RESOLUÇÕES DA PLENÁRIA DA CONDSEF/FENADSEF
Data: 07/07/2018.
Estados Presentes: DF, MA, PE, RR, SC, MG, RO, PA, SINFA-RJ, RS, SINDFAZ-RS, PR, GO, MS.
Local: SINDSEP-DF.
RESOLUÇÕES






CONDSEF/FENADSEF e suas filiadas incorporaram a implementação da campanha
Nacional da CUT, em defesa das estatais e serviços públicos, participando ativamente
nos Estados, de lançamentos e divulgação da campanha;
CONDSEF/FENADSEF apresentar aos candidatos a plataforma da classe trabalhadora, e
cobrar dos mesmos, compromisso com as demandas da defesa dos servidores e
serviços Públicos;
CONDSEF/FENADSEF, juntamente com suas entidades filiadas dará apoio aos
candidatos a Deputados federais, Estaduais, Senadores, Governadores, que são da
base da nossa categoria, que evidentemente estejam comprometidos com a Defesa
dos Servidores e os Serviços Públicos de qualidade;
CONDSEF/FENADSEF, fazer uma campanha nacional em defesa dos Empregados
Públicos e da EBSERH.
CALENDÁRIO

 09 e 10/07- Atividades nos Aeroportos para pressionar os parlamentares sobre
o orçamento. LDO/2019.
 11/07- Ato no Congresso nacional na comissão mista do orçamento, pela
aprovação de Recursos no orçamento de 2019 para a despesa de pessoal.
 10/08- Dia Nacional de lutas convocados pelas Centrais sindicais, com
atividades nos Estados, como o dia do “BASTA”, com a realização de greves,
paralisações, atos, na base da CONDSEF/FENADSEF.
 15/08- Participação do funcionalismo Público com os demais trabalhadores no
ato em frente ao TSE, quando será formalizada a inscrição de LULA como
candidato a presidência da República do Brasil nas eleições 2018.
 12/09- Marcha dos Servidores á Brasília em defesa das nossas demandas
(campanha salarial, Data base, negociação coletiva, cumprimento dos acordos
e etc.).
 12/09- Ato em Brasília dos Servidores intoxicados da Ex-SUCAM.
 20 e 21/09- Encontros das Assessorias Jurídicas.
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INFORMES PLENÁRIA NACIONAL DA CONDSEF/FENADSEF



Que a CONDSEF proponha a FONASEF a realização de Reunião Ampliada no início de
Agosto para avaliar e debater os rumos da Campanha Salarial dos Spf/2018.



Que seja feita uma auditoria na GEAP, além de cobrar do governo 50% de contra partida
para os Planos de Saúde.



Que a CONDSEF/FENADSEF recomende que a CUT com outras centrais sindicais organize
uma greve geral com a participação de todos trabalhadores em defesa do Estado de
Direito Democrático em especial o respeito dos Direitos e conquistas históricas da classe
trabalhadora.



Que a CONDSEF recomende as suas filiadas que se inicie uma campanha de denúncias
dos Deputados e Senadores que traíram os trabalhadores no processo de aprovação da
Reforma trabalhista, terceirização EC/95, blindagem do Temer, e outras deliberações
contra a classe trabalhadora, com o objetivo de renovar o Congresso Nacional.

SINDFAZ-RS
1. Abaixo assinado para derrubar a EC/95.
2. Condsef elabora, explica e encaminha para os Sindicatos.

SINDSEP-PA


Com Relação ao Plano de Saúde CAPSAÚDE em função dos aumentos abusivos dos
planos de Saúde, os servidores não se encontram em condições de pagar e estão se
obrigando a deixar o Plano, entretanto a CAPSAÚDE cobra sem nossa permissão uma
contribuição, sendo nós obrigados a pagar, e mesmo aqueles que se negam são
penalizados, e estão tendo que entrar na justiça, fica como proposta o questionamento
para resolver a situação.
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 Ofício_ Delegado de base da Regional Sudeste Marabá.
Para: Diretoria da CONDSEF
Vim por meio de este realizar a entrega de documentos referentes à luta histórica
dos intoxicados da FUNASA (Ex-SUCAM) a coordenação executiva do Ministério da Saúde no
Estado do Pará e FUNASA, tais documentos mencionam aspectos gerais que envolvem a luta
política e jurídica dos intoxicados, citada acima, mas de nossa parte destacamos as seguintes:
1. Concessão de tutelas jurídicas para tratamentos especiais; medicamentos;
internações, entre outros de saúde na estrutura de saúde ocupacional em
decorrência de patologias adquiridas ao longo do desenvolvimento do trabalho
com manipulação de pesticidas DDT Malathion e outros. Que Estes servidores
que lutam tanto salvando vidas, hoje lutam contra a morte. Desamparados e
desassistidos por parte do Poder Público.
2. Em todos os Estados do País os servidores da extinta SUCAM tem morrido todos
os dias por falta de assistência da saúde. Não tem plano de saúde, não tem
saúde ocupacional, para dá atenção ao servidor. Os servidores estão sendo
coagido, torturados, assediados moralmente peal chefia, com os seus cargos
comissionados-DAS.
3. As aposentadorias em regras estão sendo concedidas, todas proporcional sem
paridade e integralidades. E sobre os processos que já foram reconhecidos por
parte da justiça e não estão sendo cumpridos a pagar os servidores intoxicados,
que até então às tutelas estão sendo cassada, todos os meses, isto no Estado do
Pará, aí os servidores doentes não tem condição de comprar os remédios, no
SUS os médicos não querem atender os servidores quando sabem que são da EX
SUCAM, alegando que a FUNASA que tem que assumir os danos causados, que
eles não podem fazer nada.
OBS: Que os representantes que se colocarem candidatos tenham uma política
voltada aos trabalhadores e a sociedade, Saúde, Educação, Segurança e trabalho dignos,
Universidades Públicas, Hospitais Públicos, um salário digno para o sustento das famílias, e
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farmácias e medicamentos, assim como os militares tem para eles e para as suas famílias. Art.
230 Lei 8112/90
Não somos diferentes, somos seres humanos, somos servidores, somos
trabalhadores.
Que reveja os processos dos intoxicados que já foram reconhecidos e que seja
pago, pois os companheiros estão morrendo sem apoio, que a CONDSEF seja única a abranger
todos os trabalhadores e todos os sindicatos.
A CONDSEF cobre das seguintes secretarias de Saúde dos Trabalhadores:


Secretária de Saúde do Ministério do Trabalho;



Secretaria do Ministério da Saúde;



Conselho Nacional de Saúde;



Conselho Estadual de Saúde;



Conselho Municipal de Saúde;



SUS- Sistema único de Saúde
Porque esta Secretaria e Conselhos são responsáveis pela saúde do cidadão dos
trabalhadores e servidores.
Que sejam feitos exames trimestrais dos servidores de Colinesterase sanguínea
humana e EPI- prevenção de riscos.

SINDSEF/RO


Fazer campanha para atualização da tabela do Imposto de Renda no mínimo pela
inflação dos últimos cinco anos.
Brasília-DF, 07 de julho de 2018.
Saudações Sindicais,

Secretário Geral da CONDSEF/FENADSEF
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