RELATÓRIO DO CONSELHO DELIBERATIVO DE ENTIDADES DA
CONDSEF/FENADSEF - CDE
Data: 06/06/2018.
Local: Auditório da Condsef/Fenadsef.
Estados Presentes: AM, AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, PA, PB (Sindecon), PE, PI, PR, RJ (Sinfa),
RO, RR, RS (Sindfaz e Sindiserf), SC e SE.
Pauta: Informes; Dieese; Conjuntura; Campanha Salarial; Campanha em Defesa dos Serviços
Públicos e Estatais; Calendário de Atividades; Ato no Ministério do Planejamento no
Dia 07/06; Encaminhamentos.

RESOLUÇÕES
 Encaminhar para as filiadas os textos sobre os valores de adesão ao Dieese, acompanhado de
ficha de filiação;
 A Condsef/Fenadsef cobrará do MPOG a publicação do Decreto sobre o retorno para a folha de
pagamento dos dirigentes sindicais que estão exercendo mandato classista.
 A

Condsef/Fenadsef

oficializará

a

Superintendência

do

MTE

de

Pernambuco

os

encaminhamentos referentes à questão dos dirigentes sindicais que estão exercendo mandato
classista;
 Convocar a Comissão da Condsef/Fenadsef que está construindo os encaminhamentos sobre
organização sindical, para organizar um seminário com as filiadas sobre o tema;
 Que a Assessoria Jurídica da Condsef/Fenadsef analise e indique as providências sobre a
Portaria que trata dos dias de jogos da copa do mundo, que libera os servidores e impõe
compensação dos dias;
 Que a Condsef/Fenadsef conteste a decisão da Ministra do TST, Dora Maria da Costa, referente à
greve dos empregados da Ebserh;
 Que a Condsef/Fenadsef construa um texto político rebatendo as posturas dos Ministros do TST,
Ives Granda e Dora Maria da Costa;
 Que a Condsef/Fenadsef oriente as suas filiadas a realizarem uma pesquisa para aferir dentre os
seus filiados o número de ativos, aposentados, pensionistas e anistiados, para que possamos a
partir desses dados ver quais as dificuldades nas realizações dos movimentos paredistas e o que
precisamos fazer;
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 Encontro da Comunicação das entidades filiadas da região Nordeste, conforme aprovado no
Encontro Nacional da Comunicação da Fenadsef.

CALENDÁRIO
 18 a 20/06 - Mini jornada de Lutas;
 Plenária da Condsef/Fenadsef com indicativo para Julho/18;
 Encontro Nacional dos Servidores da Secretaria da Pesca (indicativo para o mês de julho);
 Ato dos Intoxicados da Saúde com indicativo para Agosto/18;

CALENDÁRIO/CUT Nacional
 JUNHO
 11/06 – Plenária Interestadual da CUT –SE 2 – MG, ES (Haddad)
 15/06 – Plenária Interestadual da CUT - NE 1- CE, RN, PI, MA (Gabrielli)
 18/06 – Plenária Interestadual da CUT - CO – DF, GO, TO, MS, MT (Celso Amorim)
 21/06 – Plenária Interestadual da CUT - SU – RS, SC, PR (Berzoini)
 26/06 – Plenária Interestadual da CUT – SE 1 – SP, RJ (Gleisi)
 28/06 – Plenária Interestadual da CUT - NO – PA, RR, AM, AC, RO, AP (a definir)
 JULHO
 A confirmar – (04/07 )– Plenária Interestadual da CUT - NE2 – PE, BA, SE, AL, PB, RN (Jacques
Vagner)
 Definir data – Entrega dos resultados das Plenárias para Lula. Ato em Curitiba.
 AGOSTO
 10/08 - Dia Nacional de Mobilização - BASTA!
Público das Plenárias da CUT:
 Dirigentes e Militantes Sindicais
 Definir cota no estado que sedia a Plenária (500 participantes) e para outros estados (mínimo
de 2 ônibus).

INFORMES
SINDSEP-AM
1. Calendário de assembleia setorial discutindo resolução da Plenária da Condsef.
2. Revisamos o site do Sindsep criando grupos de WathsApp por município.
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3.
4.
5.
6.
7.

Não fizemos assembleia geral da Conab porque não entramos na empresa.
Assembleia geral para lançarmos a campanha salarial em junho.
Devolução de 7 servidores do município de Tefé de forma arbitrária.
Avaliação dos servidores não dando conhecimento aos servidores.
Assembleia geral emTefé - pauta: campanha salarial e resoluções da Plenária da Condsef.

SINDSEP-AP
Atividade Realizada em Maio e Junho/2018
 MAIO
1. Seminário Mulher pela Vida (confecção de faixas, cartazes, folder, convite, crachás, cobertura
fotográfica, cobertura jornalística, publicação simultânea no site do sindicato e redes sociais e
documentário);
2. Oficina preparatória para o Congresso do Povo Brasileiro (cobertura fotográfica e jornalista
com publicação no site e redes sociais, bem como a participação efetiva de membros da equipe
de imprensa na CUT Amapá e no Stiuap);
3. Finalização do processo de reconstrução do site www.sindsep-ap.org.br;
4. SARADAM: IV SIMPÓSIO AMAZÔNICO SOBRE REFORMA AGRARIA, MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO (Lutar pelo território, resistir aos retrocessos) Sindicato reuniu com
vários representantes do estado (confecção de material gráfico – 3 faixas, 600 folders, 2
banners, 100 cartazes, 300 crachás, 300 certificados, 600 flyers, cobertura fotográfica e
jornalística, transmissão ao vivo pela rádio web Sindsep e publicação simultânea no site e redes
sociais)
 JUNHO
1. II Encontro Estadual de Intoxicados pelo DDT (Confecção de material gráfico – crachás,
faixas, folders, convites, adesivos para pastas, montagem de pastas, cobertura fotográfica e
jornalística com publicação no site do sindicato, redes sociais e rádio web Sindsep);
2. Curso de Arte Contemporânea para aposentados (cobertura fotográfica e jornalística). Obs.:
acontecendo até o dia 09/06/2018, na sede Campestre do Sindsep Amapá.
3. Elaboração do relatório da pesquisa “Perfil dos delegados e delegadas do VIII Congresso
Estadual do Sindsep Amapá". Obs.: o relatório será apresentado em formato de revista.
4. Seminário Fortalecimento e Estratégias de garantia de direitos: fortalecimento de organismo,
promoção e defesa dos direitos da Mulher (produção de spot para rádio, montagem de slide com
fotografias, impressão de histórico do Marabaixo, cobertura fotográfica e jornalística com
publicação simultânea no site do sindicato e nas redes sociais). Obs.: Evento acontecerá dia
08/06/2018, na sede campestre do Sindsep Amapá.
5. O SINDSEP/AP participa do Cumbre da COICA – Fórum dos Povos Indígenas do Amapá e Norte
do Pará (cobertura fotográfica, jornalística e transmissão ao vivo pela rádio web Sindsep, bem
como publicação simultânea no site do sindicato e redes sociais). Obs.: Evento acontecerá de 18
a 22/06/2018, na UNIFAP.
Obs.: Vale informar que todos os meses é organizada a edição mensal do Jornal Sindsep em Ação,
que agora pode ser lido na versão eletrônica no site do sindicato.
O SINDSEP/AP realizou o II Encontro dos Servidores da Ex–SUCAM Intoxicados pelo DDT, onde
teve a participação de 50 servidores de 07 (sete) municípios de Oiapoque, Calçoene,
Tartarugalzinho, Itaubal do Piririm, Mazagão, Santana e Macapá, servidores estes Redistribuídos e
cedidos a esses Municípios, presente também no encontro Roberto Bauer/MS-AP, Abson Praxedes
do SINDSEP/RO e Gilberto Jorge da CONDSEF/FENADSEF, nesse Encontro tirou-se a proposta:
1. Ato Público Nacional de todos os servidores da EX–SUCAM em Brasília-DF, com manifestação no
Ministério da Saúde e Congresso Nacional;
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2. Criar a Mesa de Negociação no Estado do Amapá;
3. Fazer um levantamento da atual realidade de Trabalho e Ambiente desses servidores nos
Municípios, Redistribuídos e Cedidos em conjunto com o Ministério da Saúde e o Sindicato
(SINDSEP/AP).
SINTSEF CE
 O SINTSEF/CE participou da plenária estatutária da Fenadsef que ocorreu no período de 04 a 6
de maio de 2018, enviando 10 delegados e 2 observadores. Participou também, dos encontros
setoriais no dia 3 do mesmo mês.
 Teve início no dia 4 de maio de 2018, o processo de eleição dos delegados e delegadas ao 12°
Congresso do SINTSEF/CE, o qual acontecerá de 18 à 21 de outubro do corrente ano, em
Beberibe, no hotel Praia das Fontes. O término das assembleias está previsto para 30 de julho.
 Durante as assembleias para escolhas dos delegados e delegadas ao 12° Congresso do
SINTSEF/CE estamos intensificando o debate sobre a defesa dos serviços públicos e das
empresas estatais, planos de saúde autogestão, reforma da previdência e revogação da EC 95.
 Apoiamos a Chapa 2 no processo eleitoral da CAPESESP, no qual o estado do Ceará teve uma
importante participação na vitória da nossa CHAPA.
 Estamos intensificando uma campanha para esclarecer a nossa categoria quanto aos riscos de
ajuizar ações judiciais infundadas que estão sendo propagadas pelo país a fora.
 Durante o mês de maio/2018, realizamos várias assembleias com os empregados da EBSERH
para discutir as propostas apresentadas pela empresa ACT 2017/2018 e 2018/2019, as quais
foram rejeitadas pela maioria esmagadora da categoria. Fato esse que culminou pela deliberação
de entrar em GREVE POR TEMPO INDETERMINADO.
 O SINTSEF/CE, conforme orientação da Condsef, realizou assembleia na base da CONAB no dia
23/05/2018, onde na ocasião fizemos um debate amplo sobre o ACT e a conjuntura atual. Na
ocasião também foram eleitos 02 representantes para participarem da plenária do setor no
09/06/18
 O SINTSEF/CE também participou de um debate chamado pela CUT e Centrais no campo da
Esquerda para discutir estratégias para as eleições de outubro 2018.
 Em assembleia realizada hoje, dia 06/06/18, na base da EBSERH Ceará, com 116 trabalhadores,
decidiram pelo placar de 68 votos a favor de paralisar a greve contra 48 favoráveis a
continuação da greve. Nesse aspecto, no Ceará, os trabalhadores da EBSERH acataram a
recomendação do CDE e da Comissão de Mobilização da Greve.
SINDSEP-MA
 O Sindsep-MA tem realizado reuniões nas suas Secretarias Regionais, debatendo com a categoria
o quadro político de perda de direitos contra os trabalhadores. Realizamos assembleias na
Conab tratando do ACT 2018 e demais demandas daquela base.
 Estamos participando da negociações dos ACTs 2017/2018 e 2018/2019 da Ebserh, realizando
as assembleias locais e das atividades nacionais.
 O Sindsep-MA continua participando das atividades em defesa da democracia com as centrais
sindicais e o movimento popular.
 Foi feito um ato de desincompatibilização do presidente da entidade, Raimundo Pereira de
Souza, em razão do mesmo estar pleiteando ser candidato a Deputado Federal, pelo PT, no dia
05 de junho. O ato foi bastante positivo.
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SINDSEP-MG
1. Os trabalhadores das unidades da Ebserh, em Minas Gerais, após plenária nacional da categoria,
realizada no dia 26/05, decidiram entrar em greve, por tempo indeterminado a partir do dia
05/06. No dia 04/06, foi realizada uma reunião de emergência no Tribunal Superior do Trabalho
(TST), em Brasília a fim de evitar a greve. Apesar da pressão, os trabalhadores de Minas,
deliberaram por manter a greve. Uma nova proposta foi apresentada pela Ebserh, no dia 05/06.
Até o momento, os trabalhadores da Ebserh, em Uberaba, rejeitaram a nova proposta. Já os
trabalhadores de Belo Horizonte e Juiz de Fora, ainda vão avaliar a proposta da empresa, em
assembleia no inicio da tarde.
2. No dia 22/05, trabalhadores da Conab, se reuniram em assembleia na cidade de Teófilo Otoni,
para discutir e aprovar a pauta de reivindicações para ser apresentada à Conab, a fim de celebrar
o Acordo Coletivo de Trabalho/ACT 2018/2019, bem como eleger representantes para a
Plenária Nacional da categoria, no dia 09/06, em Brasília.
3. No dia 16/05, os servidores cedidos do Ministério da Saúde, da região do Norte de Minas,
tiveram a oportunidade de discutir suas demandas durante o I Encontro RH Itinerante 2018 –
evento promovido pelo Ministério da Saúde, em parceira com o SINDSEP-MG e o Sintsprev-MG.
A atividade, pioneira, no estado, tem o objetivo de estreitar o relacionamento entre os servidores
e o Ministério. O Encontro foi dividido em duas etapas. No dia 15/05, o Núcleo de Gestão de
Pessoas, juntamente com a Coordenação de Gestão do MS em Minas Gerais se reuniram com os
gestores locais para esclarecer todo o processo de cessão de um servidor ao SUS. Já no dia
16/05, a atividade foi realizada com os servidores. Além da questão central, a cessão de
servidores, outros temas foram discutidos, tais como: 1) – Lei 8112/90 (direitos e deveres); 2) –
Auxílio-transporte/Férias; 3) – Frequência e Insalubridade (Gacen); 4) – Afastamentos médicos
e perícias médicas; 5) – Avaliação de Desempenho. A partir dos resultados obtidos nesse
primeiro encontro, a Coordenação de Gestão do Núcleo do Ministério da Saúde em Minas Gerais
vai elaborar um calendário para realização do RH Itinerante nas demais regiões do estado.
4. O SINDSEP-MG, representado pela diretora, Maria Aparecida Guimarães e, pelo filiado, Ronaldo
Vasconcelos, marcaram presença na Feira do Trabalhador, evento promovido pela
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE-MG). A feira é realizada, anualmente,
sempre na semana do Dia do Trabalho – em frente à sede da Superintendência, em Belo
Horizonte, e reúne artesãos e participantes do Programa Economia Solidária. Durante a feira, o
SINDSEP-MG distribuiu panfletos para conscientizar a população sobre os prejuízos provocados
pela EC-95 (Teto dos Gastos) que congela investimentos públicos por 20 anos.
5. No dia 21/04, foi eleita a Comissão que vai coordenar o processo eleitoral para a escolha da nova
diretoria do SINDSEP-MG – gestão 2018/2021. A eleição aconteceu durante assembleia geral
extraordinária realizada em Belo Horizonte, especificamente para essa finalidade. A Comissão
será composta por sete membros titulares (um de cada região), além de um represente da
Condsef/Fenadsef, outro da CUT/MG.
6. O SINDSEP-MG tem realizado assembleias nos locais de trabalho, informando sobre o
andamento das negociações com o governo federal, discutindo com os filiados e filiadas
estratégias de luta, mobilizando a categoria para as lutas gerais e específicas.
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SINTSEP-PA
 Atividades de 09 a 22 de Maio: realização de Reuniões de debates sobre a pauta da campanha
salarial 20/08/2018 nas regionais e locais de trabalho.
 Dia 21 de Maio: Assembleia Geral, onde os filiados reunidos manifestaram grande insatisfação
com a CONDSEF/FENADSEF, cujas propostas podem trazer graves consequências a campanha
salarial. A Assembleia aprovou também mobilizar os demais servidores, para fortalecer a
campanha e preparar a categoria para paralisação nacional do dia 07/06/2018.
 Dia 23 de Maio: Panfletagem nos órgãos da capital e do interior, e paralisação no INCRA.
 Dia 28 de Maio: Ato pela redução do preço dos combustíveis e gás de cozinha e todo apoio a
greve dos caminhoneiros e FORA TEMER, local em frente ao mercado de São Braz , centro de
Belém.
 40 Servidores da EX- SUCAM intoxicados por DDT e MALATION de diversos municípios vieram
para Belém por conta da FUNASA para fazer exames, consulta medica e recebimento dos
medicamentos prescritos pelos médicos para um período de 06( seis meses) como parte do
tratamento por FORÇA DE TUTELAS JUDICIAIS que foram implementadas pelo SINTSEP/PA.
DIVULGAÇÃO
SINTSEP/PA esta sendo divulgado na TV Grão Pará, canal 14, aos Domingos às 13h45. Programa
Panorâmico Amazônico, quadro Sindicalismo e Associativismo. Apresentação Aguinaldo BarbosaCoordenador Aposentados.
Na Rádio Club do Pará, AM 690KZE, aos Sábados, no programa a hora do aposentado, às 9h,
apresentação Aguinaldo Barbosa/Coordenador Aposentados.
SINDECON/PB
No mês de maio, o SINDECON enviou Normando e Rogério para participarem, como delegados, no
Encontro dos Fazendários no dia 03/05/18.
Os referidos delegados apresentaram diversas propostas de melhoria para categoria, dentre elas: 1)
Que a Condsef firme convênio com um Plano de Saúde privado, com tabela de preços inferior nos
planos de autogestão; 2) Apresentaram minuta de Projeto de Lei elaborada pelo Ministério da
Fazenda, e já enviada ao Presidente da República, para que a direção da Condsef apresente
melhorias e negocie com o governo.
Na execução do processo judicial que se refere ao índice IPC março/90 (Plano Collor), a Juíza (3ª
Vara de Trabalho da TRT da13ª Região) determinou a supressão do índice na folha de pagamento.
Os advogados ingressaram com um recurso e estão aguardando o julgamento no Tribunal Regional
do Trabalho na 13ª Região.
SINDSEP-PE
Relatório de atividades do Sindicato
 Dia 19 de abril: Sindsep-PE realizou um evento com debate e exibição de vídeo para
homenagear a passagem do Dia do Índio.
 Dia 20 de abril: Visando à construção da plataforma da classe trabalhadora para as eleições de
2018, o sindicato participa de debate promovido pela CUT-PE, na cidade de Garanhuns, para
discutir o papel do serviço público.
 Dia 26 de abril: Sindicato sediou evento em comemoração aos dois anos de existência do jornal
Brasil de Fato em Pernambuco.
 Dia 1º de maio: Sindicato participa de ato unificado, promovido pela CUT e demais centrais
sindicais, na praça do Derby, no Recife, pela passagem do Dia do Trabalhador.
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 De 3 a 6 de maio: Sindicato participa da VIII Plenária Estatutária da Condsef/Fenadsef.
 Dias 9, 11, 14, 21 e 23 de maio: Sindsep-PE realiza plantões jurídicos, nos órgãos da base, tanto
no interior quanto na capital, para repassar o andamento das principais ações.
 Dia 8 de maio: O Núcleo dos Aposentados e Pensionistas do Sindsep-PE participa do Fórum
sobre questões do envelhecimento, promovida pela Universidade Católica de Pernambuco, em
parceria com o sindicato.
 Dia 9 de maio: Direção do Sindsep-PE participa do VII Congresso dos Servidores Municipais de
São Bento do Uma. O coordenador geral, José Carlos de Oliveira, fez uma análise de conjuntura
do momento atual do país sob a perspectiva do movimento sindical.
 Dia 11 de maio: Assembleia na Ebserh Recife para discutir ACT 2018/2019
 Dia 23 de maio: Sindicato realiza ato público no Ministério do Trabalho, em Recife, em defesa
da democracia e do serviço público.
 Dia 11 de maio: Assembleia na Ebserh Recife para discutir ACT 2018/2019. A categoria decidiu
deflagrar greve por tempo indeterminado a partir do dia 5 de junho.
 Dia 5 de junho: Empregados da Ebserh Recife entram em greve.
 Dia 6 de junho: Sindicato sedia evento promovido pelo Núcleo de Estudos Políticos (NEP) sobre
os 200 anos de Marx.
SINSEP-PI
 O SINSEP-PI continua firme combatendo todos os ataques desse governo. Que teve como alvo
principal os trabalhadores, os mais humildes, aqueles menos favorecidos e que estão sendo cada
dia mais atacados, através das reformas malditas implantadas contra a vontade da maioria dos
brasileiros, principalmente com a aprovação da PEC-95.
 Estamos acompanhando e apoiando a greve da Ebserh.
 Estamos enfrentando um problema seriíssimo com o Ministério do Trabalho e Emprego no Piauí,
que está negando o reconhecimento da nossa diretoria, alegando que pensionistas e celetistas
não pertencem ao quadro de funcionários federais, portanto os mesmos não poderão compor a
direção do sindicato, ignorando o nosso Estatuto. Tudo isso, além da exigência constantemente
da exclusão de categorias do Estatuto. Estamos buscando orientações no sentido de entrarmos
com uma ação judicial.
SINDSEP-PR
 O Sindsep-PR participou do Encontro dos Departamentos com 3 delegados, sendo: Antonio
Siqueira - DINFRA, João Sobieranski - MAPA, José Carlos Amaral - DENFA, além do SecretárioGeral José Alves - DESC, pela direção da Condsef/Fenadsef, inclusive todos os delegados
continuaram para participar da Plenária Estatutária da Condsef/Fenadsef de 04 a 06/05.
 O Sindsep-PR participou de todo processo de negociação do ACT da EBSERH 2018/2019, que
culminou com a deflagração da greve no dia 05/06, por tempo indeterminado, por não haver
acordo nas cláusulas econômicas. Por sinal, nossa greve no Paraná foi muito boa, as assembleias
preparatórias para deliberar as propostas teve participação em média de 100 participantes.
Conforme orientação do Jurídico da Condsef/Fenadsef foi aprovada suspensão da greve, depois
da Condsef/Fenadsef receber a liminar multando no valor de R$ 200.000,00.
 Atividades da Condsef/Fenadsef de 06 a 09/06: Reunião do CDE - dia 06, Ato no MPOG - dia 07,
Plenária da CONAB - dia 09 ⟾ participa o diretor José Alves, além das reuniões que haverá na
EBSERH/TST. No Comando de Greve da EBSERH que participou foi o delegado de base do
Sindsep-PR, Jedaias Rodrigues.
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SINFA-RJ
Relatório de atividades do Sindicato
 Participamos do Fórum Social Mundial em março, na Bahia.
 Participamos de mobilização no Rio de Janeiro contra a intervenção federal, na manifestação
para o esclarecimento do assassinato, na verdade, execução de Marielle.
 Participamos do Encontro de Departamentos da Condsef, no nosso caso, DOMC.
 Participamos da manifestação e outras atividades contra a reforma da previdência.
 Participamos como observadora da Plenária Estatutária da Condsef.
 Participamos do Seminário de Comunicação da CTB.
SINDISERF-RS
















04 a 06 maio 2018: Participação na Plenária Estatutária da Condsef;
16 maio 2018: Participação na Reunião do Coletivo de Comunicação da CUT/RS;
16 maio 2018: Panfletagem nas garagens dos ônibus da cidade - Lula Livre;
18 maio 2018: Participação Assembleia CPERS na Casa do Gaúcho;
18 maio 2018: Assembleia Geral Extraordinária com os trabalhadores da CONAB/RS;
21 maio 2018: Participação Ato em Defesa da Democracia e Expressão no Plenárinho da
Assembleia Legislativa;
22 maio 2018: Assembleia Geral Extraordinária dos Trabalhadores da EBSERH - HUSM - Santa
Maria/RS;
24 maio 2018: Assembleia Geral Extraordinária dos Trabalhadores da EBSERH - HUFURG - Rio
Grande/RS;
25 MAIO 2018: Assembleia Geral Extraordinária dos Trabalhadores da EBSERH - HEUFPEL Pelotas/RS;
26 maio 2018: Participação na Plenária Nacional da EBSERH em Brasília/DF;
28 maio 2018: Plenária da CUT RS, com os dirigentes Sindicais no Sindipolo/RS;
30 maio 2018: Participação em Frente a REFAP - Refinaria Alberto Pasqualini em apoio aos
trabalhadores da Petrobrás;
04 junho 2018: Assembleia Geral Extraordinária dos Trabalhadores da EBSERH - HEUFPEL Pelotas/RS;
05 junho 2018: Assembleia Geral Extraordinária dos Trabalhadores da EBSERH - HUSM - Santa
Maria/RS;
05 junho 2018: Assembleia Geral Extraordinária dos Trabalhadores da EBSERH - HUFURG - Rio
Grande/RS.

SINTRAFESC-SC

02
02
03 e
04

RELATÓRIO DE ATIVIDADES SINTRAFESC 2018
ABRIL
Reunião de Organização – Agenda
Reune a Direção da Grande
da Semana e outros
Florianópolis
Reunião com representantes do
Acordo Coletivo dos
SINDES – Sindicato dos
Funcionários 2018.
Funcionários do SINTRAFESC
9h – em Lages – Curso de Formação Participação do Movimento
de Formadores
Sindical e Movimentos
Sociais

Comissão Paritária –
Trabalhadores e Direção.
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05 e
06

Na FECESC – centro de Floripa

Curso ministrado pelo Dieese
– Regime Próprio de
Previdência

06

Participação da Diretoria do
Sintrafesc

12

17h Ato Público em defesa da
Democracia na Praça Olívio Amorin
- Centro de Florianópolis
Reunião de Organização – Agenda
da Semana e outros
9h30 – Reunião do Grupo de Estudo

13

CDE – CONDSEF/FENADSEF --

16

Reunião de Organização de Agenda
da Semana e Outros
Viagem a Região Norte – Sindicato
Itinerante – Visitas aos Órgãos e
Lideranças Regionais

09

17 e
18
03

Encontros Setoriais –
CONDSEF/FENADSEF -Brasilia-DF,

04 a
06
08

Plenária Estatutária da
CONDSEF/FENADSEF
Reunião para organização dos 8°
Encontro de Aposentados e
Pensionistas do SINTRAFESC
- 13h30 Reunião com
Representantes da Geap – sobre
valores e Tabelas acima .
14h com Superintendente do MAPA
– e representantes dos Servidores
do Mapa e Direção do SINTRAFESC

08
15

16
17

24 e
25

Reunião SINTRAFESC –
Organização sobre Campanha de
Filiação
Reunião no Ministério da
Agricultura e Servidores Anistiados
– Dos Advogados do SINTRAFESC
Dr. Rivera e Paula Poli.
No SESC – Cacupé – Encontro de
Aposentados e Pensionaistas

Reunião da Direção da
Grande Florianopolis
Direção liberada e
Assessorias
Em Brasília-DF

Participação do
Presidente Dérmio
Antonio Filippi e a
Jornalista Mylene
Margarida
Todos os Diretores e da
Grande Fpolis e
Funcionários

Direção e Assessorias

Participação – Diretor
Lírio José Teo
Sala do SINTRAFESC

Informes Gerais e
Organização de Base

Municípios Visitados
Itajaí e Joinville

MAIO
Representantes dos Setores Carlton Hotel – Brasília –DF

Participamos com 08
delegados(as) nos
Encontros
Participação de 07
Delegados na Plenária

Planejamento e organização
Na sala de Reunião do
SINTRAFESC
Situação de conflitos entre
Chefias e funcionários

Diretores envolvidos :
Ester Bertoncini, Nádia
Maria Elias e Dérmio
Antonio Filippi, Vera
Maiorka, Lirio José Téo e
Antonio Carlos

Sobre segurança do Trabalho
e Lotação de Trabalhadores
Anistiados

Diretores que
participaram:
Dérmio Antonio Filippi e
Nádia Maria Elias.
Participação dos
Diretores liberados e da
Grande Fpolis/ Corpo de
Funcionários do

Convidados todos
aposentados e Pensionista

9

30

As 15h – na Frente da Catedral
Metropolitana de Florianópolis

05/06

Na FETAESC – Retorno CURSO do
DIEESE – sobre Campanha de
Filiação
10h – Estudo sobre Campanha de
Filiação
Na FETAESC – Seminário sobre a
História do Sindicalismo e Golpes

05/06
06/06

ATO PÚBLICO com a CUT E
Centrais Sindicais,
Movimentos Sociais, Mov.
Estudantil e outras
organização de
Trabalhadores
JUNHO
Ministrado peloTécnico José
Álvaro

SINTRAFESC
Em Defesa da
Democracia e Apoio aos
Petroleiros.

Participação de Dérmio
Antonio Filippi e Maria
das Graças Albert

Direção liberada e Assessoria
Dieese – Ministrado pelo
Técnico José Álvaro

Participação dos
Diretores Mário
Conceição Filho, Dérmio
Antonio Filippi , Maria
das Graças Albert e Vera
Maiorka Sassi

Brasília-DF, 06 de junho de 2018.

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef
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