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RELATÓRIO DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DE ENTIDADES 

DA CONDSEF/FENADSEF - CDE 

 

 

Data: 12/09/2018. 
 
Local: Auditório da Condsef/Fenadsef. 
 
Estados Presentes: AC, AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, PA, PB, PE, PI, PR, RJ (Sintrasef), RO, 

RR, RS (Sindiserf), SC e SE. 
 
Pauta: Informes; Avaliação da Conjuntura; Força Tarefa no Congresso Nacional; Marcha à 

Brasília; Encontro de Comunicação e Encaminhamentos. 
 
 

RESOLUÇÕES 

 

 Convocar força tarefa a partir do mês de outubro, para atuar no Congresso Nacional, por 
recursos na LOA/2019; 
 

 Que a CONDSEF/FENADSEF questione o Ministério do Planejamento sobre a forma de 
cálculo utilizado para a equalização do GDPST e outras, tendo em vista que o cálculo final 
tem sido extremamente prejudicial aos trabalhadores; 
 

 Que a CONDSEF/FENADSEF recomende as suas filiadas a apoiarem as candidaturas de 
esquerda na disputa presidencial; 
 

 Que nossas filiadas orientem os (as) servidores (as) aposentados (as) e pensionistas sobre o 
prazo final para assinar o Termo de Opção das Gratificações de Desempenho; 
 

 Que a CONDSEF/FENADSEF solicite audiência com o Ministro da Saúde para discutir sobre 
os descasos dos RHs dos Núcleos Estaduais do Ministério da Saúde, em relação ao 
atendimento hábil aos requerimentos feitos pelos servidores, principalmente no que diz 
respeito à aposentadoria e abono de permanência; 
 

 Convocar o Encontro Nacional dos Servidores da SESAI/MS até dezembro/2018; 
 

 Convocar o Encontro Nacional dos Servidores da Cultura (indicativo 24 ou 27/09); 
 

 Que as nossas entidades incorporem e coordenem a campanha pela revogação da EC 95/16 
e em defesa dos serviços públicos. 
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INFORMES 
 

 
SINDSEP-AP 
Atividades realizadas pelo Sindsep/AP - Meses de Agosto e Setembro: 
 Mês de Agosto 
Dias 03 e 04 de Agosto 
 Oficina de Artesanato em garrafas para Mulheres 

Local: Comunidade São Joaquim do Pacuí, Município de Macapá 
 Oficinas de Bijuterias em pedraria, fios e couro para Mulheres 

Local: Comunidade de São Joaquim do Pacuí, Município de Macapá 
Dias 06 e 07 de Agosto 
 Oficina de Confecção de Garrafas ornamentadas para Mulheres Local: Ilha de 

Santana 
Dia 18 de Agosto 
 Reunião da Diretoria Colegiada para avaliação das atividades realizadas pelo Sindsep/AP 

no primeiro semestre de 2018 
Local: Sede Campestre 

Dia 18 de Agosto 
 Homenagem aos pais presentes na Reunião de Avaliação Local: Sede 

Campestre 
Dia 25 de Agosto 
 XII Encontro de Aposentados e Pensionistas do Sindsep/AP, com o tema " Resistir e 

reagir as transformações do corpo e da mente" 
 Mês de Setembro de 2018 
Dia 07 de Setembro 
 Grito dos Excluídos 

Local: Ruas dos Bairros Marabaixo dois e três, na Zona Oeste de Macapá 
 
SINTSEP-BA 
 10/08/18 - O Sintsef participou do Ato Público que aconteceu em Salvador-BA, no comércio, 

cumprindo a agenda nacional promovido pelas centrais sindicais, confederais, federações, 
sindicatos e movimentos sociais sobre o "Dia Nacional do Basta" 

 10/08/18 - O Sintsef participou da Aula Pública na Praça da Piedade, promovida pela 
Coordenação Nacional de Entidades Negras (CONEN) sobre a "Revolta dos Búzios". 

 15/08/18 - O Sintsef participou da procissão da Boa Morte em Cachoeira - BA, em parceria com 
a CONEN. 

 22/08/18 - Aconteceu o Seminário sobre racismo institucional em Conceição do Coité-BA, 
promovido pela Rede de Enfrentamento ao Racismo Institucional do Território do Sisal. 

 28/08/18 - Aconteceu rodas de conversas e seminários na sede do Sintsef, em Salvador e no 
Núcleo Nordeste, e a celebração do aniversário dos 29 anos do Sintsef-BA. 

 
SINTSEF-CE 
1. A direção colegiada do SINTSEF-CE participou nos dias 27 e 28 de agosto, de um Seminário 

promovido pela Receita Federal sobre o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas (e Social). O evento buscou esclarecer dúvidas sobre o sistema 
que integra informações da Receita Federal, Ministério do Trabalho, INSS e a Caixa Econômica 
Federal. 
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2. O SINTSEF realizará no período de 18 a 21 de outubro o 12º Congresso da entidade, com o tema 
"Unidade contra o Golpe! Em Defesa da Democracia! Nenhum Direito a Menos!". No decorrer do 
congresso também ocorrerá uma assembleia estatutária onde a categoria terá oportunidade de 
apresentar proposta para atualização do estatuto. 

3. A direção do SINTSEF iniciou um ciclo de reuniões com os trabalhadores da EBSERH com o 
objetivo de apreciar novas propostas para subsidiar o ACT 2019/2020. 

4. Considerando a relevância do debate sobre o eSocial, a direção colegiada do SINTSEF realizará 
um debate para o conjunto da direção colegiada e membros das delegacias sindicais de base no 
próximo dia 24 de setembro. 

5. O SINTSEF participou ativamente de todos os atos em defesa da democracia e dos direitos dos 
trabalhadores que foram organizados pela CUT, Movimentos Sociais e demais Centrais. 

 
SINDSEP-MA 
 O Sindicato está envolvido nas ações de Saúde do Trabalhador, onde temos acento nos conselhos 

municipais e estadual (Maranhão), e participamos das atividades da Conferência Nacional , 
inclusive como delegados. 

 Tivemos participação nas atividades do Conselho Superior do IFMA, onde temos representante. 
 Participamos das atividades da CUT-MA. 
 Fizemos reuniões nas Secretarias Regionais discutindo nossa pauta de reivindicações: 

Campanha Salarial 2018, Revogação da EC 95, etc. 
 Estivemos no Seminário dos servidores públicos realizados pelas entidades nacionais do 

funcionalismo federal. 
 Participamos de atividades institucionais na CAD e GPCOT do MTb. 
 Vamos participar das atividades da CONDSEF/FENADSEF: CDE, DN, aniversário e marcha à 

Brasília - Intoxicados e no STF, etc. 
 
SINDSEP-MS 
1. Falta de interesse dos funcionários da CONAB. 
2. Mensalidades da GEAP: informamos que muitos servidores aposentados e pensionistas com a 

idade de 59 anos acima, não tem condições de manter as mensalidades por motivo de 
comprometimento com o seu salário. 

3. Que as convocações para os representantes do EBICEL seja com antecedência, por motivo do 
Sindsep estar sem caixa, por causa de pagamento de sucumbência judicial. 

4. Gostaria que a Condsef solicitasse das entidades informes, por escrito, da Executiva de cada 
estado. 

 
SINDSEP-PE 
Relatório de atividades do Sindicato 
Dia 9 de julho 
Direção do Sindsep-PE participa do Dia de Luta Contra o Golpe e em Defesa da Soberania com a 
Plenária Nordeste II, que reuniu representantes de trabalhadores de seis estados nordestino, no 
Recife. Também participa da mobilização Assembleia Lula Livre, na praça da Independência   
Dia 09 de julho 
Sindsep-PE abre inscrições, voltadas aos servidores filiados do Sertão, para Seminário Preparatório 
para Representantes Sindicais de Base  
Dia 19 de julho 
Sindsep-PE abre inscrições, voltadas aos servidores filiados do Agreste, para Seminário 
Preparatório para Representantes Sindicais de Base  
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Dias 19 e 20 de julho 
Sindsep-PE realiza assembleias junto aos trabalhadores da Ebserh para tirar dúvidas sobre o ACT 
2018 
Dia 20 de julho 
Representantes do Sindsep-PE participam da recepção a Marcha Lula Livre, do MST, em sua 
chegada ai Recife.  
Dia 24 de julho 
Sindsep participa da plenária final de construção da Plataforma Estadual da Classe Trabalhadora, 
realizada na sede do Sindicato pela CUT-PE. Plataforma foi entregue aos candidatos ao governo do 
Estado 
Dia 25 de julho 
Sindsep sedia debate sobre mulheres negras nas eleições 2018. 
Dia 27 de julho 
A partir de relato dos seus filiados e atento à defesa dos direitos da categoria, o Sindsep-PE 
identificou que muitos órgãos estão errando as contas dos servidores no momento da 
aposentadoria. A Secretaria de Assuntos Jurídicos do sindicato se debruçou sobre o assunto e 
chegou à seguinte conclusão: aposentados a menos de cinco anos e que não gozaram de algum 
período de suas férias têm direito a receber o seu valor, com o acréscimo de 1/3 
constitucionalmente garantido, a título de verba indenizatória. Diante da constatação, o Sindsep 
convocou seus associados para entrar com ação na Justiça  
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.  
Dia 07 de agosto 
Direção do Sindsep-PE visita órgãos federais para divulgar o Dia Nacional do Basta    
Dia 10 de agosto 
Direção do Sindsep-PE participa da mobilização do Dia Nacional do Basta    
Dia 10 de agosto 
Sindsep-PE adere à campanha da CUT em defesa do serviço público por meio de matérias em seus 
informativos, postagens em suas redes sociais e colocação de um Banner na fachada da sede do 
Sindicato 
Dia 16 de agosto 
Sindsep-PE dá início ao Seminário de Formação de Representantes de Base, que aconteceu entre os 
dias 16 e 25 de agosto, no município de Belo Jardim, Agreste do Estado 
Dia 28 de agosto 
Sindsep-PE homenageia CUT e Condsef/Fenadsef por seus aniversários, com matérias em seus 
informativos e postagens de vídeos em suas redes sociais com depoimento do coordenador geral da 
entidade, José Carlos de Oliveira.   
Dia 07 de setembro 
Diretores do Sindsep-PE participam da mobilização do Grito dos Excluídos   
 
SINDSEP-PR 
O Sindsep-PR participou do Seminário do FONASEFE no período de 30/08 a 01/09, com a 
participação do Secretário-Geral José Alves. 
O Sindsep-PR participa da reunião do CDE, hoje (dia 12/09), pela manhã, e da reunião da Direção 
Nacional, à tarde, com a participação do diretor da CONDSEF e Secretário-Geral do Sindsep - José 
Alves. 
O Sindsep-PR participará da atividade do aniversário de 28 anos da CONDSEF com a presença de 5 
diretores do Sindsep. 
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O Sindsep-PR participará do Ato no Ministério da Saúde, Ministério da Defesa e no STF amanhã, dia 
13/09, com 5 diretores (Enéas Ghelfi - M. Saúde, João Sobieranski - Incra, José Alves - M. Saúde, José 
Setim - Com. Exército, Laertes Rodrigues - DNIT). o Ato no M. Saúde é sobre os intoxicados, na 
Defesa é sobre a carreira PCCTM e no STF é sobre a data-base. 
 
SINDISERF-RS 
1) 23/julho/2018 - Assembleia com os servidores federais em Nova Petrópolis e Caxias do Sul no 

RS. 
2) 24/julho/2018 - Assembleia com os servidores federais em Bento Gonçalves e Vacaria no RS. 
3) 25/julho/2018 - Assembleia com os servidores federais em Passo Fundo e Carazinho no RS. 
4) 26/julho/2018 - Assembleia com os servidores federais em  Santa Rosa e Cruz Alta no RS. 
5) 27/julho/2018 - Assembleia com os servidores federais em São Miguel das Missões no RS. 
6) 03/agosto/2018 - Assembleia com os servidores federais em Pelotas no RS. 
7) 06/agosto/2018 - Assembleia com os servidores federais em São Gabriel no RS. 
8) 07/agosto/2018 - Assembleia com os servidores federais em Uruguaina  e Alegrete no RS. 
9) 08/agosto/2018 - Assembleia com os servidores federais em Santana do Livramento e D. 

Pedrito no RS. 
10) 09/agosto/2018 - Assembleia com os servidores federais em Bagé no RS. 
11) 10/agosto/2018 - Manifestação "DIA DO BASTA", concentração em frente a FECOMÉRCIO-RS, 

caminhada até a Praça da Matriz em frente ao Palácio Piratini, e terminando com grande Ato no 
TRF4. 

12) 10/agosto/2018 - Assembleia com os servidores federais em Caçapava do Sul no RS. 
13) 11/agosto/2018 - Assembleia com os servidores federais em Canguçu no RS. 
14) 20/agosto/2018 - Assembleia com os servidores federais em Muçum no RS. 
15) 21/agosto/2018 - Assembleia com os servidores federais em Torres e Osório no RS. 
16) 22/agosto/2018 - Assembleia com os servidores federais em São Lourenço do Sul no RS. 
17) 23/agosto/2018 - Assembleia com os servidores federais em Rio Grande no RS. 
18) 30/agosto/2018 - Assembleia com os servidores federais em São Leopoldo no RS. 
19) 30 e 31/agosto/2018 - Participação Seminário ''O Serviço Público que Queremos" em Brasília-

DF. 
20) 06/setembro/2018 - Assembleia com os servidores federais em Canguçu no RS.  
21) 13/setembro/2018 - Participação Marcha à Brasília e nos Atos dos trabalhadores Intoxicados 

da Funasa e Ministério da Defesa/Órgãos Militares. 
22) Durante os meses de Agosto, Setembro e Outubro, Panfleteação juntamente com a CUT-RS, 

Mobilização em defesa dos direitos dos trabalhadores, nos Hospitais Públicos e Privados, 
transporte, nas Garagens de Transporte Coletivo, Trensurb, Órgãos Federais, Estaduais e 
Municipais e Esquina Democrática. 

 
SINTRAFESC-SC 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES SINTRAFESC 2018 
AGOSTO / SETEMBRO 

01/08 9h30 - FECESC Reunião ARTSIND-SC Participação dos Diretores 
Dérmio Antonio Filippi e 
Maria das Graças G. Albert 

01/08 9h00 - Sede do sindicato - 
Reunião de Organização 

Com a Sec. Organização e 
Assessorias 

Presentes: Diretora Vera 
Maiorka e Marlete Oliveira 

01/08 10h00 - Reunião com os 
servidores do MAPA 

Participação de Assessoria e 
Coletivo de Saúde - Elaborar 
MAPA de Risco no Trabalho 

Diretoras Ester, Lírio José 
Téo e Nádia Maria Elias 
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02/08 9h00 - na FECESC Reunião Direção da CUT - 
FECESC 

Participação dos Diretores 
Dérmio e Graça 

02/08 Reunião no MAPA de Risco - 
de organização 

Assessorias e Diretoras Ester e Izide 

02/08 Panfletagem no Terminal 
TICEM - Centro da Cidade 

 Diretores (as) 

03/08 Reunião com funcionários da 
EBSERH 

Hospital Universitário Dérmio, Graça, Izide 

07/08 Panfletagem - Mosquitinhos - 
na base 

Mesa a Mesa FUNAI e INCRA, 
FUNDACENTRO, MTE, 
DNIT e DNPM 

08/08 Panfletagem - Mosquitinhos - 
na base 

Mesa a Mesa IBAMA, RECEITA FEDERAL 
e IPHAN 

08/08 Panfletagem - Mosquitinhos - 
na base 

Mesa a Mesa MAPA 

10/08 Mobilização Nacional - o Dia 
do Basta 

Escadaria da Catedral Centro Florianópolis 

17/08 Seminário no MTE Participação da CONDSE e 
CUT/NAC 

Diretores Pedro Armengol 
e Sérgio Ronaldo da 
CONDSEF 

28/08 14h00 - Oficina de Bordado Sede do Sindicato dos Bancários Centro Floripa 
29/08 14h00 - na Sede do 

SINTRAFESC 
Coletivo de Aposentados (as) e 
Pensionistas 

 

03/09 19h30 - Auditório II Assembleia com pessoal da 
Ebserh - Hospital Univeristário 

Presença dos 
companheiros Pedro 
Armengol e Sérgio Ronaldo 
da CONDSEF/FENADSEF 

05/09 Oficina sobre Saúde Mental Proposta pelo Ministério 
Público 

6 Diretores do SINTRAFESC 
e alguns servidores das 
bases do MAPA, FUNAI, 
FUNDACENTRO e IBAMA 

12/09 9h00 - Reunião do Conselho 
Deliberativo de Entidades 

CONDSEF/FENADSEF Participação da Secretária-
Geral do SINTRAFESC 
Maria das Gras 

13/09 Marcha dos Servidores 
Públicos Federais na 
Esplanada 

Brasília/DF  

13/09 9h00 - Ato Público dos 
Servidores Intoxicados da 
Funasa 

M. Saúde - Brasília/DF  

13/09 9h00 - Ato Público dos 
Servidores do Ministério da 
Defesa 

M. Defesa - Brasília/DF  

13/09 14h00 - Ato em frente ao 
Supremo Tribunal Federal - 
STF 

Brasília/DF  
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MOÇÃO DE REPÚDIO 
 
Que a CONDSEF/FENADSEF repudie de forma veemente a decisão da turma do STF, a respeito da 
ação contra "Bolsonaro" por racismo, quando ofendeu os negros quilombolas, dizendo que "os 
mesmos não trabalhavam, por isso pesavam mais de 71 arrobas e não serviam nem para 
procriação". Decisão esta que, por 3 a 2, liberou a candidatura do Bolsonaro alegando que ele falou 
aquilo num contexto político. 
 

MOÇÃO DE REPÚDIO 
 
Nós, representantes dos sindicatos dos trabalhadores e trabalhadores do serviço público federal 
presentes na reunião do Conselho Deliberativo de Entidade - CDE, estância da 
CONDSEF/FENADSEF, realizada no dia 12/09/2018, às 10 horas, no auditório da CONDSEF, 
repudiamos veemente prática de racismo institucional contra a advogada, Doutora Valéria Santos, 
negra, carioca, foi detida, algemada e arrastada durante audiência em Duque de Caxias, Rio de 
Janeiro, no exercício da sua profissão. 
A defensora aparece em vídeo divulgado em rede social, requerendo à Juíza, durante uma audiência 
no Juizado Especial Criminal, para que tivesse sua requisição apreciada em defesa da ré. Enquanto a 
advogada exercia seu direito de defender a ré que estava sentada ao seu lado e em frente da Juíza, 
foi requerida aos policiais que faziam a segurança pública que retirassem a advogada da sala de 
audiência. 
A advogada, subjulgada pelos presentes, faz sua defesa nesse momento direcionando sua fala 
diretamente para o policial que alterava a sua voz dizendo que iria prendê-la. Ainda requereu a 
presença de um membro da Comissão de Direitos da OAB. A advogada agredida, ainda no chão, 
algemada com as mãos nas costas, grita insistentemente em sua defesa que está trabalhando e 
sinaliza indiretamente o racismo que estaria ocorrendo naquela violação de prerrogativa e abuso e 
autoridade. 
Portanto, solidarizamos com a advogada Valéria Santos pela prática de racismo institucional e 
exigimos providências no sentido que os órgãos competentes apurem com rigor e tomem as 
medidas necessárias na garantia do estado democrático de direitos. 
 

 
Brasília-DF, 12 de setembro de 2018. 

 
 
 
 

 
Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 


