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RELATÓRIO DO CONSELHO DELIBERATIVO DE ENTIDADES (CDE) DA 

CONDSEF/FENADSEF - CDE 

 

Data: 21/05/2019. 

Local: Auditório da Condsef/Fenadsef. 

Estados Presentes: AP, BA, DF, GO, MA, MG, MS, PA, PE, PI, PR, RJ (Sinfa), RN, RO e RS (Sindfaz e 

Sindiserf). 

Pauta: Informes; Avaliação da Conjuntura; Reforma da Previdência - PEC 06/2019;  MP-873/19; Greve 

Geral no dia 14/06/2019; Calendário de Atividades e Encaminhamentos. 

 

RESOLUÇÕES 
 

 A Condsef/Fenadsef, conjuntamente com as suas entidades filiadas, lutar pela defesa dos serviços 

públicos e dos servidores. Construir um calendário de assembleias para: 

- Discutir os prejuízos da reforma para os servidores 

- Discussão dos cortes, desmonte, extinção dos órgãos públicos 

- Apresentação da nova proposta do per capita do governo, a estratégias para garantir no orçamento de 

2020. 

 24/05: Envio dos modelos de edital, atas para assembleias e minuta ACT/CONAB; 

 27/05 à 14/06: Assembleias de base dos trabalhadores e servidores para preparação da greve geral; 

 30/05: Participar das atividades do setor da Educação; 

 07/06: Vigília no Ministério da Economia - durante esse período: 

- Produzir mídias sociais denunciando os prejuízos da reforma para os servidores 

- Produzir emendas, textos, debates e acompanhar o orçamento e assim garantir o valor de per capita 

do governo 

- Campanha da mídia em defesa dos serviços públicos com produção de materiais, vídeos, spots, etc. 

- Aprovar a campanha apresentada e o rateio para produção dos materiais, mídias, etc. 

 08/06: Plenária Nacional da Condsef/Fenadsef; 

 14/06: Greve Geral; 

 15/06: Plenária Nacional dos Trabalhadores da CONAB; 

 O setor de Imprensa da Condsef/Fenadsef viabilizará cadastro das filiadas no sistema de comunicação 

da Confederação/Federação; 

 Solicitar reunião no Ministério da Economia para tratar das demandas da EBC/Maranhão; 

 Agendar reunião no Ministério da Saúde para tratar do tema dos laudos de insalubridade; 

 Solicitar reunião no Ministério da Economia para tratar do descumprimento das liminares sobre a MP 

873/19 (AM, CE, MS e PI); 

 Que a Condsef/Fenadsef represente a questão da ADIN 2135, junto ao STF, no sentido de agilizar a 

votação no pleno do Tribunal; 

 Fazer cartaz e enviar para as filiadas com o chamamento para a greve geral do dia 14/06; 

 A Condsef/Fenadsef e filiadas denunciarem a detenção arbitrária de Louisa Hanoune, na Argélia. 
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INFORMES 
 

SINDSEP-AP 

 MP 873/19: O SINDSEP/AP entrou com uma petição na Justiça Federal questionando a MP 873/19 com 

relação ao desconto da contribuição sindical. A Justiça concedeu favorável uma liminar ao SINDSEP/AP 

para que fosse feito o desconto em folha de pagamento a contribuição sindical, mas o governo negou a 

liminar no mês de abril, tendo o seu retorno da contribuição na folha de pagamento do mês de maio. 

 15/05/19: Participação na paralisação contra a Reforma da Previdência e contra os cortes na educação. 

 17 e 18/05/19: O SINDSEP/AP realizou um Seminário de Comunicação Sindical, onde tiveram vários 

palestrantes na área da comunicação, com a parceria da CUT/AP, UNIFAP/AP. Com mais de 200 pessoas, 

entre estudantes, universitários, professores, jornalistas, movimentos sociais com o das mulheres e 

outros. 
 

SINTSEF-BA 

 Tivemos eleição para o triênio 2019/2022. Foi realizada nos dias 07 e 08 de maio, com Chapa Única 

"Resistência, Organização e Luta", 2.029 votaram, com um percentual de 27% do total de filiados. 

 No dia 15/05, participamos do ato público contra o corte de verbas da educação, em Salvador e nos 

nossos 5 Núcleos, com boa participação da nossa base. 

 EBSERH - ACT da categoria nas unidades em Salvador: assembleias nos dias 21 e 22/05, no HUPES e 

Climério Oliveira, para discutir propostas para levar ao Encontro Nacional, em data a ser definida. 

 A nova direção terá reunião no dia 06/06/19. 

 Greve Geral do dia 14/06: vamos realizar assembleias e convocar a categoria para participar do 

movimento. 
 

SINTSEP-GO 

 Luta ganha fôlego com liminar judicial obtida pelo Sintsep-GO em Brasília: 
http://www.sintsepgo.org.br/luta-ganha-folego-com-liminar-judicial-obtida-pelo-sintsep-go-em-brasilia/ 

 Sintsep-GO convoca Assembleia Geral Ordinária e Plenária Sindical de Base nesta terça, 23 de abril: 
http://www.sintsepgo.org.br/sintsep-go-convoca-assembleia-geral-ordinaria-e-plenaria-sindical-de-
base/ 

 Extinção da Valec é descartada por representante de ministro da Infraestrutura: 
http://www.sintsepgo.org.br/extincao-da-valec-e-descartada-por-representante-de-ministro-da-
infraestrutura/ 

 Confira os informes jurídicos da última plenária do Sintsep-GO: http://www.sintsepgo.org.br/confira-os-
informes-juridicos-da-ultima-plenaria-do-sintsep-go/ 

 1º de Maio será de luta em Goiânia: http://www.sintsepgo.org.br/1o-de-maio-sera-de-luta-em-goiania/ 
 Em plenária, base do Sintsep-GO toma decisões que visam manter luta sindical: 

http://www.sintsepgo.org.br/em-plenaria-base-do-sintsep-go-toma-decisoes-que-visam-manter-luta-
sindical/ 

 Sintsep-GO 30 anos: Homenagem marca posse da Direção Executiva – triênio 2019/2022: 
http://www.sintsepgo.org.br/sintsep-go-30-anos-homenagem-marca-posse-da-direcao-executiva-
trienio-2019-2022/ 

 1º de Maio repudia Reforma da Previdência e retirada de direitos: http://www.sintsepgo.org.br/1o-de-
maio-repudia-reforma-da-previdencia-e-retirada-de-direitos/ 

http://www.sintsepgo.org.br/luta-ganha-folego-com-liminar-judicial-obtida-pelo-sintsep-go-em-brasilia/
http://www.sintsepgo.org.br/sintsep-go-convoca-assembleia-geral-ordinaria-e-plenaria-sindical-de-base/
http://www.sintsepgo.org.br/sintsep-go-convoca-assembleia-geral-ordinaria-e-plenaria-sindical-de-base/
http://www.sintsepgo.org.br/extincao-da-valec-e-descartada-por-representante-de-ministro-da-infraestrutura/
http://www.sintsepgo.org.br/extincao-da-valec-e-descartada-por-representante-de-ministro-da-infraestrutura/
http://www.sintsepgo.org.br/confira-os-informes-juridicos-da-ultima-plenaria-do-sintsep-go/
http://www.sintsepgo.org.br/confira-os-informes-juridicos-da-ultima-plenaria-do-sintsep-go/
http://www.sintsepgo.org.br/1o-de-maio-sera-de-luta-em-goiania/
http://www.sintsepgo.org.br/em-plenaria-base-do-sintsep-go-toma-decisoes-que-visam-manter-luta-sindical/
http://www.sintsepgo.org.br/em-plenaria-base-do-sintsep-go-toma-decisoes-que-visam-manter-luta-sindical/
http://www.sintsepgo.org.br/sintsep-go-30-anos-homenagem-marca-posse-da-direcao-executiva-trienio-2019-2022/
http://www.sintsepgo.org.br/sintsep-go-30-anos-homenagem-marca-posse-da-direcao-executiva-trienio-2019-2022/
http://www.sintsepgo.org.br/1o-de-maio-repudia-reforma-da-previdencia-e-retirada-de-direitos/
http://www.sintsepgo.org.br/1o-de-maio-repudia-reforma-da-previdencia-e-retirada-de-direitos/
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 Dependentes agora podem se hospedar no Nobille Inn Thermas Place sem a presença dos titulares: 
http://www.sintsepgo.org.br/dependentes-agora-podem-se-hospedar-no-nobille-inn-thermas-place-
sem-a-presenca-dos-titulares/ 

 ATO EM DEFESA DA EDUCAÇÃO, CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA, RUMO À GREVE GERAL: 
http://www.sintsepgo.org.br/ato-em-defesa-da-educacao-contra-a-reforma-da-previdencia-rumo-a-
greve-geral/ 

 Processo dos 84,32% pode ser julgado nesta quinta, 16 de maio: http://www.sintsepgo.org.br/processo-
dos-8432-pode-ser-julgado-nesta-quinta-16-de-maio/ 

 Mais uma vez STF deixa de julgar processo do Plano Collor (84,32%): http://www.sintsepgo.org.br/mais-
uma-vez-stf-deixa-de-julgar-processo-do-plano-collor-8432/ 

 

SINDSEP-MA 

1. Buscamos solucionar a falta de pagamento de salário de alguns servidores, foi diagnosticado que a CEF 

não cumpriu o procedimento padrão de abertura de contas, prejudicando o trabalhador. 

2. Reunimos com as centrais sindicais, movimentos sociais e estudantil, com os quais elaboramos, 

encaminhamos e participamos do "15M" (Greve da Educação), um mega ato, com a participação maciça, 

na capital e nos maiores municípios do estado, ficando marcado na história como a maior manifestação 

das últimas décadas, com aproximadamente 40 mil. 

3. Com a recente eleição da diretoria, estamos reforçando a indicação de representantes nos mais diversos 

conselhos de políticas públicas, inclusive e principalmente os conselhos superiores dos institutos 

federais. 

4. Sobrevivemos ao tropeço causado pela 873, conseguindo o cumprimento da liminar, com efeitos 

favoráveis e compensatórios. A base, mobilizada, compreendeu o momento e contribuiu pagando sua 

mensalidade, fator decisivo para a manutenção da entidade durante esse período. 
 

SINDSEP-MG 

 No dia 20/05, foi realizada assembleia com os trabalhadores da Ebserh, lotados no Hospital das Clínicas, 
em Belo Horizonte. Os trabalhadores rejeitaram a proposta da empresa em relação ao ACT 2019/2020, 
manutenção das cláusulas constantes nos ACTs anteriores. Propõe ainda a realização de uma Plenária 
Nacional da categoria para o dia 29/05, para aprovar estado de greve a partir de 05/06 (Levar proposta 
para a plenária); 

 No dia 18/05, foi realizada, na Escola Sindical 7 de Outubro, a Conferência Estadual de Formação da 
CUT-MG que contou com a participação das diretoras Sânia Barcelos, Maria Aparecida Rabelo e da 
coordenadora adjunta do Núcleo Regional Central de Minas, Ivanete Rodrigues. Durante a Conferência 
foram discutidos temas como os desafios da classe trabalhadora em defesa dos direitos e da 
democracia, o futuro do mundo do trabalho na sociedade capitalista, bem como o mapa da 
representação sindical da CUT em Minas Gerais. A Conferência Estadual é uma etapa preparatória à 4ª 
Conferência Nacional de Formação da CUT, que acontece entre os dias 27 e 31 de maio, no SESC Venda 
Nova, em Belo Horizonte; 

 No dia 18/05, foram realizadas as reuniões dos Plenos Leste de Minas e Triângulo Mineiro/Alto 
Paranaíba que discutiram entre outros temas, a reforma da Previdência, filiações, questões internas dos 
núcleos regionais, presença efetiva do sindicato na base, informes gerais etc. 

 No dia 17/05, trabalhadores da Ebserh, de Belo Horizonte e Juiz de Fora, se juntaram aos trabalhadores 
de enfermagem de vários hospitais da capital e interior, durante manifestação da categoria. O protesto 
fez parte do Dia Nacional de Lutas pela Valorização da Enfermagem que foi convocado em todo o país. 

http://www.sintsepgo.org.br/dependentes-agora-podem-se-hospedar-no-nobille-inn-thermas-place-sem-a-presenca-dos-titulares/
http://www.sintsepgo.org.br/dependentes-agora-podem-se-hospedar-no-nobille-inn-thermas-place-sem-a-presenca-dos-titulares/
http://www.sintsepgo.org.br/ato-em-defesa-da-educacao-contra-a-reforma-da-previdencia-rumo-a-greve-geral/
http://www.sintsepgo.org.br/ato-em-defesa-da-educacao-contra-a-reforma-da-previdencia-rumo-a-greve-geral/
http://www.sintsepgo.org.br/processo-dos-8432-pode-ser-julgado-nesta-quinta-16-de-maio/
http://www.sintsepgo.org.br/processo-dos-8432-pode-ser-julgado-nesta-quinta-16-de-maio/
http://www.sintsepgo.org.br/mais-uma-vez-stf-deixa-de-julgar-processo-do-plano-collor-8432/
http://www.sintsepgo.org.br/mais-uma-vez-stf-deixa-de-julgar-processo-do-plano-collor-8432/
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Os diretores do SINDSEP-MG, Vírgínia Fortini (Ebserh/BH), José de Arimatéia, além da 2ª Secretária do 
Núcleo Regional Central de Minas, Maria José Queiroz (Hospital Julia Kubistchek), e do delegado 
sindical, Reinaldo Lacerda (Ebserh/BH), participaram da manifestação. Os trabalhadores se 
concentraram na Praça da Estação e de lá, seguiram em passeata até a Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais onde foi realizada uma audiência pública na Comissão de Participação Popular para debater as 
pautas da enfermagem, tais como regulamentação da jornada de trabalho e o piso salarial nacional. 
Durante a audiência houve o lançamento da Frente Parlamentar Mineira em Defesa da Enfermagem. 
Além disso, a categoria está se mobilizando para a retomada das atividades da Frente Parlamentar em 
Defesa da Enfermagem do Congresso Nacional. 

 No dia 14/05, o SINDSEP-MG, participou ativamente das manifestações durante a greve geral da 
Educação. Houve atos em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberaba, Montes Claros. 

 Nos dias 07 e 08 de maio, diretores do SINDSEP-MG Edmilson Alves e Sânia Barcelos participaram da 
Etapa Sudeste da 4ª Conferência Nacional de Formação da Central Única dos Trabalhadores (CUT), na 
Escola Sindical 7 de Outubro, em Belo Horizonte/MG. A atividade se constituiu como espaço formativo e 
político de construção de propostas concretas e de organização das delegações das Estaduais da CUT 
Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro para a etapa nacional 4ª Conferência, que acontecerá entre 
os dias 27 e 31 de maio, no Sesc Venda Nova, também em Belo Horizonte. Fortalecimento do trabalho 
de base, consistência ideológica e unificação das lutas entre sindicalismo e movimento popular foram 
algumas das propostas da Etapa Sudeste, tendo em vista a construção de estratégias formativas que 
alcancem as bases sindicais e a comunidade. 

 No dia 06/05, os diretores do SINDSEP-MG, Rogério Expedito e Sânia Barcelos participaram de audiência 
sobre privatização de empresas públicas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Em Bocaiúva, ainda 
no dia 06/05, foi realizada audiência pública na Câmara Municipal da cidade sobre Reforma da 
Previdência e que contou com a participação dos diretores do SINDSEP-MG, Elza Machado e Maurício 
Prais. 

 Entre os dias 19 e 21/04, o SINDSEP-MG realizou a Plenária Estadual de Delgados Sindicais de Base. 
Durante três dias, delegados sindicais, juntamente com a diretoria do SINDSEP-MG, discutiram temas 
como reforma da previdência, MP 873/19, os desafios do movimento sindical frente aos ataques do 
governo Bolsonaro, formas de mobilização etc. Ao final da Plenária foi eleito o Conselho Deliberativo 
Sindical do SINDSEP-MG, composto por delegados sindicais de todo o estado. 

Calendário de Atividades: 
 27 a 31/05 - 4ª Conferência Nacional de Formação da CUT; 

 10/06 – Reunião preparatória da Marcha das Margaridas. 
 

SINDSEP-MS 

 Assembleia em todo o estado para divulgar a greve do dia 14 de junho; 

 Acerto sobre a greve com outras entidades; 

 Negociação com a CUT; 

 Discussão sobre Campanha Salarial; 

 Como garantir o ponto. 
 

SINTSEP-PA 

1. Reforma da Previdência: é o eixo político do sindicato 

2. Dia 15/05: O SINTSEP participou novamente, com vários órgãos, principalmente o INCRA, na 

manifestação, cerca de 60 mil pessoas, me Belém. Nossas regionais impactantes também 

principalmente com o Santarém e Marabá. 
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3. MP 873/19: Conseguimos liminar e até agora o desconto está vindo, inclusive na prévia deste mês de 

maio. 

4. Insalubridade: Tem uma liminar ganha, mas até agora está vindo pagamento de insalubridades cortadas. 

5. Greve Geral: é nosso eixo de atividade até o dia 14/06. Já fizemos 2.000 cartazes chamando à "Greve 

Geral Já" - Faremos uma assembleia geral do SINTSEP no dia 06/06, para votar a greve. Procedida de 

assembleias de base nos órgãos:  

 22/05: Marinha; 

 23/05: SPU; 

 24/05: Funasa/Museu Funai; 

 28/05: Sudam; 

 29/05: Incra. 

6. Ato do dia 30/05 - Educação: Estaremos convocando todos os trabalhadores a participar. Estaremos 

também participando das reuniões conjuntas. 

 

SINDSEP-PE 

Relatório de atividades do Sindsep-PE 

7 de abril 
Sindsep-PE se engaja, mais uma vez, na luta pela democracia e Lula Livre ao participar das mobilizações 
contra a prisão do ex-presidente. 
08 de abril 
Sindsep-PE colhe assinaturas, em sua sede, contra a reforma da Previdência. 
09 de abril 
Sindsep-PE realiza assembleia na Ebserh para discutir o Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020 e 
encaminhamentos. 
Representantes do Sindsep-PE participam do Fórum sobre Questões do Envelhecimento, promovido pela 
Universidade Católica como o apoio do Sindicato. 
16 de abril 
O coordenador geral do Sindsep-PE, José Carlos de Oliveira, participa do programa de TV, Trilhas da 
Democracia, onde debate os impactos da reforma trabalhista, a reforma da Previdência e a ofensiva contra 
os sindicatos por meio da MP-873. 
16 de abril 
Dieese e centrais sindicais promovem debate sobre a reforma da Previdência na sede do Sindsep-PE. 
24 de abril 
Sindicato promove assembleia na Funai para discutir os impactos da reforma da Previdência, a medida 
provisória 873, a mobilização nacional da educação e a necessidade de uma Greve Geral. 
25 de abril 
Sindicato promove assembleia na Funasa para discutir os impactos da reforma da Previdência, a medida 
provisória 873, a mobilização nacional da educação e a necessidade de uma Greve Geral. 
25 e 26 de abril 
Sindsep-PE participa da Conferência Municipal da Pessoa Idosa. 
29 de abril 
Sindicato promove assembleia no Incra para discutir os impactos da reforma da Previdência, a medida 
provisória 873, a mobilização nacional da educação e a necessidade de uma Greve Geral. 
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30 de abril 
Sindicato promove assembleia na Fundaj para discutir os impactos da reforma da Previdência, a medida 
provisória 873, a mobilização nacional da educação e a necessidade de uma Greve Geral. 
1º de maio 
Sindsep-PE participa das mobilizações do dia 1º de maio contra o desmonte da Previdência pública e em 
defesa da democracia brasileira. Nesse dia, começa a ser divulgada a data de 15 de maio como o dia da 
Greve Nacional da Educação e o 14 de junho como o dia da Greve Geral. 
03 de maio 
Sindsep-PE divulga o lançamento da plataforma eletrônica virtual da CUT (Na Pressão) para que a 
população possa pressionar os congressistas a votarem contra a reforma da Previdência por meio de e-
mails e mensagens de redes sociais. 
07 de maio 
Sindsep-PE participa da reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente da Ebserh, momento em que 
foi debatida e sugeridas alterações para a Minuta enviada 
pela Ebserh referente à Norma Operacional de Licenças e Afastamentos por motivo de saúde. 
08 de maio 
Sindicato promove duas assembleias (SFA e IF Belo Jardim) para discutir os impactos da reforma da 
Previdência, a medida provisória 873, a mobilização nacional da educação e a Greve Geral do dia 14 de 
junho. 
14 de maio 
Sindsep-PE integra nova reunião do Fórum sobre Questões do Envelhecimento, dessa vez para debater a 
pessoa idosa LGBT. 
15 de maio 
Representantes do Sindsep-PE se unem aos estudantes, professores e servidores da educação na Greve 
Nacional da Educação, em mobilizações realizadas em diversos municípios pernambucanos. 
20 de maio 
Sindsep-PE ganha na Justiça ação em benefício de servidores do Ministério da Saúde, garantindo o 
pagamento dos adicionais insalubridade e periculosidade que o Governo federal havia cortado. 
Sindsep divulga, em seus meios de comunicação, o lançamento da cartilha Mitos e Verdades da 
Condsef/Fenadsef que ajuda a população a entender melhor a reforma da Previdência proposta pelo atual 
Governo Federal. 
 

SINDSEP-PR 

 O SINDSEP-PR realizou uma assembleia em Curitiba, no dia 15/04, com a presença de 42 participantes, 

para passar os informes do SINDSEP, assuntos jurídicos, calendário de atividades e também para discutir 

com a categoria em relação às medidas do governo, como MP 873/2019, que retira as consignações das 

entidades na folha de pagamento através do sistema Serpro. 

 Outra demanda que debatemos bastante foi em relação à proposta da Reforma da Previdência, que o 

governo quer aprovar a todo custo e que a mesma prejudica as 3 categorias dos trabalhadores que são 

ativos, aposentados e pensionistas. 

 Para essa reunião do CDE, dia 21/05, participa o Coordenador-Geral do SINDSEP e Diretor da Executiva 

da CONDSEF/FENADSEF, e também da reunião da Executiva desta confederação/federação que haverá 

no período da tarde, depois do CDE. 
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SINFA-RJ 

 Participação do ato unificado das centrais sindicais em 1º  de maio, com o lançamento da campanha 

para a greve geral do dia 14/06/19. 

 Participação em audiência pública no município contra a reforma da Previdência, demissão em massa 

dos trabalhadores das O.S. no atendimento primário, que são as clínicas da família. 

 Reunião nos núcleos para a exposição da conjuntura nacional. 

 Apoio ao movimento do dia 15/05/19, dos estudantes e professores. 

 Preocupação da direção do SINFA com os servidores que estão buscando, por meio jurídico, que não é 

do sindicato, por aposentadoria especial, sem que estes servidores tenham esclarecimento sobre o risco 

de se aposentarem e terem seus aumentos feitos segundo o sistema do Regime Geral da Previdência. 
 

SINDISERF-RS 

 23 de abril 2019 - Participação da reunião ampliada, sindicatos e movimentos sociais com a CUT-RS, para 
tratar do Ato de 1º de Maio. 

 29 de abril 2019 - Reunião com a administração do SENGE - Sindicato dos Engenheiros do RS, fins tratar 
convênio Plano de Saúde. 

 29 de abril 2019 - Participação na Plenária com o Senador Paulo Paim na Federação dos Trabalhadores 
da Agricultura do RS - FETAG, sobre a Reforma da Previdência. 

 01 de maio 2019 - Participação da Plenária da CUT-RS na Federação dos Trabalhadores em Instituições 
Financeiras - FETRAFI. 

 01 de maio 2019 - Participação no Ato 1º de Maio, caminhada da Rótula das Cuias até a Usina do 
Gasômetro, Porto Alegre - RS. 

 02 de maio 2019 - Reunião com o Senador Paulo Paim, em seu gabinete em Canoas-RS, para tratar do 
assunto dos trabalhadores da CONAB. 

 08 de maio 2019 - Reunião com os servidores da SPU, na Receita Federal-RS. 
 15 de maio 2019 - Palestra e reunião com os servidores da SPU na Receita Federal-RS, sobre a Reforma 

da Previdência com o Dr. João Lucas, Assessor Jurídico do Sindiserf-RS. 
 15 de maio 2019 - Participação na manifestação e caminhada em Defesa da Educação e Previdência 

Social. 
 15 de maio 2019 - Ato em Defesa da Educação e Previdência Social na Esquina Democrática, com 

participação de 30.000 trabalhadores de sindicatos, movimentos sociais e público em geral. 
 Nos dias 27 e 28 de maio de 2019, serão realizadas assembleias com os servidores federais na FURG - 

Rio Grande-RS, e Delegacia do Sindiserf-RS - Pelotas-RS, para escolha de delegado e representante 
sindical GESTÃO 2019/2021. 
O Palestrante sobre a Reforma da Previdência será o DR. JOÃO LUCAS, assessor jurídico do Sindiserf RS. 

 

Brasília-DF, 21 de maio de 2019. 

 

 

 

 

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 


