as  entidades do Fonasefe,  especialmente 
ADUFMS, Sindicato dos Bancários ,  S intsprev/MS e  Sista/MS resultou:  
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a) edição de um panfleto  sobre a  Reforma da Previdência;  
b) ato públ ico,  dia 19/02,  real izado em f rente a maior agência do INSS  na cap ital .  

2.  Formação pol ítica 
Real izada ativ idade de formação s indical  com os/as  delegados/as  s ind icais de base da 
região de Dourados,  no dia 24/03, abordando história do sindical ismo,  do novo 
s indicalismo,  da fundação da CUT,  do s indicalismo no serviço público em especial  a 
história da Condsef,  estrutura e  f inanciamento do movimento  s indical  e estrutu ra  do 
Sindsep/MS.  
Participação de s indical izados/as  em ativ idades de formação propostos  por outras  
entidades s indicais ,  tais  como o Seminário Estadual  sobre a Reforma Trabalhista em 
Campo Grande e  o Seminário de Formação Sindical ,  em Dourados,  dia 12/04/20 18.  
3.  Organização sindical  
Real ização de Assembleia para eleição da nova coordenação da Delegacia Sindical  do 
Sindsep/MS em Dourados no dia 24/03.  Juntamente com a ativ idade de formação 
também foi  a oportunidade para inaugurar a nova sede da Delegacia,  em  espaço 
priv i legiado e melhores  condições para os/as  s indical izados/as  daquele município (2° 
maior de MS).  
4.  ACTs da Ebserh 
Participação dos representantes  dos  empregados/as  da Ebserh em Mato  Grosso do 
Sul ,  Patrick  e Wesley,  na Comissão Nacional  de Negoci ação do  ACT 2018/2019.  
Divulgação,  entre os  empregados/as  da Ebserh,  dos  Relatórios  oriundos das 
ativ idades da Comissão Nacional  de Negociação e da Direção Nacional  da 
Condsef/Fenadsef  sobre os  ACTs 2017/2018 e 2018/2019.  
Elaboração e divulgação de materia l  didático sobre a negociação,  demonstrando as 
propostas  dos/as  empregados/as,  as  propostas  da empresa/governo e evolução ou 
não das  mesmas.  
Real ização de assembleias  nos locais  de trabalho para real izar devolutivas  das 
negociações,  ouvir  aval iações e suge stões  e submeter a debate as  propostas 
colocadas na mesa.  
5.  Campanha Salarial  dos SPFs 2018  
Informes atual izados,  de acordo com os Relatórios  encaminhados pela 
CONDSEF/FENADSEF em todas as ativ idades sindicais :  reuniões  da Diretoria,  
assembleias  nos  locai s  de trabalho,  assembleias  gerais .  
Divulgação de uma s íntese da pauta e da s i tuação das  negociações no Boletim do 
SINDSEP/MS, no s i te e no  facebook  da entidade.  
6.  Plenária Nacional  Estatutár ia da CONDSEF/FENADSEF  
Debate e encaminhamento na Diretor ia do Si ndsep/MS, resultando na convocação de 
uma Assembleia Geral  Extraordinária  (AGE),  no dia 28/03/2018,  para eleição de 
delegados/as  e referendo do delegado da Diretoria,  conforme o Estatuto da 
CONDSEF/FENADSEF.  
Divulgação da Plenária e  da eleição de delegados /as  no  Boletim do SINDSEP/MS.  
A AGE do SINDSEP/MS elegeu e referendou a delegação da entidade para participar  
da Plenária  Nacional  Estatutária da Condsef/Fenadsef,  dias  04 a 06  de maio  
próximos.  A delegação será formada pelos  delegados da diretoria,  os  sen hores  Jorge 
Guimarães (ti tular)  e João Alberto de Barros  (suplente)  e pelos/as  delegados/as  
eleitos/as  pela base na Assembleia,  sendo ti tulares:  Ana Claudia Salomão da Si lva  
(SFA-MS/MAPA),  Rubia Daniela dos  Santos  (Ebserh/HUGD) e Ney Fuzeta Peres  
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( INCRA/MS);  e como respectivos  suplentes:  João Nascimento (MS),  Adenir Pereira  
dos  Santos  (MS)  e  Maristela de Azevedo Chaves ( INCRA/MS).  

7. Comunicação 
Edição de Boletim impresso e eletrônico da entidade para divulgação para todos/as  
os/as  trabalhadores/as  no serviço públ ico federal .  
Criação  e manutenção de fanpage da entidade no Facebook.  
Elaboração e divulgação de cartaz comemorativo do 8 de Março —  Dia Internacional 
da Mulher  voltado a valorizar as  serv idoras  públ icas  federais .  

8. Sindicalização 
 Sindsep/MS vem desenvol vendo atividades visando ampl iar a quantidade de 

s indicalizados. A entidade tem estimulado e orientado os/as  delegados/as  de base e 
os/as  diretores/as  a buscarem novas adesões entre os/as  trabalhadores/as  do  
serviço públ ico federal ,  resultando,  especialmen te junto à Ebserh,  em aumento do  
número de s indical izados/as.  
Uma ação específ ica está sendo empreendida junto à base da Funasa com os/as  
servidores/as  que fazem ou farão parte da ação judicial  de indenização dos 
contaminados por DDT e  BHC.  
9.  Assuntos jur ídicos 
O Sindsep/MS contratou nova assessoria jurídica,  do escritório Leonardo da Costa  
Advogados,  que está atuando desde 2017 com atendimento regular na sede do  
Sindicato,  de 2a  a  6'  feira,  melhorando o atendimento aos/as  s indical izados/as.  

 escritório está real izando um levantamento inédito de todas as  ações judi ciais 
envolvendo os/as  sindicalizados/as  e outros  trabalhadores/as  do serviço públ ico 
federal  na  Justiça Federal  em Campo Grande e  no TRF da 3'  Região.  

 Sindsep/MS e o escritório Leonardo da Costa A dvogados estão prestando 
apoio aos  trabalhadores  provenientes  da extinta Sucam (atualmente n a Funasa e 
outros órgãos públicos do Sistema Único de Saúde)  para que possam instruir  e 
ajuizar ações de indenização  por contaminação com DDT e  BHC.  
O Sindsep/MS es tá prestando apoio aos  servidores/as  da extinta Sunab  para 
providenciar a documentação necessária para a  execução das  ações 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 Secretaria  de Aquicultura e Pesca  criada no  
Ministério da Agricultura.  Ocorre que negociatas  pol í t icas  de Temer  em troca de 
votos  para  se bl indar de investigações e para vot ar  nas  reformas levou transferir  a  
Secretaria para o Ministério da Indústria em meados de 2017.  Porém com a 
regulamentação no Congresso e a pressão para que o assunto voltasse ao MAPA, pois 
não faz  sentido estar no Ministéri o da Indústria,  acabou -se votando uma lei  em 
novembro de 2017, que transformou a Secretaria em Secretaria Especial  de 
Aquicultura e Pesca vinculada diretamente à Pres idência da Repúbl ica.  Em abri l  de 
2018,  ao regulamentar  a Secretaria,  esta passou a ser subordinada à Secretaria -Geral  
da Pres idência da Repúbl ica.  

Essa s i tuação está  desmontando as  pol í t icas  para o setor de aquicultura  e pesca no  
país  e colocando o quadro de servidores  em s ituações dif íceis de trabalho sem 
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infraestrutura em muitos  estados,  em desvio de funções,  submetidos a constante 
assédio moral  por chef ias  que atendem somente a interesses  partidários  e  eleitorais .  

Diante do quadro,  as  entidades de base,  em nome desses  servidores,  pedem que a  
Condsef  se movimente pol i t icamente junto ao  Ministério do Planejamento  para:  

a) Vincular os  servidores  no quadro de pessoal  de uma insti tuição com maior 
estabi l idade (MAPA é aquele que os servidores  consideram mais  adequado,  pois  
tem maior af inidade entre as  atribuições insti tucionais e as  atribuições dos cargos 
ocupados por estes  servidor es,  faci l i tando aval iações,  progressão funcional , 
capacitação,  etc.)  

b) Elaborar e f ixar com mais  clareza das  atribuições dos cargos ocupados por estes  
servidores.  

A Condsef  também poderia convocar 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 credenciar a Comissão como 
interlocutora  com os  gestores  da  pasta.  

 

SINDSEP/MT 

  O Pres idente do Sindsep -MT, Carlos  Alberto de Almeida,  Diretor d a 
CONDSEF/FENADSEF das  Empresas  Públ icas,  falou sobre a  chance do  Servidor 
Federal  de retornar  ao  Plano de Saúde da Capesaúde,  bastando para  isso 
regularizar  os  débi tos,  caso as  pendências  f inanceiras  sejam menos de 5 anos.  O 
plano conta com isenção de juros  e atual ização  monetária e parcelado em até 36  
vezes.  Fazendo isso,  o servidor garant irá ass istência à saúde para ele e sua famíl ia.  

  Carlos  Alberto de Almeida também sugeriu no CDE para a Condsef/Fenadsef 
orientar  as  suas  f i l iadas  a participar dos  Cursos  de extensão  patroci nado pela  
escola do DIEESE  -  “A Previdência Complementar do  Servidor Públ ico” nos  dias  9 e 
10 de maio  e  também do Curso Comunicação e Expressão para Dirigentes  Sindicais 
a ser real izado nos dias  22 a 24 do  mesmo mês.  Os cursos  serão  rea l izados pela  
Escola Dieese de Ciências  do Trabalho em Bras í l ia.  

  Foi  conf irmado a  data  do XI I  Congres so do Sindsep -MT. Será  entre  os  dias  21 a 25 
de agosto  de 2018,  no Hotel  Mato Grosso Águas Quentes,  no município de Santo  
Antônio de Leverger,  com as  presenças  de 150 delegados de base e  convidados.  

  Carlos  Alberto  de Almeida também l embrou que foi  cri ado o Comitê em Defesa da 
Democracia  e  Lula Livre,  na sede do Sindsep -MT, com reuniões  semanais  entre  
f i l iados e s impatizantes.  

  Divulgou Curso sobre “A PREVIDENC IA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO” e  a  
“ TERCEIRIZAÇÃO: EFEITOS SOBRE AS  REL AÇÕES DE TRABALHO” ambos mi nistrados 
pela ESCOL A DIEESE DE CIÊNCIAS DO TRABALHO, onde pediu que a di reção da 
CONDSEF/FENADSEF encaminha sse para  sua f i l iadas  sugerindo a participa ção com 
no mínimo dois  (02)  representantes  por entidade.  

  Ao f inal ,  denunciou novamente a  tentativa  do  Senhor  Lourenço Santana da Si lva  de 
criar um novo Sindicato de Servidores  na Saúde,  o Sindsaúde,  mas que foi  barrado 
com manobra jurídica do Sindsprev -MT,  pres idido por Cleones Celestino Batista ,  
que novamente induziu a Justiça a erro ,  pois  o Sindsprev não possui  Carta  Sindical 
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fornecida pelo Ministério do Trabal ho e mui to menos o Sindsaúde terá ,  pois  o 
único s indicato que legalmente possui  a Carta Sindical  é  o Sindsep-MT.  

 
SINTSEP-PA 
 
Nos meses de fevereiro e março  —  juntaram-se ao processo de mobi l ização para a  
Campanha Salarial  2018 e para o  IX  CONSINTSEP -PA:  
 19/02 —  participamos do ato contra a reforma da previdência e lançamento da 

campanha salarial  201 8 dos SPF  s ;  
 08/03 —  nosso calendário somou -se as  ativ idades em alusão ao dia internacional  

da mulher e a luta das  mesma com ativ idades em vários  órgãos culminado com 
debate e  coquetel  no auditório  do SINTSEP -PA em 28/03;  

Calendário de Atividades para o mês de Abril  —  2018 
 26/04 —  Plenária  do s istema diretivo;  
 27 a 29/04 —  IX  CONSINTSEP-PA;  
 30/04 —  Assembleia Geral  de Reforma Estatutária ;  

OBS:  Local  dos  eventos:  Hotel  Gold Mar —  Belém/PA.  
Em 29 (vinte e nove) dias  úteis , foram real izadas  55  (cinquenta e cin co)  assembleias  
em todo o Estado,  alcançando 1.330 servidores  ativos,  aposentados e pensionistas .  
 Total  delegados eleitos:  141  
 Observadores:  25  
DEMANDAS PARA O CDE  
  Pautar com o Dr.  Walmir parecer  jurídico a ser socializado com todas as  

entidades f i l iadas  a  CONDSEF sobre a transposição de servidores  de nível auxi l iar 
para nível  intermediário ;  

  Pautar também na assessoria da CONDSEF no sentido de conseguir uma l iminar 
para barrar a devolução ao erário  de RPV's  e PRECAT ÓRIOS que não foram 
recebidos pelos  servidores  em tempo hábi l  visto que os  juízes  estão arbitrando 
um prazo muito curto.  

 
SINTSERF/PB 
 
  O Sintserf  vem real izando assembleias  setoriais  para ref lexões sobre o momento 

conjuntural  que estamos vivendo,  em especial  os  servidores  que o  governo 
promete um forte arrocho salarial .  

  Mesa de Negociação local  do  Ministério da Saúde foi  desmontada e  estamos 
postulando a volta da reinstalação.  

  Participaremos da Plenária Estatutária da Condsef/Fenadsef  com 4 delegados.  
  Os servidores, em grande número, estão saindo d os planos de saúde Geap e 

Capesáude devido o aumento da mensal idade.  Fi l iados cobram que entidades 
res istam.  

 
SINDSEP-PE 
 
Relatór io de atividades do Sindicato  
  Dia 7 de fevereiro: Sindsep-PE real iza assembleia na Funasa Recife para autorizar 

ingresso em ação  judicial  contra  os  aumentos abusivos  dos  planos de autogestão.  
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  Dia 9 de fevereiro : Festa do bloco de carnaval  do Sindsep_PE,  o Abra o Olho,  que 
na sua 20ª edição trouxe como tema Tire sua reforma do caminho que eu quero 
frevar,  numa crí tica a  reforma da Previdência do governo golpista de Michel  
Temer.  

  Dia 19 de fevereiro : Sindicato participa do Dia de Paral isação pela aposentadoria e  
contra  a reforma da Previdência do  governo Temer.  

  Dia 1º de março : Ato públ ico na Ebserh Recife contra o descaso da empresa  
públ ica nas  negociações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)  2018/2019.  

  Dia 1º de março : Assembleia na Conab Recife para discutir  Campanha Salarial  e  
plano de saúde dos trabalhadores  da empresa públ ica.  

  Dia 1º de março : A direção do Sindsep -PE participa de palestra,  na Funasa Recife, 
sobre assédio moral  no ambiente de trabalho.  

  De 1º de março até 30 de abri l :  O Sindsep-PE disponibil iza na capital  e em oito 
cidades do interior do Estado o  serviço gratuito  de assessoria contábi l  para 
auxi l iar servidores  f i l i ados no preenchimento da declaração do  Imposto de Renda.  

  Dia 7 de março : Assembleia para falar sobre o plano de saúde Geap e divulgar a 
Campanha Salarial  dos  servidores federais  na Superintendência Regional  do 
Trabalho (SRT),  no Recife.  

  Dia 8 de março : No Dia Internacional  da Mulher,  8 de março,  Direção  do Sindsep -
PE marca presença no ato públ ico unif icado Mulheres  em defesa da Previdência,  
direitos  e democracia.  

  Dia 13 de março : Núcleo dos Aposentados e Pensionistas  do Sindsep -PE participam 
de Fórum sobre questões do envelhecimento,  com o  tema A relação entre  
espiri tual idade,  saúde e envelhec imento.  O evento é uma real ização da 
Univers idade Catól ica  de Pernambuco (Unicap),  em parceria  com o  s indicato.  

  De 12 a 17 de março : Direção do Sindsep -PE participa do Fórum Social  Mundial  em 
Salvador.  

  Dia 15 de março : Secretaria de Imprensa do Sindsep -PE apresenta,  no Fórum Social 
Mundial  de Salvador,  a  palestra Lei tura crí t ica da  mídia e a contra -hegemonia.  

  Dia 19 de março : Em homenagem ao  Dia Internacional  da Mulher  e  pela passagem 
do aniversário de 29 anos Sindsep -PE,  o s indicato promoveu duas palestras:  
Discriminação e assédio moral  e sexual  e As  reformas trabalhista e Previdenciária 
e seus  impactos  junto  aos  trabalhadores.  

  Dia 26 de março : Plantão Jurídico na Fazend a Recife.  
  Dia 26 de março : Assembleia da Campanha Salarial  no IFPE Vitória de Santo Antão  

e Funasa Petrol ina.  
  Dia 27 de março : Assembleia da Campanha Salarial  na Funai  Recife ,  AGU e 

Funasa/Ministério da Saúde Palmares .  
  Dia 28 de março :  Assembleia da Campanha Salarial  na Sudene.  
  Dia 2 de abril :  Assembleia para os  aposentados e pensionistas da Sudene/MPOG,  

no auditório do Si ndsep-PE,  sobre Campanha Salarial .  
  Dia 4 de abri l : Sindsep-PE participa de vigíl ia em defesa da democracia e contra a 

prisão do Lula.  
  Dia 4 de abri l :  Assembleia na Ebserh Recife sobre ACT 2018/2019.  
  Dia 6 de abril :  Plantão Jurídico na Superintendência Federal  de Agricultura (SFA)  

Recife.  
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  Dia 6 de abril :  Sindsep-PE participa de ato contra a prisão de Lula,  na Praça da 
Democracia,  no  Derby.  

  Dia 10 de abri l :  Sindsep-PE sedia encontro do Núcleo de Estudos – Pol í t ica, 
Economia e Sindical ismo (NEP)  sobre representativ idade e  f inanciamento  s indical .  

  Dia 10 de abri l :  Sindsep-PE participa de reunião para discutir  ampl iação  do jornal  
Bras i l  de Fato.  

  Dia 10 de abril :  Sindsep-PE participa de plenária para discutir  mobi l izações e  
caravana contra  a prisão de Lula.  

  Dia 10 de abril :  Sindsep-PE participa do Fórum sobre questões do envelhecimento 
com o tema Vivências  complementares  de espiri tual idade:  autoest ima,  res i l iência e 
sol idariedade.  

  Dia 19 de abril :  Em homenagem ao Dia do Índio,  o Sindsep -PE programou uma 
ativ idade pol í t ico -cultural ,  na sede da entidade.  

  Sol ici tação à Condsef/Fenadsef,  interceder junto à Administração Central  do 
Governo (MPOG),  no toc ante ao auxí l io transporte dos servidores  da Sudene,  que 
segundo narrativas  dos  mesmos durante assembleia no dia 28/03/18,  estão sendo 
negados a quem possui veículo próprio,  e o util iza para ida e vinda ao local  de 
trabalho.  

  Outro problema detectado é em r elação ao  valor pago  nas  diárias ,  que não cobre 
mais  as  despesas  de des locamento dos servidores  públ icos,  fato este que está 
inviabil izando a real ização da função públ ica,  fora do domicí l io do trabalhador.  

  Diminuição dos valores  nominais  da Grati f icação de  Desempenho (GDPGPE),  para 
vários  servidores  civ is  lotados no Comando da Marinha em Pernambuco.  

 
SINDSEP-PR 
 
  O Sindsep-PR tem participado de todas reuniões  em relação ao  ACT 2018/2019 dos 

trabalhadores  da Ebserh,  com a presença do Secretário -Geral  do Sinds ep,  José 
Alves  de Souza Fi lho,  e o representante dos trabalhadores  da base (el eito para  
Mesa de Negociação da Ebserh) ,  Jedaias  Rodrigues de Ol iveira.  

  O Sindsep-PR participou da reunião no MOPG no dia 27/03,  onde o MPOG informou 
que não tem autorização para  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 real izou reunião de sua Executiva no dia 24/03,  para di scutir  os 
assuntos  da entidade e do  calendário  em âmbito nacional  da  Condsef/Fórum.  

  O Sindsep-PR participou da reunião do CDE no dia 13/04 ,  com a presença do 
Secretário-Geral  José Alves, para encaminhar as  demandas diversas  e da Plenária 
Estatutária   

  O Sindsep-PR participará da  P lenária  Estatutária da Condsef/Fenadsef  no período 
de 03 à 06/05,  com 3 delegados,  sendo:  Antonio Siqueira Prestes  (aposentado do 
Ministério dos  Transportes) ,  João Sobieranski  ( Incra)  e José Carlos  Amaral  (ativo 
do Ministério da Fazenda).  Além do Secretári o-Geral  José Alves  de Souza Fi lho, 
ativo,  que também participará  da  Plenária  Estatutária enquanto di retor  da 
Condsef/Fenadsef.  Sendo que os  delegados eleitos  participarão dos encontros  
setoriais  do DARA, DENFA e DINFRA e da Plenária Estatutária.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 

SINDISERF-RS 
 
  29/03/2018:  Real ização de Assembleia para eleição de delegados à Plenária  

Estatutária da CONDSEF/FENADSEF com servidores  do INCRA, MDA, MAPA, EX -
PESCA,  DNIT,  APOSENTADOS,  PENSIONISTAS,  MINISTÉRIO DA DEFESA e 
trabalhadores  da EBSERH ( HUFPel/Pelotas  e HUSM/Santa Maria)  e CON AB (Porto 
Alegre e Canoas ) .  

  06/04/2018:  Participação no ATO EM DEFESA do LULA LIVRE -  Esquina Democrática  
e Panf letagem no Metrô,  Rodoviária e Centro de Porto  Alegre/RS.  

  07/04/2018:  Participação no Ato e  Caminhada no Parque da Redençã o em frente 
ao Monumento Expedicionário,  organizado pela Frente Bras i l  Popular e Povo sem 
Medo.  

  09/04/2018:  Reunião com os  trabalhadores  da EBSERH  (FURG -  Rio Grande/RS) .  
  10/04/2018:  Participação no Ato em frente ao  Portão da PUCRS -  Porto Alegre/RS,  

organizado pela Frente Bras i l  Popular ,  no F órum da Liberdade.  
  11/04/2018:  Participação no Dia  Nacional  de Lutas,  LULA LIVRE,  Porto  Alegre/RS  
  11/04/2018:  Assembleia com os  trabalhadores  da EBSERH (HUSM -  Santa 

Maria/RS) ,  para  debater  as  propostas  da Empresa.  
Foram rejeitadas  as  propostas  e também foi  aprovado estado de greve se a  

empresa não mudar as  propostas  na reunião do dia 17 abri l  2018,  com a 

Condsef/Fenadsef  e  comissão.  

 
SINTRAFESC-SC  
 

FEVEREIRO 

01 CDEn- Conselho Del iberativo de 

Entidades —  CONDSEF/FENADSEF 

Em Bras í l ia —  DF (Participação da Sec.  

Geral  Maria  das  Graças  Albert )  
02 Plenária Nacional  —  

CONDSEF/FENADSEF  
Em Bras í l ia —  DF,  No auditório do 

SINDSEP-DF 

(Participação  da Sec.  Geral  Maria das  
Graças  Albert)  

03 e 04  Reunião Ampl iada do FONASEF E -  

Fórum de Entidades Nacionais   

dos  Servidores  Públ icos  Federais .  

No San Marco Hotel  —  Bras í l ia DF 

(Participação  da Sec.  Geral  Maria das  

Graças  Albert)  

20 Reunião 08 M -  No SINTESPE  Organização das  Ativ idades do Dia 

Internacional  da  Mulher  

(Participação  da Dire tora  Vera 

Maiorka e  Iz ide -  Assessora de 

Formação)  

23 Reunião com representantes  das  
Entidades Sindicais  para 
organização para o  GREVE GERAL 
do dia 19/02 

No Sindicato dos Bancários  (Participação 

do Diretor Mário Conceição )  

26 Debate Públ ico na ALESC -  

Preconceito Machista -  praticado 

pelo Deputado Salum  

Chamado pelas  Entidades Sindicais  e Em 

Defesa da Deputada Ana Paula Lima.  

(Participação  das  Mulheres )  

28 8h -  Debate Públ ico -  No SINTESPE  Promovido pelo Grupo Madalenas na 

Luta (Diretoras:  Vera Maiorka ,  Ester 

Bertoncini ,  Marlete Ol iveira e a 

Assessoria de Formação -  Iz ide 

Fragnani )  
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MARÇO 

05 13:30 hs  —  FECESC,  Seminário 
sobre o Financiamento das  
Entidades -  CUT  

Discute temas relacionados ao  

assunto —  Imposto Sindical  

(Participação:  Graça e  Vera)  06 Reunião com os trabalhadores  da 
EBSERH 

Na sede do SINTRAFESC -  com objetivo 

de apresentar  o SINTRAFESC como 

forma de organização s indical  dessa 

base (Participação do  Pres idente 

Dérmio,  Sec.  Geral  —  Graça e 

Assessoria de Formação Iz ide )  

06 Continuação do  mesma Assunto 
acima mencionado  

 

07 9 às  18h -  Seminário Sobre a  
Violência contra  Mulher.  
Chamada pela Bancada de 
Parlamentares  Mulheres  e pelo 
Grupo Madalenas na  Luta  

No Auditório Antonieta de Barros  

08 Tendas montadas no Centro —
Debates,  Ativ idades  Culturas  nas  
Ativ idades relacionadas ao Dia   
Internacional  da  Mulher  

8 M, Marcha Mundial  de Mulheres  e 

Grupo de Teatro Madalenas na  Luta 

com Cortejo  pelas  Ruas do Centro  de 

Fpol i  (Participação  dos  Diretores(as)  do 

SINTRAFESC)  

09 Reunião Administrativa 
funcionários  e Direção —  
Organização da Viagem ao  
Oeste/Planalto Serrano nos 
dias  19 a 23/03  

Objetivo —  Vis i ta as  Bases  e  Assembleia 

Geral  para  eleição  de Delegados(as)  

para Plenária Estatutária da  CONDSEF/  

FENADSEF (Equipe:  Dérmio/Vera e 

Graça)  
12 Reunião de Organiz ação  de Agenda 

da semana  
Com a Direção  da Grande Fpol is  

13 Reunião de Organização  da 
Assembleia Geral  da Capital  e 
organização da Pauta  da 
Executiva —  nos  dias  26/27/18.  

Com Toda a Direção do SINTRAFESC  

14 9h -  no SINTRAFESC com 
Assessoria Jurídica —  Dr. Luiz 
Fernando  

Tratar  assuntos  relacionados aos  
processos  judiciais  —  Novas  Ações  

15 e 16  Seminário —  FETAESC —  
Ministrado pelo Dieese  

Em momento de Crise -  Como promover 

Campanha de Fi l iação  em massa para  as  

Entidades Sindicais .  (Participação do  

Pres idente Dérmio Antonio Fi l ippi  e 

Secretária  Geral  —  Maria  das  Graças  

Gomes Albert)  
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19 a 23  Viagem a Região Oeste  e Planalto  
Serrano —  Assembleias  para 
retirada de Delegados(as)  para 
Plenária Estatutária da  
CONDSEF/FENADSEF (04 a 
06/05/2018 —  em Bras í l ia —  DF)  

Vis i tando os  Setores  nas  Cidades de 

Joaçaba,  Concórdia,  Seara  ,  Chapecó e 

Lages.  (Equipe Mário Conceição Fi lho,  

Vera  Maiorka e Maria das  Graças  

Albert)  

21 16h30 -  Assembleia Geral  em 
Chapecó -  

Para  Eleição de Delegados e Delegadas 

para Plenária Estatutári a da  

CONDSEF/FENADSEF  (Participação  da 

Equipe de Viagem —  Mário,  Graça e 

Vera  —  e  Diretores  da Região  Oeste)  

23 14h30 -  Assembleia Geral  em  Lages  Para  Eleição de Delegados e Delegadas 

para Plenária Estatutária da  

CONDSEF/FENADSEF  (Participação  da 

Equipe de Viagem —  Mário,  Graça e 

Vera  —  e  Diretores  da Região  do 

Planalto Serrano)  
26 e 27  Reunião da Direção do SINTRAFESC No Auditório do  SINTESPE —  Centro de 

Fpol is  (Participação de toda direção do 

Estado)  

26 Assembleias  uma Ordinária de 
Aprovação de Contas  e  outra  
Assembleia Geral  para Eleição  de 
Delegados(as)  para  Plenária  
Estatutária  e  Encontros  Setoriais .  

No Auditório  do SINTESPE Centro  de  
Florianópol is  

ABRIL 

02 Reunião de Organização  —Agenda 
da Semana e outros  

Reúne a  Direção  da Grande Florianópol is  

03 e 04  9:00 —  em Lages  —  Curso de 
Formação de Formadores  

Participação do  Movimento Sindical  e  
Movimentos  Sociais  

06 17:00 hs  Ato Públ ico em defesa  
da Democracia na  Praça  Ol ív io 
Amorin -  Centro  de Florianópol is  

Participação da  Diretoria  do Sintrafes c  

09 Reunião de Organização  —Agenda 
da Semana e outros  

Reúne a  Direção  da Grande Florianópol is  

 
 

Bras í l ia-DF,  17 de abri l  de 2018.  

 

 

 

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef  


