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RELATÓRIO DO CONSELHO DELIBERATIVO DE ENTIDADES DA 
CONDSEF/FENADSEF - CDE 

 
 

Data: 15/02/2019. 
 
Local: Auditório da Condsef/Fenadsef. 
 
Estados Presentes: AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PE, PR, RJ (Sinfa e Sintrasef), RO, RR, RS 

(Sindfaz e Sindiserf), SC, SE e SP (Sindct). 
 
Pauta: Informes; Avaliação da Conjuntura; Campanha Salarial 2019; XIII Congresso da 

CONDSEF/III Congresso da FENADSEF; Calendário de Atividades e Encaminhamentos. 
 
 

RESOLUÇÕES 
 
1. Que a CONDSEF/FENADSEF organize a categoria para os enfrentamentos contra a reforma da 

Previdência; 
2. Que a CONDSEF/FENADSEF inicie uma campanha nacional contra a reforma da Previdência. 

Elabore panfletos (cartazes) para serem distribuídos a população; veicular nas mídias 
alternativas, rádios comunitários, matérias ou jingles, etc.; 

3. Que a CONDSEF/FENADSEF oriente suas filiadas a procurarem os deputados e senadores eleitos 
para se posicionarem contra a reforma da Previdência; 

4. Que a CONDSEF/FENADSEF inicie Campanha Salarial dos SPFs; 
5. Ato em Brasília e nos Estados - data a definir; 
6. Que a CONDSEF/FENADSEF agende reunião com a direção do plano de saúde CAPESAÚDE para 

propor a mesma dinâmica do acordo que foi assinado com a GEAP; 
7. Que a CONDSEF/FENADSEF analise a possibilidade de aderir a Frente Parlamentar Mista em 

defesa da Previdência Social (a data limite para adesão é dia 06/03); 
8. As entidades sindicais que têm pendências financeiras junto à Condsef terão que fazer acordo 

com a confederação, para poderem participar do XIII Congresso da CONDSEF, da seguinte forma: 
a) Estar em dia com as consignações mensais junto à confederação a partir do mês de janeiro de 

2019; 
b) Referente às mensalidades e parcelas de acordos não quitados - as filiadas terão que apresentar 

uma proposta de pagamento formal até o dia 28/02/2019, o qual será analisada pelos 
ordenadores de despesas da confederação; 

c) Em caso de homologação de acordo referente às pendências das filiadas junto à Condsef - os 
pagamentos serão efetivados através de boletos bancários emitidos pela Secretaria de Finanças 
da Confederação; 

d) Foram aprovados os seguintes encaminhamentos sobre o XIII Congresso da Condsef/III 
Congresso da Fenadsef: 

 Local: Brasília - DF; 
 Data: 17 a 21/11/2019; 
 Prazo para as filiadas apresentarem para a Condsef o recadastramento, conforme Estatuto da 

Condsef (número de filiados, arrecadação): 30/03/2019; 
 Prazo limite para as filiadas apresentarem a estimativa de delegados (as) ao 

Concondsef/Confenadsef: 15/03/2019; 
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 Início do pagamento das parcelas dos valores dos delegados (as) das filiadas: 10/04/2019; 
 Prazo final para apresentação de teses ao XIII Concondsef: 10/08/2019; 
 Prazo limite para as filiadas apresentarem para a Condsef o calendário das assembleias de base 

para as eleições dos delegados (as) ao XIII Concondsef/III Confenadsef: 20/08/2019; 
 Início das assembleias de base para eleição dos delegados (as) ao XIII Concondsef/III 

Confenadsef: 01/09/2019; 
 Data final para as filiadas realizarem as assembleias de base para eleição dos delegados (as) ao 

XIII Concondsef/III Confenadsef: 10/10/2019; 
 Prazo final para o pagamento das parcelas dos valores dos delegados (as): 10/10/2019. 

 

CALENDÁRIO 
 

Fevereiro 
 19/02 - Reunião do ACT/EBSERH; 
 20/02 - Assembleia Nacional das Centrais Sindicais - São Paulo; 
 27/02 - Reunião do ACT/EBSERH. 

 
Março 
 08/03 - Dia Internacional da Mulher; 
 12/03 - Reunião da Comissão dos Ex-Territórios; 
 13 e 14/03 - Seminário Internacional da ISP sobre Organização Sindical; 
 15 e 16/03 - Seminário sobre Organização Sindical da base da Condsef; 
 2ª Quinzena - Plenária das 3 esferas (Federal, Estadual e Municipal) da base da CUT em Brasília-

DF (definir data); 
 2ª Quinzena - Plenária Nacional da base da Condsef. 

 
Abril 
 07/04 - Atividades em todo o Brasil pela luta do "Lula Livre", data de um ano da prisão política 

do ex-Presidente Lula. 
 

Maio 
 01/05 - Comemoração do 1º de maio - lutas unificadas com todas as centrais sindicais e 

entidades de base. 
 
 

MOÇÕES 
 
EM DEFESA DE NOSSA APOSENTADORIA 
TODO APOIO À GREVE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO 
O Conselho Deliberativo de Entidades da CONDSEF/FENADSEF manifesta total apoio e 
solidariedade aos servidores públicos municipais de São Paulo, que desde 4 de fevereiro estão em 
greve exigindo a revogação da Lei 17.020/18 que institui a contrarreforma da previdência 
municipal. 
Enviamos nossa saudação ao SINPEEM (sindicato de professores), SINDSEP (sindicato geral dos 
servidores), SIMESP (sindicato dos médicos) e demais entidades que organizam essa luta que é de 
interesse de todos os trabalhadores de todo o país, pois todos nós estamos chamados a barrar a 
contrarreforma da previdência que o governo federal está em vias de encaminhar ao Congresso. 
Viva os servidores municipais de São Paulo e suas entidades sindicais! 
Tirem as mãos de nossa aposentadoria! 
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EM DEFESA DA SOBERANIA DA VENEZUELA 
Como já fez na Líbia, no Iraque, na Síria, na ex-Iugoslávia, o imperialismo estadunidense inventa 
pretextos para pisotear na soberania dos povos, provocando guerras internas que destroem nações. 
Hoje essa ameaça chegou às nossas fronteiras com o novo golpe que os Estados Unidos patrocinam 
na Venezuela. 
Com que direito Trump decidiu contestar o presidente Nicolás Maduro eleito pela a vontade do 
povo venezuelano? 
Em nenhum caso é possível aceitar a ingerência imperialista. O pretexto da "ajuda humanitária" não 
passa de uma farsa já utilizada em outros continentes para desagregar as nações, destruir a vida do 
povo trabalhador, provocar o drama das populações refugiadas. 
Qualquer que seja a posição de cada sobre o governo venezuelano, os princípios da não ingerência, 
da soberania nacional e popular do povo exige de todo democrata a defesa da nação venezuelana, 
contra toda intervenção estrangeira. 
 
        ANEXOS: 1) PROPOSTA DA UNISOLI - XIII CONCONDSEF/III CONFENADSEF 
  2) NOTA DE SOLIDARIEDADE DA ISP AOS SERVIDORES DE CRATEÚS. 
  3) NOTA DE SOLIDARIEDADE DA ISP AO SINDSEP-SP 
  4) INFORMES SOBRE A CONJUNTURA - CUT 
 
 

INFORMES 
 
SINDSEP-AP 
 
Atividades planejadas para 2019 - Sindsep/AP 
1. Ato contra a Reforma da Previdência 

Data: 20/02/2019 
Hora 08h 
Local: Rumo a Assembleia Legislativa 

2. Seminário com DIEESE sobre conjuntura econômica 
Data: 28/02 
Local: Auditório SINDSEP/AP 

3. Baile de Carnaval 
Data: 02/03//2019 
Hora: 21h 
Local: Sede Campestre em Fazendinha 

4. Preparação à Conf. Formação da CUT 
Data: Inicia 08/03 
(5 Enc. municipais (SINSEPEAP) 27 a 31/05 em BH 

5. Danças e Saúde 
Data: março a novembro - Inicio 15/03//2019 
(2a e 4a — feiras) 
Hora: 19h as 21h 
Local Sindsep/AP 

6. Curso de Informática 
Data: Inscrições 15/02 
Início do Curso 11/03/2019 
Local: Sindsep/AP 
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7. Ativismo Itinerante pela Cultura da Paz e Preparação à Marcha da Margaridas 2019 
Data: 09/03 
Local: inicia no Auditório e segue para os municípios 

8. Canto Coral —1° semestre 
Data: Inicia 12/03/2019 (3ª e 5a feiras) 
Hora: 19h as 20h30 - Inscrições 15/03 - Roda de conversa 13/05 
Local: Slndsep/AP 

9. Curso Corte e Costura (2 turmas) 
Data: Abril a junho de 2019 
Local: Sindsep/AP 

10. Atendimento Psicossocial de Sindicalizados em domicílios identificados no 
cadastro de sindicalizados do SINDSEP 
Data: em andamento 

11. Ação pelo Dia Trabalhador 
Data: 30/04/2019 - manhã - Palestras no SINDSEP tarde Ato na Praça Veiga Cabral 
Data: 01/05 Lazer família SINDSEP Fazendinha 

12. Seminário Comunicação Sindical 
Data: 17 e 18/05/2019 
Local: Auditório SINDSEP 

13. Participação na Festa São Tiago - Recepção da imagem no SINDSEP 
Data: ida ao município no dia 24 e 25/07 

14. XIII Encontro de Aposentados e Pensionistas 
Data: 31/08/2019 
Horário: 8h às 17h 
Local: Sede campestre em Fazendinha 

 
SINTSEF-CE 
 
1. O SINTSEF/CE realizou nos dias 4 e 5 de fevereiro suas eleições para o quadriênio 2019-2023 
para Direção Colegiada e Conselho Fiscal, nas quais concorreram 2 chapas. A Chapa 1 - Unidade 
em Defesa dos Direitos e das Conquistas do Campo CUTista (SITUAÇÃO) foi a vencedora do pleito 
com expressiva maioria dos votos (84%), no qual conduzirá os destinos do sindicato nos 
próximos 4 anos. A posse da nova direção ocorrerá no próximo dia 13 de março e a Direção 
Colegiada convida todas as entidades a participar desse momento político. durante o processo 
eleitoral a CONDSEF se fez presente na pessoa do nosso Secretário Geral, companheiro Sérgio 
Ronaldo, no qual agradecemos sua contribuição no processo. 2. O SINTSEF/CE ajuizou ação 
jurídica para assegurar o direito dos trabalhadores do DNOCS quanto ao recebimento da 
Vantagem Pecuniária Nominalmente Identificada (VPNI), mais conhecida como "BOLSA". 
contrariando a legislação, a CGU tem tido um entendimento equivocado e está reduzindo um 
percentual dessa gratificação para os trabalhadores do nível superior e médio, excluído na sua 
totalidade para os trabalhadores de nível auxiliar. trata de uma gratificação que os trabalhadores 
fazem jus desde a década de 80, mais um ataque aos servidores públicos. 3. O SINTSEF/CE através 
de sua assessoria jurídica ajuizou no dia 18.01.19, no JUIZADO ESPECIAL EM BRASÍLIA, ação 
jurídica (Mandado De Segurança) conforme orientação da CONDSEF para assegurar o 
recebimento do percentual de insalubridade dos trabalhadores do setor público. paralelamente o 
SINTSEF/CE segue buscando alternativa administrativa com os órgãos que retiraram esse direito 
dos servidores. 4. O Núcleo Estadual do Ministério da Saúde-CE encaminhou para os servidores 
descentralizados uma planilha para preenchimento sobre as atividades insalubres, nos quais os 
servidores estão executando. a direção colegiada do Sintsef/CE está organizando uma 
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programação para orientar os servidores, porque isso é devido a ON n° 02/17 DO MPOG, em 
decorrer da Medida Arbitrária do governo Bolsonaro de ultradireita em suspender o pagamento 
dessa gratificação no mês de janeiro/19. 5. No dia 05.02 o SINTSEF/CE realizou uma assembleia, 
na sala D, da Biblioteca do Complexo Hospitalar da UFC, com os empregados da EBSERH, com a 
presença do Secretário Geral da CONDSEF, companheiro Sérgio Ronaldo, onde discutimos com os 
presentes o ACT 2019/2020. 6. O SINTSEF/CE está encaminhando para participar das discussões 
do ACT 2019/2020 dos empregados da EBSERH, em Brasília, nos dias 19 e 20.02, a companheira 
Andrea Quintela, que fará parte da nova Direção Colegiada do SINTSEF/CE, na Coordenação de 
Empresas Públicas. 
 
SINTSEP-GO 
 
 Eleições 2019/2022: SINTSEP-GO divulga lista de filiados aptos a votar; 
 Pagamento da Insalubridade está próximo de ser resolvido; 
 GEAP lança edição 2019 do Refis; 
 Goiás: SES diz que servidores cedidos do MS/Funasa, Com ônus para o Governo Federal, 

continuam no estado; 
 Administração Pública terá novas regras para Cessão de Pessoal; 
 Mesa de Negociação do ACT da Ebserh será instalada no próximo dia 19; 
 Servidor pede na justiça FGTS como RJU e é obrigado a migrar para a CLT; 
 Informe Urgente: SINTSEP-GO não cria grupos de Whatsapp; 
 Concluída incorporação de gratificações para aposentados E pensionistas; 
 Edital de convocação de Assembleia-Geral Extraordinária para as eleições do SINTSEP-GO; 
 Dia da Previdência é lembrado em Goiânia com palestra do Dieese; 
 Insalubridade: Juiz da 8ª Vara faz despacho preliminar; 
 SINTSEP-GO Ingressa Com Mandado de Segurança Preventivo visando manter insalubridade dos 

servidores; 
 Concluída integralização das Gratificações de Desempenho e de Atividade para aposentados e 

pensionistas; 
 O Que acontecerá com a classe trabalhadora se a Justiça do Trabalho acabar? 
 Servidores realizam plenária e definem Comissão Eleitoral para Eleições do Triênio 2019/2022. 
 
SINDSEP-MA 
 
 Foram realizadas, no fim do ano passado e início desse, atividades comemorativas reunindo 

vários servidores (as) em comemorações e debates. 
 Realizamos o Dia Nacional do Aposentado com boa participação de aposentados (as) e 

pensionistas. 
 Estamos em preparações da festa carnavalesca, quando vamos realizar um baile, o qual 

denominamos de Baile dos Indignados, combinando festa com protesto político. 
 Estaremos em processo eleitoral, com a Comissão Coordenadora Eleitoral envidando esforços 

para que a eleição tenha êxito. O prazo de inscrição de chapas encerrou-se dia 05 de fevereiro, 
tendo sido inscrito apenas uma chapa: a chapa Deodato Brito, Chapa 1, encabeçada pelo 
companheiro Raimundo Pereira de Souza. 

 Participação nas atividade da CUT-MA e do movimento popular. 
 Realizamos o Encontro de Formação em conjunto com o SINTSPREV-MA e SINTEL, com a eleição 

de delegados (as) ao Encontro Estadual, previsto para março/19. 
 Reunimos com os funcionários da EBC-MA, para discutirmos a privatização e/ou redução dos 

serviços da empresa no Maranhão. 

http://www.sintsepgo.org.br/eleicoes-2019-2022-sintsep-go-divulga-lista-de-filiados-as-aptos-as-a-votar/
http://www.sintsepgo.org.br/pagamento-da-insalubridade-esta-proximo-de-ser-resolvido/
http://www.sintsepgo.org.br/geap-lanca-edicao-2019-do-refis/
http://www.sintsepgo.org.br/goias-servidores-federais-cedidos-a-secretaria-com-onus-para-o-orgao-de-origem-ou-seja-que-recebem-pelo-governo-federal-continuam-no-estado/
http://www.sintsepgo.org.br/goias-servidores-federais-cedidos-a-secretaria-com-onus-para-o-orgao-de-origem-ou-seja-que-recebem-pelo-governo-federal-continuam-no-estado/
http://www.sintsepgo.org.br/administracao-publica-tera-novas-regras-para-cessao-de-pessoal/
http://www.sintsepgo.org.br/mesa-de-negociacao-do-act-da-ebserh-sera-instalada-no-proximo-dia-19/
http://www.sintsepgo.org.br/informe-urgente-sintsep-go-nao-cria-grupos-de-whatsapp/
http://www.sintsepgo.org.br/concluida-incorporacao-de-gratificacoes-para-aposentados-e-pensionistas/
http://www.sintsepgo.org.br/edital-de-convocacao-para-assembleia-geral-extraordinaria-para-as-eleicoes-do-sintsep-go/
http://www.sintsepgo.org.br/dia-da-previdencia-e-lembrado-em-goiania-com-palestra-do-dieese/
http://www.sintsepgo.org.br/insalubridade-juiz-da-8a-vara-faz-despacho-preliminar/
http://www.sintsepgo.org.br/sintsep-go-ingressa-com-mandado-de-seguranca-preventivo-visando-manter-insalubridade-dos-servidores/
http://www.sintsepgo.org.br/sintsep-go-ingressa-com-mandado-de-seguranca-preventivo-visando-manter-insalubridade-dos-servidores/
http://www.sintsepgo.org.br/concluida-integralizacao-das-gratificacoes-de-desempenho-e-de-atividade-para-aposentados-e-pensionistas/
http://www.sintsepgo.org.br/concluida-integralizacao-das-gratificacoes-de-desempenho-e-de-atividade-para-aposentados-e-pensionistas/
http://www.sintsepgo.org.br/o-que-acontecera-com-a-classe-trabalhadora-se-a-justica-do-trabalho-acabar/
http://www.sintsepgo.org.br/servidores-realizam-plenaria-assembleia-geral-ordinaria-e-definem-comissao-eleitoral-para-eleicoes-do-trienio-2019-2022/
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 Discutimos com o companheiro Novarck, Diretor de Formação da CUT e negociador do Sindicato 
dos Trabalhadores com a Vale, debate com a situação da Vale no Maranhão e Brumadinho. 

 
SINDSEP-MT 
 
O presidente do Sindsep-MT, Carlos Alberto de Almeida, em sua fala no Conselho Deliberativo de 
Entidades da Condsef/Fenadsef, discorreu sobre vários temas que enumeramos a seguir. 
1. Sobre a insalubridade: com o corte no pagamento de janeiro de 2019, reunimos com o 

representante do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde do Estado de Mato Grosso, onde ficou 
definido que retornaria no mês de fevereiro o pagamento da insalubridade com efeito retroativo a 
janeiro. 

2. Participamos do 5º Encontro de Comunicação Sindical, organizado pela Condsef/Fenadsef, e 
estiveram no evento o Secretário de Comunicação, Gilmar Campos Soeiro, e nosso assessor de 
imprensa, Mário Hashimoto. 

3. O SINDSEP-MT vai participar com quatro representantes na reunião ampliada do Fonasefe e 
Fonacate nos dias 16 e 17 deste mês. 

4. O Sindsprev-MT ingressou uma ação de representatividade questionando quem representava os 
servidores dos seguintes órgãos: Ministério da Saúde, Funasa e SRTE, onde conseguiram uma 
liminar em Primeira Instância. Mas recorremos no Pleno e houve entendimento da Corte de que 
quem representa os servidores federais é o SINDSEP-MT. Além destes órgãos, a Justiça também 
nos deu a representação do INSS. 

5. Estamos orientando os servidores que têm licença prêmio para gozar e querem se aposentar. O 
Ministério está exigindo que antes de aposentar o servidor goze a licença. Nós, do sindicato, 
estamos orientando para que não faça isso, pois já ganhamos duas ações referentes ao caso e 
inclusive os servidores já receberam. 

6. No dia 29/12/2018 fomos surpreendidos com a demissão de uma diretora do SINDSEP-MT. Em 
janeiro deslocamos para Brasília, no sentido de fazer um pedido de reconsideração. Caso não 
obtivermos êxito, buscaremos a reintegração da servidora por vias judiciais. 

 
SINDSEP-PE 
 
Relatório de atividades do Sindicato 
 De 15 a 17 de novembro de 2018: Realização do XII Congresso Estadual dos Servidores 

Públicos Federais no Estado de Pernambuco (ConSindsep). O evento foi realizado na Ilha de 
Itamaracá com o tema Serviço público: Cidadania e Qualidade de Vida. 

 Dia 22 de novembro de 2018: Sindsep-PE participou de um ato público contra a reforma da 
Previdência e em defesa do Ministério do Trabalho, realizado em frente à sede do MTb em 
Recife. 

 Dia 30 de novembro de 2018: Sindicato marca presença em reunião dos servidores da Fundaj 
para denunciar aparelhamento do órgão pelo Ministério da Educação, na época, do governo 
Temer. 

 Dia 4 de dezembro de 2018:  “Conjuntura Nacional e Perspectivas para a Economia 2019” foi 
tema de debate realizado pelo Dieese, na sede do Sindsep-PE. 

 De 6 a 8 de dezembro de 2018: Sindsep-PE participa de encontro nacional da 
Condsef/Fenadsef. 

 Dias 7 e 8 de dezembro de 2018: Sindsep-PE participa de Plenária Nacional dos Empregados 
da Conab. 

 Dia 18 de dezembro de 2018: Entidade realiza assembleia para a prestação de contas do 
exercício 2017. 
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 Dia 8 de janeiro de 2019: Sindsep-PE participa de assembleia dos empregados da Conab para 
discutir formas de reaver o tempo em que ficaram afastados da empresa para fins de 
aposentadoria.  

 Dia 23 de janeiro de 2019: Assembleia geral na sede da Funasa Recife para deliberar sobre 
ingresso em ação judicial para manter pagamento dos adicionais ocupacionais a quem faz jus. 

 Dia 24 de janeiro de 2019: Programação especial com palestra, momento cultural e sorteio de 
brindes para comemorar o Dia do Aposentado. 

 Dia 6 de fevereiro de 2019: Sindicato participa, em Brasília, do Seminário do Comitê Nacional 
em Defesa das Empresas Públicas. 

 Dias 13 e 14 de fevereiro de 2019: Sindsep-PE participa do 5º Encontro Nacional de 
Comunicação da Condsef/Fenadsef. 

 Dias 19 e 20 de fevereiro de 2019: SINDSEP-PE participará do curso de Marketing Sindical, 
ministrado pelo Dieese. 

 SINDSEP-PE já nos preparativos para o bloco "Abra o Olho" 2019. 
 Iniciado a discussão sobre atividade política em comemoração ao dia 08 de março, Dia 

Internacional da Mulher. 
 
SINDSEP-PR 
 
 No dia 08/02, realizamos reunião da Executiva do SINDSEP para discutir a conjuntura atual que 

estamos passando e também para definirmos quanto ao calendário em âmbito nacional. 
 No Encontro da Imprensa da base da CONDSEF nos dias 13 e 14/02, participou o diretor 

Coordenador da Secretaria de Imprensa e Comunicação, João Sobieranski, e o Coordenador da 
Secretaria Geral, José Alves de Souza Filho, que também participará da reunião do CDE, dia 
15/02, para encaminhar as demandas. 

 No dia 16/02, haverá reunião da Direção Nacional da CONDSEF/FENADSEF e dia 17/02, haverá 
reunião ampliada do Fórum das Entidades dos SPFs, que terá a participação do Secretário-Geral 
José Alves. 

 
SINDISERF-RS 
 
1. 21 de janeiro 2019: - Participação no Ato contra o extinção da Justiça do Trabalho, contra o 

desmonte da CLT e em defesa dos Direitos Sociais, em frente ao TRT4; 
2. 24 de janeiro 2019 - Participação no Ato em Defesa dos Aposentados e Contra a Reforma da 

Previdência na Esquina Democrática; 
3. 06 de fevereiro 2019 - Reunião Coletivo de Saúde da CUT, na sede da CUT RS; 
4. 13 de fevereiro 2019 - Panfletagem em Defesa da Previdência e Direito a Aposentadoria e 

dignidade dos Trabalhadores; 
5. 14 janeiro 2019 - Participação do Ato Contra a Reforma da Previdência na Esquina Democrática. 
 
SINTSEP-SE 
 
Informe 01 - EBSERH 
Existem dois hospitais universitários em Sergipe, um em Lagarto e outro em Aracajú. Em 
Lagarto, as relações entre sindicato, trabalhadores e gerência do hospital são excelentes, 
mas com o hospital de Aracajú as dificuldades são imensas. No final de dezembro, enviamos 
ofício para a gerência do hospital de Aracajú solicitando reunião de emergência, pois o ACT 
2018/19 estava sendo descumprido, entre outros impasses. O hospital respondeu que não 
poderia atender, pois naquela semana já havia compromissos assumidos e por isso era 
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inviável reunir. Enviamos um segundo oficio e a resposta do hospital foi que não era 
possível reunir sob alegação de que o Brasil e o hospital estavam passando por mudança de 
comando e isso inviabiliza qualquer reunião no momento. Na próxima segunda feira, dia 
dezoito de fevereiro, vamos solicitar através de oficio a terceira e ultima reunião, se o 
hospital se negar a nos receber, vamos pedir aos advogados que encontrem uma forma 
jurídica de sermos recebidos e exigiremos o cumprimento do acordo firmado entre a 
CONDSEF e EBSERH. Por isso, Sergipe sugere que no próximo encontro entre a CONDSEF e a 
EBSERH, esse nosso descontentamento seja abordado pela confederação.  
Informe 02 - INSALUBRIDADE 
Assim que percebemos o não pagamento do valor referente à insalubridade nas prévias 
de janeiro, imediatamente buscamos informações na F unasa e no Ministério da Saúde. Na 
Funasa, Ruy pediu que o sindicato não se preocupasse, pois já estavam inserindo os 
nomes no sistema para pagamento em fevereiro, retroativo a janeiro. No Ministério da 
Saúde, a informação era que, os municípios onde haviam laudo pericial, eles iriam 
reinserir e pedir o pagamento dos valores, e no município onde não havia laudos, o 
ministério iria providenciar e s ó depois fariam o pagamento. O sindicato disse que a 
questão dos laudos periciais é atribuição do ministério ou do gestor municipal , e o 
servidor não pode sofrer prejuízo por irresponsabilidade de um ou do outro . Mediante 
a incerteza e seguindo as orientações da condsef, solicitamos aos nossos advogados que 
preparassem liminar para garantir o direito do servidor. Já dia 17 de janeiro, o 
advogado ajuizou ação coletiva de nº 08001918020194058500, em nome de todos os 
servidores vinculados a União Federal e a Funasa no Estado de Sergipe. No dia 07-02-
2019, o juiz, Dr. Edmilson Pimenta, acatou o pedido do SINTSEP-SE e enviou oficio ao 
Núcleo do Ministério, ordenando o pagamento dos valores a todos os servidores que 
possui o direito. O Núcleo do Ministério enviou o oficio recebido para o Ministério do 
Planejamento e a garantia é que o problema est á solucionado. 
 

 
Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2019. 
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