RELATÓRIO DO CONSELHO DELIBERATIVO DE ENTIDADES DA
CONDSEF/FENADSEF - CDE
Data: 06/07/2018.
Local: Auditório da Condsef/Fenadsef.
Estados Presentes: BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, PA, PE, PI, PR, RJ (Sinfa), RO, RR, RS (Sindfaz e
Sindiserf) e SC.
Pauta: Informes; Campanha Salarial/EC-95; Eleições Gerais 2018; Calendário de Atividades;
Encaminhamentos e Plenária da Condsef/Fenadsef no Dia 07/07/2018.

RESOLUÇÕES
 Que a CONDSEF/FENADSEF e suas filiadas incorporem a implementação da Campanha Nacional
da CUT, em defesa das estatais e serviços públicos, participando ativamente nos Estados, de
lançamentos e divulgação da Campanha;
 Que a CONDSEF/FENADSEF apresente aos candidatos a plataforma da classe trabalhadora, e
cobre dos mesmos, compromisso com as demandas da defesa dos servidores e serviços públicos;
 Que a CONDSEF/FENADSEF, juntamente com suas entidades filiadas, dê 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;
 Que a CONDSEF/FENADSEF faça 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 convocado 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, etc.);
 12/09- Ato em Brasília dos Servidores Intoxicados da Ex-SUCAM;
 20 e 21/09- Encontro das Assessorias Jurídicas.
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INFORMES
SINTSEP-GO
 04/07/2018 - Delegados sindicais de base aprovam nova aquisição de imóvel para fins de
lazer
Plenária do Sintsep-GO aprova aquisição de novo imóvel, elege delegados para a Plenária da
Condsef e aprova moção de cunho político-sindical
 22/06/2018 - Órgãos públicos vão funcionar durante os jogos do Brasil na Copa do
Mundo
Decisão de assistir aos jogos e compensar horas não trabalhadas posteriormente será do
servidor
 22/06/2018 - STF: Sessão é suspensa e análise de data-base segue sem julgamento
Suspensão aconteceu em ADI de associação dos magistrados que questiona
inconstitucionalidade na criação da previdência complementar no regime próprio dos
servidores. Há possibilidade que a matéria retorne para julgamento na próxima quarta, dia 26,
data na qual haverá jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo
 13/06/2018 - 3,17% da Funasa: Servidores mais próximos de receber valores
Processo dos 3,17% avança e está mais próximo da execução. Cerca de 1,2 mil servidores
oriundos da Funasa serão contemplados
 11/06/2018 - Empregados da Ebserh autorizam e ACT 2018/2019 é assinado com a
empresa
No acordo foi garantido percentual referente também ao ACT 2017/2018. TST já foi informado
de que mediação não será necessária
 07/06/2018 - Sintsep-GO participa do CDE da Condsef e integra atividades contra a EC
95/16
Sintsep-GO participou, na tarde desta quarta-feira, 6 de junho, da reunião do Conselho
Deliberativo de Entidades (CDE) da Condsef/Fenadsef. Nesta quinta, 7, a entidade e suas filiadas
participam de atividades em todo o Brasil pela revogação da Emenda Constitucional (EC) 95/16,
que congela investimentos no setor público por 20 anos,e pauta de reivindicações que reúne
pelo menos outros 30 itens
 06/06/2018 - Todos em Brasília pela revogação da EC 95/16
Pauta do ato desta quinta-feira, 7, em Brasília, envolve ainda outros 30 itens. Entre as principais
reivindicações estão a correção salarial com aplicação do índice de 25,63% (Dieese); extensão
dos índices da Lei 13.464/2017 para todos os servidores públicos federais; cumprimento de
todos os acordos assinados em 2015; e a aplicação do valor mínimo de 50% de contrapartida
nos planos de saúde
 29/05/2018 - Seminário: Fórum Goiano Contra as Reformas Trabalhista e Previdenciária
debate os impactos das reformas no campo e na cidade
Movimentos sociais do campo e da cidade, sindicalistas e entidades da sociedade civil
organizada participaram, dia 29 de maio, do Seminário “Os impactos das Reformas no Campo e
na Cidade”, organizado pelo Sintsep-GO e demais entidades que integram o Fórum Goiano contra
as Reformas Trabalhista e Previdenciária. O evento, que ocorreu na Faculdade de Direito da UFG,
contou com a participação do jornalista e analista político do Departamento Intersindical de
Assessoria Parlamentar (DIAP), Antônio Augusto de Queiroz e do coordenador de relações
sindicais do Dieese/SP, José Silvestre Prado.
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SINDSEP-MA
O Sindsep-MA está empenhado em executar as atividades da CONDSEF/FENADSEF e da CUT;
Participamos do Seminário Estadual das Vigilâncias em Saúde, inclusive Saúde do Trabalhador;
Reuniões nas Secretarias Regionais, discutindo a Campanha Salarial 2018;
Realizamos assembleia geral para elegermos delegados à Plenária da Condsef, dentre outras
atividades;
 Estamos envolvidos nas denúncias dos deputados e senadores que votaram contra os
trabalhadores e na luta por um Congresso Nacional com representantes dos trabalhadores;
 O Presidente Raimundo Pereira de Souza se licenciou com a finalidade de concorrer ao cargo de
Deputado Federal.





SINDSEP-MG
1. No dia 30/06, foi realizado, em Juiz de Fora, o Encontro Regional da Zona da Mata. Durante o
encontro foram tratados temas como Campanha Salarial 2018, reformas Trabalhista e da
Previdência, Assédio Moral, além de análise de conjuntura e informes nacionais e estaduais. Ao
final do evento foram aprovadas deliberações que irão integrar a pauta de reivindicações e o
plano de lutas do SINDSEP-MG.
2. No dia 28/06, os diretores do SINDSEP-MG, José de Arimatéia e Rogério Mamão estiveram no
Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais – SITRAEMG
- onde se reuniram com representantes de outras entidades sindicais para discutir a realização
de uma campanha conjunta de valorização dos servidores.
3. No dia 20/06, servidores filiados ao SINDSEP-MG, do norte de Minas e de Belo Horizonte se
juntaram outras categorias de servidores públicos federais fizeram manifestação em frente à
sede da Justiça Federal para pressionar pela análise da data-base, em pauta no Supremo
Tribunal Federal, em Brasília.
4. No dia 18/06, os diretores do SINDSEP-MG, José de Arimatéia e Maria da Conceição estiveram em
João Monlevade para conversar com os trabalhadores anistiados do DNPM, que hoje estão lotados
na UFOP – Campus João Monlevade. Na oportunidade, os trabalhadores foram informados sobre o
andamento de processos específicos. Os trabalhadores solicitaram que a Condsef/Fenadsef
pedisse o apoio do senador Paulo Paim (PT-RS) para a situação dos anistiados (enquadramento,
reajuste etc.).
5. O diretor do SINDSEP-MG, José de Arimatéia e a diretora da Condsef/Fenadsef, Jussara Griffo, se
reuniram com a Superintendência do Hospital das Clínicas de Belo Horizonte para tratar de
denúncia de sobrecarga de trabalho/escala das fisioterapeutas. Após a reunião, o HC se
comprometeu a verificar junto às chefias imediatas do Setor de Fisioterapia a questão da escalas
e solucionar o problema.
6. No dia 15/06 foi inaugurado o Espaço SINDSEP-MG dentro das dependências do HC-UFTM, em
Uberaba. O espaço contará com plantões jurídicos, atendimentos diversos e todo tipo de
assessoria aos trabalhadores da Ebserh, que vão poder contar, semanalmente, com
representantes do SINDSEP-MG dentro do HC-UFTM para atender suas demandas mais
urgentes.
7. 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.
8. Calendário de atividades: Encontro Regional do Norte de Minas (14/07); Encontro Regional do
Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba (28/07).
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SINTSEP-PA
No mês de junho — mais de (10) servidores da Ex-Sucam intoxicados por DDT e Malation vieram
para Belém por conta da FUNASA para realizar exames, consultas médicas e recebimento de
remédios para tratamento por força de tutelas judiciais.
Para o mês de agosto — previsto a vinda de mais 35 servidores.
 05 e 06/06 — panfletagem nos órgãos;
 07/06 — paralisação nos órgãos: FUNASA, INCRA, DNPM, SUDAM, IEC;
 25/06 — por força de processo judicial patrocinado pelo SINTSEP/PA foi reintegrado ao
Comando da Marinha — CIABA, o servidor DOMINGOS FELIX DE OLIVEIRA. que tinha sido
demitido a mais de 20 anos.
Em reunião da executiva o SINTSEP-PA aprovou participação á plenária da CONDSEF no dia
07/07/2018, representada por 12 delegados, sendo um por regional no total de sete, e cinco
da região metropolitana: três ativos e dois aposentados, cujas assembleias ocorreram dia
26/06/2018.
SINDSEP-PE
Relatório de atividades do Sindicato
 Dia 7 de junho: Em assembleia realizada pelo Sindsep-PE, trabalhadores da Ebserh Recife
suspendem paralisação, mas continuam em estado de greve.
 Dia 12 de junho: Núcleo de Aposentados do Sindsep-PE participam de Fórum Sobre Questões
do Envelhecimento.
 Dia 19 de junho: Sindsep participa de protesto indígena, em defesa da passe de terra dos povos
Pankararu.
 Dia 20 de junho: Sindsep-PE realiza assembleia no IF de Belo Jardim para discutir campanha
salarial 2018.
 Dia 20 de junho: Duas representantes do Núcleo de Aposentados do Sindsep tomaram posso no
Conselho Estadual do Direito do Idoso.
 Dia 3 de julho: Sindsep participa de protesto, em frente ao Consulado Americano, contra a
prisão de crianças nos Estados Unidos.
 Dia 4 de julho: Sindsep comemora os 24 anos do Núcleo de Aposentados e Pensionistas da
entidade com palestra sobre o impacto da carga tributária na vida de aposentados e
pensionistas. Houve também apresentação do Coral do sindicato e um coquetel, ao final.
SINDSEP-PR
 No dia 16/06, o Sindsep-PR realizou sua reunião da Diretoria Executiva para deliberar sobre as
demandas do sindicato e também para encaminhar as demandas junto à Condsef, no âmbito
nacional de interesse dos trabalhadores, que teria como calendário nacional.
 No período de 18 a 20 de junho - houve Ato em frente ao MPOG, com relação à cobrança dos
planos de saúde de autogestão sobre a contrapartida do governo. E nos dias 19 e 20 de junho,
houve Ato em frente ao STF sobre a data-base que estava em pauta para votação e não aconteceu
porque um ministro pediu vista do processo e não houve seu julgamento. Nessas atividades
participaram dois diretores do Sindsep-PR: o Coordenador da Secretaria de Movimentos Sociais
- Antônio Siqueira Prestes e o Coordenador-Geral - José Alves.
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 As atividades dos dias 06 (reunião do CDE) e 07 (Plenária Nacional da Condsef) terá a
participação do Coordenador-Geral do Sindsep-PR, José Alves. Que aproveitará para resolver o
assunto sobre liberação de mandato classista junto ao Ministério da Saúde e do Ministério do
Planejamento.
SINFA-RJ
 Participação no Encontro Regional de Comunicação da CTB.
 Participação nos movimentos e atos no Estado.
SINDISERF-RS
 19 de junho 2018: Participação na Reunião ampliada da CUT RS, para tratar da Plenária
Interestadual da Região Sul (RS, PR e SC), que foi realizada no Auditório Dante Barone Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.
 20 de junho 2018: Participação, Manifestação e Vigília em frente ao TRF-4, devido a votação no
Congresso Nacional da data base dos servidores públicos.
 04 de julho 2018: Reunião com trabalhadores do HUSM-EBSERH em Santa Maria RS.
SINTRAFESC-SC

05
05
06

06
08 e
09

20

RELATÓRIO DE ATIVIDADES SINTRAFESC 2018
JUNHO
Na FETAESC – Retorno CURSO Ministrado pelo Técnico José
Participação de Dérmio
do DIEESE – sobre Campanha Álvaro
Antonio Filippi e Maria das
de Filiação
Graças Albert
10h00 – Estudo sobre
Como organizar e fazer um
Diretores Plantonistas e
Campanha de Filiação
Diagnóstico da Entidade.
Sec. Organização.e
Assessoria
Na FETAESC – Seminário
Dieese – Ministrado pelo
Participação dos Diretores
sobre a História do
Técnico José Álvaro
Mário Conceição Filho,
Sindicalismo e Golpes
Dérmio Antonio Filippi ,
Maria das Graças Albert e
Vera Maiorka Sassi
CDE – Conselho Deliberativo
No Auditório da CONDSEF –
Participação do Diretor de
das Entidades - chamado da
Brasília - DF
Finanças Lírio Téo.
CONDSEF/FENADSEF
Encontro Nacional da
Brasília-DF
Participação dos Diretores:
Articulação Sindical
Lírio José Téo, Dérmio
Antonio Filippi, Valdecir
Dal Puppo e Maria das
Graças Gomes Albert
9h00 - reunião para discutir
Na sede do SINTRAFESC
Participação dos Diretores
encaminhamentos para
Plantonistas e Sec. De
Eleições de Delegados de Base
Organização.
– Regimento e Outros
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26

14h00 – na sala de Reunião do
SINTRAFESC

Oficina de Bordado – para
Aposentadas e Pensionistas do
Sindicato

27

10h00 – Visita a FUNAI

Dá informes Gerais e Falar
sobre o encaminhamento do
Plano de Carreira dos
Servidores da FUNAI –
CCONDSEF/Ministério da
Justiça

28

15h40 – Assembleia no M.T.E
Eleger representantes para
Seminário Nacional nos dias
06 e 07 de julho – Brasília -DF

Convocado pelas Entidades
Nacionais CONDSEF/FENASPS

Participação das Diretoras
Maria das Graças, Vera
Maiorka, Eliane Valeriano,
Beth, e Assessora
Izide,Fregnani
Participaram os Diretores:
Lírio José Téo – Sec. De
Finanças, Maria das Graças
Albert – Sec. Geral, Ester
Bertoncini – Sec. Adjunta
de Organização e Izide
Fregnani – Assessoria de
Formação.
Participaram Dérmio –
Presidente, Graça Albert –
Sec. Geral e Ester
Bertoncini – Sec.
Organização.
Eleitos: Luiz Guilherme e
Silvio da Luz Córdova.

INFORMES DO FONASEFE
O relator do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLN 2/2018) de 2019, senador Dalírio
Beber (PSDB-SC), entregou na noite de domingo dia 1/07 o parecer que será discutido e votado na
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) a partir desta quarta-feira
dia 4.
O texto proíbe reajustes para servidores públicos e elimina a criação de novos cargos. A
contratação de servidores fica limitada a situações específicas, como para os concursos com prazo
de nomeação vencendo em 2019.
O parecer também propõe a redução de 10% das despesas com custeio administrativo. O
relatório de Dalírio Beber propõe as seguintes medidas para contenção de gastos ou
preservação das receitas: as despesas de custeio administrativo (como gastos com material
de escritório, telefone e combustíveis) devem cair 10% em relação ao programado para
2018; - pagamentos a agentes públicos, remuneratórios ou indenizatórios, não poderão ter
efeitos financeiros retroativos a 2019; - fica proibida a aprovação de reajuste salarial,
criação de cargos ou alteração de carreiras nos órgãos públicos, ainda que com efeitos
posteriores a 2019.
Também fica proibido o reajuste do auxílio alimentação, auxílio-moradia e assistência préescolar; o aumento de despesa obrigatória sujeita ao teto de gastos, como pagamento de
benefícios previdenciários, só será possível se houver corte equivalente em outra despesa
obrigatória; a nomeação de novos servidores civis ou militares fica restrita a quatro situações:
para reposição de vacâncias nas áreas de educação, saúde, segurança pública e defesa; para as
instituições federais de ensino criadas nos últimos cinco anos; para os concursos vencendo em
2019 com edital publicado até 05/07/2018.
A forma como esta proposta no relatório deixar nossa categoria e sociedade a mercê da
própria sorte. Precisamos lutar contra a ameaça de ver toda história de luta, direitos e
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conquistas da classe trabalhadora jogadas no lixo. Os ataques aos direitos dos servidores
públicos têm demonstrado claramente que sempre somos os bodes expiatórios da
incompetência dos governos. Nós, servidores, precisamos fazer a nossa parte, temos uma
enorme responsabilidade com o conjunto da sociedade.
Diante disto o FONASEFE na reunião dia 04/07/2018, entendendo a necessidade de organizar
a luta conjunta, está convocando todas as suas entidades filiadas para organizar os
movimentos sociais, sindicais, populares, religiosos, estudantis dentre outros a cerrarem
fileiras em torno da luta imediata em defesa de uma LDO que garanta os direitos
constitucionais para a população.
Precisamos assumir o papel de protagonistas neste processo de mobilização na unificação das
lutas da classe trabalhadores em nível municipal, estadual, regional e nacional para impedir a
inviabilização da prestação dos serviços públicos em 2019 através do congelamento dos
investimentos públicos e a redução das despesas propostas pelo relator da LDO.
Diante disto é necessário desenvolver nossa atuação de forma sincronizada a nível nacional e local
para intensificar atividades que pressionem os parlamentares, para não aprovarem o relatório da
LDO nesta quarta 11 de julho.
Para tanto estamos chamando um Ato nesta quarta 11 de julho em defesa da nossa pauta e pela
não aprovação do relatório do senador da LDO sem investimentos nos serviços públicos para
atingir nossos objetivos estamos apresentando as seguintes orientações:
ORIENTAÇÕES DO FONASEFE ENTIDADES E REPRESENTAÇÕES ESTADUAIS PARA
ORGANIZAÇÃO DA LUTA PELA INCLUSÃO NA LDO DE INVESTIMENTOS NAS AEREAS SOCIAIS
E A GARANTIA DE REAJUSTE PARA SERVIDORES.
1 — ATIVIDADES NAS BASES ELEITORAIS NOS ESTADOS
Solicitamos aos nossos dirigentes de sindicatos de base do FONASEFE que organizem onde for
possível a pressão direta nas bases eleitorais dos parlamentares durante o período de 8, 9 e
10, nas suas residências, nos restaurantes, enfim onde eles estiverem temos de estar presentes
para informá-los que, caso votem a favor do relatório, não mediremos esforços em 2018 para
transformar este atual mandato no último de sua carreira.
2 — ATO NOS AEROPORTOS
Devemos ainda organizar atividades na saída dias 09 e 10 de julho através de recepção dos
parlamentares nos aeroportos, com banners, faixas e distribuição e materiais esclarecendo que
votar a favor do relatório da LDO ira inviabilizar o atendimento da população em aéreas
sociais Da mesma forma estaremos organizando um ato com caravanas dos movimentos
sociais e do entorno e visitando gabinetes dos parlamentares para convencê -los/as a votar
contra o relatório da LDO.
3 — PARTICIPAÇÃO NO ATO DIA 11 EM BRASILIA
Participar do Ato Nacional dia 11 de julho em defesa dos serviços públicos, da nossa pauta e pela
não aprovação do relatório do senador Dalírio Beber com visita gabinetes dos parlamentares para
convencê-los/as a votar contra o relatório da LDO.
Orientamos que tendo em vista o fato de que se o relatório for aprovado ira inviabilizar o
atendimento da população em aéreas sociais a organizarem nossa categoria e os movimentos
sociais para participar do Ato Nacional dia 11 de julho.
Propostas aprovadas na ultima reunião dia 04 de julho
1) Indicativo do dia nacional de lutas no dia 12.9.18 com Caravanas para Brasília, data da posse
do novo presidente do STF.
2) Será feito um texto do FONASEFE sobre o recurso a ser julgado pelo STF do não
cumprimento da DATA-BASE para discussão com as centrais sindicais e entidades de
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servidores públicos municipais e estaduais a fim de preparar a unificação da luta pela
aprovação da Data-Base no julgamento do STF (texto básico a cargo da FENAJUFE)
3) será feito um documento esclarecendo sobre a importância da aprovação do PLs 228
do Senador Helio Jose que prevê a punição para os dirigentes que não cumprirem a
data base dos servidores. Buscar audiências com os senadores da CCJ para convencê los da aprovação do referido PLS.
4) Na próxima reunião discutir a possibilidade de organização de um seminário sobre a
DATA-BASE em discussão no STF conjuntamente com servidores municipais e
estaduais através das centrais sindicais.
5) Solicitar da Comissão Técnica composta pelo DIEESE, Unacon -Sindical e
SINDIRECEITA a entrega da minuta sobre a EC 95 para o dia 17 de julho pois será a
base das informações para a campanha de mídia contra a EC 95/16.
6) As entidades devem fazer o debate interno sobre a participação na campanha de Mídia
PELA REVOGAÇÃO DA EC95/16 apresentada empresa COBRA CRIADA (proposta anexa
a este relatório ) até o dia 17 de julho. Na próxima reunião do FONASEFE será feito o
debate e a definição da forma de adesão ao projeto (cotização, comissão, etc.) devendo
ser marcado a data de reunião conjunta com as assessorias de comunicação das
entidades para definição da forma de integração e construção da campanha de mídia
pela revogação da EC95/16.
7) Próxima reunião do FONASEFE será no dia 17.7.18, às 15 horas, na sede da CONDSEF,
com a seguinte pauta: 1) Informes das entidades e análise da conjuntura; 2) Definição
da proposta de implantação do sistema de mídia digital para campanha dos servidores
públicos; e 3) Demais encaminhamentos.
Por fim, solicitamos a aprovação deste CDE que às entidades que não consigam
mobilizar pessoal para vir nas atividades dia 11 e outras façam contribu ição
para que possamos trazer os movimentos sociais do DF e do entorno de Goiás e
Minas Gerais.
Brasília-DF, 07 de julho de 2018.

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef
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