
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

RELATÓRIO DO CONSELHO DELIBERATIVO DE ENTIDADES (CDE) DA CONDSEF/FENADSEF 

 

Data: 11/02/2020. 

Local: Auditório do Sindsep/DF. 

Estados Presentes: AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB (Sindecon e Sintserf), PE, PI, PR , RJ 

(Sinfa), RN, RO, RR, RS (Sindfaz e Sindiserf), SC e SE (Sintsep). 

Coordenação: Sérgio Ronaldo, José Carlos e Jussara Griffo. 

Pauta: Informes; Campanha Salarial; Formas de Enfrentamentos aos Desmontes e Retiradas de Direitos; e 

Encaminhamentos. 

 

RESOLUÇÕES 
 

1) Propor para o primeiro semestre de 2020, Encontro nas cinco regiões brasileiras com pauta única 

‘Organização Sindical’, à luz dos seminários (internacional e nacional) já realizados sobre o tema 

2) Solicitar a Subseção do DIEESE da CONDSEF/FENADSEF levantamento de dados sobre a base da 

CONDSEF/FENADSEF e das entidades filiadas, que subsidie essa discussão 

3) Incluir, transversalmente, nessas atividades, as deliberações do 13º. CONCUT e do Congresso da ISP. 

4) Seminários sobre Organização Sindical (Secretaria de Formação/GTE): 
 

Grupo Estados da Região Período Local do Seminário 

Regional I PI, MA, CE e RN 17 e 18 de abril Teresina-PI 

Regional II MG, SP, ES e RJ 08 e 09 de maio Vitória-ES/Rio de Janeiro 

Regional III SC, PR e RS 10 e 11 de julho Porto Alegre-RS 

Regional IV PB, BA, SE, AL e PE 07 e 08 de agosto Recife-PE 

Regional V GO, MT, MS e DF 11 e 12 de setembro Cuiabá-MT 

 
Regional VI  

 
AM, PA, AP, RR, RO, AC e TO 

 
13 e 14 de novembro 

Boa Vista - RR 
Manaus - AM 

Belém - PA 
 

5) Encontro dos Departamentos da Condsef/Fenadsef: 

 Março 

 Dia 14: Empresas Públicas - DEMP; 

 Dia 21: Educação e Cultura - DEC; 

 Dia a definir: Ex-Territórios e Anistiados. 

 Abril 

 Dia 18: Civis dos Órgãos Militares - DOMC; 

 Dia 25: Saúde - DESC. 

 Maio 

 Dia 16: Meio Ambiente - DENTMA; 

 Dia 23: Segurança e Advocacia Pública - DESAP. 



 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 Junho 

 Dia 06: Ministério da Economia (MTE, Fazenda, Infraestrutura) - DEMIEC; 

 Dia 13: Ciência e Tecnologia - DC&T. 

 Julho 

 Dia 18: Agricultura e Reforma Agrária - DARA. 
 

 Foi aprovado que os ministérios que foram extintos sejam unificados em um mesmo departamento, ao 

qual o ministério absorveu. 
 

6) Calendário de Atividades: 

 14/02: Dia Nacional de Lutas em Defesa da Previdência Pública e do INSS, com atos nas agências do 

INSS; 

 02/03: Dia Nacional de Luta em Defesa das Empresas Públicas, dos Hospitais Universitários e do Direito 

à Negociação Coletiva de Trabalho; 

 08/03: Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras, com atos e protestos; 

 18/03: Dia Nacional de Lutas Unificado com as Centrais Sindicais e Greve Geral do Setor Público 

Federal, Estadual e Municipal, Contra a Reforma Administrativa, Desmonte do Estado com Retirada 

de Direitos; 

 Indicativo/mês de maio: Encontro Jurídico das Assessorias da Base da Condsef/Fenadsef. 

 

INFORMES 
 

SINDSEP-AM 

 24 de janeiro: Atividade com os aposentados foi muito boa. 

 08 de março: Atividade com as mulheres e serviço público. 

 17 de março: Assembleia geral - Pauta: dia 18. 

 26 de setembro: Homenagem aniversário do Sindsep. 

 Calendário de visitas nos principais municípios. 

 Plantões jurídicos nos órgãos. 

 Calendário de assembleia em cada local de trabalho. 

 18 de março: mobilização e paralisação. 

 Criação do Fórum do Macro Setor em fevereiro. 

 

SINDSEP-AP 

 23 e 24/01: O sindicato participou do Encontro dos Aposentados e Pensionistas na Condsef/Fenadsef. 

 Dia 03/02/2020: O Sindsep e a Secretaria de Mulher da CUT/AP se reuniram com 10 

movimento/entidades diferentes para organizar o 08 de março. 

 Dia 04/02/2020: Teve início de inscrição para o curso de informática e dança de salão. 

 Dia 08/02/2020: Reuniu a sua diretoria e funcionários para planejar suas ações para 2020. (Planejar e 

Formação). 
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 Dia 08/02/2020: O sindicato está organizando o II Seminário de Comunicação, tendo como tema 

"Comunicação em Vertigem: Resistência, perspectivas e os desafios atuais", que acontecerá em maio, dia 

15 e 16/05/2020. 

 Dia 24/02/2020: Baile de Carnaval com entrega de panfletos. 

 

SINTSEF-BA 

 Após eleição das coordenações dos 5 Núcleos do Sintsef está programado, para o mês de março, o 
Planejamento Estratégico de todas coordenações para os próximos 3 (três) anos, já que a eleição de 
diretoria foi ano passado. 
Também acontecerá a primeira reunião da diretoria do ano 2020. 

 Vamos definir um calendário de assembleias na capital e interior para Campanha Salarial 2020. 
 Vamos participar da mudança do Garcia, bloco de protesto, na segunda-feira de carnaval, com várias 

entidades do movimento sindical e movimento sociais. 
 Estaremos presente nas comemorações do dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher, juntamente 

com outras entidades de trabalhadores. 
 Servidores da Ebserh continuam atentos as negociações em andamento no TST. 
 O Sintsef-BA participou do Encontro Nacional dos Aposentados no mês de janeiro, organizado pela 

Condsef. 
 

SINTSEF-CE 

1. O SINTSEF/CE fechou uma parceria com a Escola Nordeste de formação da CUT para realização de cursos 
de formação sindical, inclusive já definiu calendário para todo o ano de 2020 sendo oito cursos no interior 
e dois na capital. No dia 17 de janeiro deste ano, realizou um seminário sobre reforma sindical tendo 
como palestrantes o diretor jurídico da CONDSEF, Edison Cardoni, e o Deputado Federal Carlos Veras 
(PT/PE). 

2. O SINTSEF/CE realizou no dia 18 de janeiro deste ano, uma Assembleia Geral para debater a conjuntura e 
deliberar sobre a reestruturação do setor jurídico do sindicato. O evento ocorreu após uma de série de 
nove assembleias regionais, sendo oito nas cidades sedes das Delegacias Sindicais do interior e uma na 
capital para debater esse tema. 

3. A Direção Colegiada do SINTSEF/CE e da CUT/CE vem acompanhando solidariamente as categorias em 
greve no Estado: PETROBRAS, DATAPREV, PROFESSORES. 

4. A Direção Colegiada do Sintsef esteve, dia 06/02/2020, no complexo hospitalar da Universidade Federal 
do Ceará para realizar uma Assembleia com as empregadas e os empregados públicos da EBSERH. 
Entramos no segundo ano do governo Bolsonaro e, assim como em 2019, a perspectiva de negociação do 
ACT 2020/2021 com a Ebserh deve ser muito desgastante. O presidente já anunciou muitos cortes no 
serviço público, com graves impactos para os trabalhadores dos equipamentos da União, bem como para 
toda a população. A assembleia discutiu também o processo de dissídio coletivo do ACT (2019/2020) e 
questões relativas à insalubridade dos trabalhadores dos hospitais universitários. Entre os 
encaminhamentos, acompanhando as mobilizações no Brasil, os trabalhadores do Ceará acertaram de 
construir um ato com indicativo de paralisação no dia 02 de março, e que através da Condsef/Fenadsef 
seja essa atividade em todo Brasil. 

5. Conforme deliberado pela Condsef/Fenadsef, o Sintsef/CE está discutindo com sua base a greve geral que 
ocorrerá dia 18 de março, onde pretendemos mobilizar toda nossa base. E a CUT convocou uma plenária 
sindical e popular, em sua sede, no dia 11 de fevereiro, às 14h, para discutir as greves e as mobilizações. 

6. Também o Sintsef/CE está inserido na mobilização do dia 08 de março (Dia internacional da mulher). 
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7. Os trabalhadores do DNIT-CE estão constantemente sendo assediados moralmente pela gestora daquele 
órgão, onde o Sintsef/CE já peticionou uma ação na justiça denunciando tal pratica, e, no CDE anterior, 
fez um encaminhamento solicitando que a Condsef/Fenadsef solicite uma audiência com a 
superintendência do DNIT em Brasília, pra tratar dessa demanda. 

8. Assim como a Condsef e outras entidades filiadas, o Sintsef apoiou politicamente e financeiramente, 
como também enviou dois representantes para apoiar a chapa 2 - "Um novo Sindsep" - nas eleições do 
Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Espírito Santo. 

 

SINTSEP-GO 
Atividades do mês de janeiro de 2020 
 05/02/2020 - Diretores do SINTSEP-GO participam de reunião na CUT. 
 07/02/2020 - Diretores participaram juntamente com Fórum Goiano do Debate sobre a preparação do 

ato dia 18/02/20 e 08 de março. 
 11/02/2020 - A Direção do SINTSEP-GO participa de ato que repudia  declarações de Paulo Guedes. 
 12/02/2020 - Ademar R. de Souza participa de reunião do CDE.  
 13/02/2020 - 21 Delegados (as) do SINTSEP-GO  participam de plenária da CONDSEF. 
 14/02/2020 - Acontecerá plenária sindical com cerca de 180 delegados de bases. 

 

SINDSEP-MA 

O Sindsep vem participando de várias atividades políticas contra o desmonte dos serviços públicos e de 

retirada de direitos dos trabalhadores, bem como, em defesa da democracia. 

Atividades: 

1. Reunião do Conselho do IFMA - Codó, discussão e aprovação das prestações de contas 2019; 

2. Apoio à chapa Cutista nas eleições dos Municipais de São Luís - MA; 

3. Participação no Congresso da FETRAM (Federação dos Municipais Maranhenses); 

4. Realização da confraternização  (Natal/Ano Novo) nas 11 Secretarias Regionais, oportunidade em que 

fizemos as nossas pregações políticas; 

5. Realizamos palestra aos aposentados e pensionistas, no seu dia; 

6. Participação na agenda das Centrais; 

7. Reativação da Rádio Web do Sindsep-AM; 

8. Participação nas atividades da Condsef/Fenadsef, inclusive o Cofin; 

9. Conseguimos o recebimento de ganhos salariais, via judicial, com recebimento dos retroativos, a exemplo 

dos servidores da Ex-LBA; 

10. Vamos realizar a festa carnavalesca, Bloco "Os Indignados", para brincar protestando contra o atual 

governo e seus políticos. 

 

SINDSEP-MG 

Atividades da Secretaria de Comunicação/Imprensa no mês de janeiro/2020: 

 15/01 - Palestra: A reforma no âmbito do regime próprio da previdência e os seus impactos para 
aposentados e os quase aposentando – Sede da CUT/MG; 

 17/01 – Palestra - A reforma no regime geral de previdência e seus impactos para aposentados e os quase 
aposentando – Sede da CUT/MG; 

 21/01 – Plenária dos Sindicatos Cutistas– Sede da CUT/MG. 



 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

Obs.: O Diretor de Comunicação/Imprensa do SINDSEP-MG, José de Arimatéia, também participou de reuniões 
na CUT/MG preparatórias às atividades do Dia do Aposentado. No entanto, em virtude das fortes chuvas que 
atingiram Belo Horizonte na semana da atividade, esta não se realizou. 
 

SINDSEP-MS 

1. O Sindsep-MS realizará nos dias 14 e 15/02/2020, em Campo Grande-MS, o seu VII Congresso Ordinário, 
no qual será debatida a situação da conjuntura, o plano de lutas e a proposta de unificação da entidade 
com o Sintsprev-MS, para fortalecer a organização dos trabalhadores no serviço público federal no Mato 
Grosso do Sul. 

2. Realização, nos meses de setembro de 2019 a janeiro de 2020, de assembleias nos locais de trabalho na 
capital e interior do estado (Aquidauana, Dourados, Ivinhema, Jardim, Ladário, Miranda, Naviraí, Três 
Lagoas) para discutir a pauta do Congresso e a eleição dos/as delegados/as ao 7° Congresso do Sindsep-
MS. 

3. Participação no Congresso do Sintsprev-MS, em que deliberaram pela unificação com o Sindsep-MS, no 
qual estiveram presentes a diretoria e também os companheiros da Condsef, Pedro Armengol e Gilberto, 
e do Sintsep-GO, Ademar. 

4. Participação no 13° Congresso da CUT, em Praia Grande-SP, bem como no 11° CECUT, em Campo Grande-
MS, elegendo a filiada Ana Claudia para a Direção 2020/2024. 

5. Participação ativa na Mesa de Negociação do ACT Ebserh e Empregados, com assembleia nos locais de 
trabalho (HUs da UFGD e da UFMS) e nas reuniões em Brasília. 

6. Participação no 13° Congresso da Condsef/4° Congresso da Fenadsef, dias 14 e 15/12/2019, em Brasília-
DF. 

7. Participação no Encontro de Aposentados, promovido pela Condsef, em Brasília-DF. 
 

SINDSEP-MT 

Relatório sintetizado de atividades 

 Iremos realizar o “V Encontro de Aposentados e Pensionistas” da base do SINDSEP-MT, que será realizado 

no dia 07/03/2020, na sede do SINTEP-MT, onde possibilitaremos para os nossos filiados, o repasse de 

informações atualizadas e mais precisa quanto às novas medidas negativas do governo que já foram 

implementadas e que ainda estão por vir, a fim de esclarecer a importância da união de todos em defesa 

de nossos direitos. Ademais, iremos ainda proporcionar um momento de confraternização entre os 

participantes. Em tempo, contaremos com a importante participação da CONDSEF/FENADSEF na pessoa 

do senhor Secretário-Geral Sérgio Ronaldo da Silva e demais ilustres palestrantes. 

 Estaremos realizando reunião do Sistema Diretivo no dia 06/03/2020, onde os membros da direção do 

SINDSEP(MT) estarão discutindo e aprovando a prestação de contas da entidade relativa aos últimos 

meses, bem como de assuntos pertinentes as medidas do governo central contra a categoria como um 

todo e demais encaminhamentos advindos da nossa CONDSEF/FENADSEF e suas instâncias.  

 Estamos construindo uma nova parceria com a UNIMED Cuiabá, onde esta encontra-se trabalhando para 

apresentar uma nova tabela de plano de saúde viável e que atenda a todos os nossos filiados e seus 

dependentes. Este processo está bem adiantado devendo ser finalizado por esses dias. 

 Na parte da Assessoria Jurídica, já estamos bem adiantados com os processos relativos a diferença do PSS 

sobre 1/3 de férias, insalubridade, periculosidade e outros, tendo sido já ajuizados para a execução dos 

valores. 
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 Outro ponto importante relativo ao jurídico trata da ação do FGTS, onde estamos orientando de diversas 

maneiras, a todos os nossos filiados para não proporem esse tipo de ação, em razão do prejuízo 

incalculável que trará para o servidor que ganhar a mesma. Inclusive para fortalecer essa atitude, a 

CONDSEF/FENADSEF emitiu um comunicado para seus colaboradores. 

 Estamos também orientando os nossos filiados que porventura se aposentaram ou irão se aposentar e, 

ainda possuem Licença Prêmio por assiduidade, que procurem o setor jurídico do sindicato para propor 

pedido de recebimento desse tempo em pecúnia, haja vista o direito que assiste essa situação. 

 Estaremos realizando assembleias por regiões do Estado de MT, a fim de reunirmos com os servidores 

para repasse de informações e discutirmos formas conjuntas de ações em defesa dos nossos direitos, 

respeitando criteriosamente as orientações deliberadas por nossa Confederação/Federação, em suas 

instâncias.  

 

SINTSERF-PB 

 O Sintserf se reuniu com o Sinait/PB para dialogar sobre o Dia de Luta, 18/03. Chegamos ao entendimento 

que iremos mobilizar a categoria para manifestação conjunta com outras entidades. 

 Dia 15/02 - será realizada reunião da Direção Estadual do sindicato para discutir o 18/03 e organizar 

calendário de assembleias. 

 O sindicato ajuizou ações do PASEP e obteve sentenças favoráveis. 

 O sindicato está articulando junto à CUT a reorganização do Fórum Estadual das Entidades dos Federais. 

 

SINDSEP-PE 

Relatório de atividades do Sindsep-PE: 
 De 28 a 30 de novembro de 2019: Sindsep-PE participa do 15º Congresso da CUT-PE; 
 Dia 3 de dezembro de 2019: Direção do Sindsep-PE toma posse no Conselho Municipal de Saúde do 

Recife; 
 Dia 3 de dezembro de 2019: Assembleia para prestação de contas do exercício 2018; 
 Dia 6 de dezembro de 2019: Sindsep-PE realiza festa do Dia do Servidor, Confraternização e aniversário de 

30 anos; 
 De 13 a 15 de dezembro de 2019: Sindsep-PE participa do XIII ConCondsef e IV ConFenadsef; 
 De 21 a 25 de janeiro de 2020: Sindsep-PE participa do Fórum Social das Resistências, em Porto Alegre; 
 Dia 23 de janeiro de 2020: Sindsep-PE participa do Encontro Nacional dos Aposentados e Pensionistas da 

Condsef/Fenadsef e elege Fernando Lima, diretor da entidade, para o Denap; 
 Dia 24 de janeiro de 2020: Sindsep-PE realiza evento na sua sede, em Recife, em homenagem ao Dia dos 

Aposentados. O sindicato também participa, em Brasília, de atividades pela passagem dessa data; 
 De 3 a 19 de fevereiro de 2020: Direção e Núcleo dos Aposentados e Pensionistas do Sindsep-PE realizam 

uma série de assembleias na capital e interior do Estado para repassar informes do setor e eleger 
delegados ao Seminário Estadual dos Aposentados e Pensionistas, que acontecerá dias 19 e 20 de março, 
em Recife. 

 Dia 21 de fevereiro de 2020: O sindicato volta as ruas com o desfile do bloco carnavalesco "Abra o Olho", 
que acontecerá no bairro do Recife Antigo, co o tema: "Eles querem destruir, nós vamos resistir". 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

SINDSEP-PR 

 O Sindsep-PR participou do Encontro dos Aposentados e Pensionistas da base da Condsef nos dias 23 e 

24/01, com a presença de 2 diretores aposentados (Athanagildo Volaco - Funasa e João Sobieranski - Incra), 

além do diretor José Alves, que é diretor da Condsef da própria Secretaria de Aposentados e Pensionistas. 

Participaram também do ato que teve no Espaço do Servidor sobre o Dia dos Aposentados. 

 Sobre as atividades de 11 a 13/02, que são: dia 11 às 9h - reunião do CDE, e as 16h - reunião da direção da 

Condsef; dia 12 às 9h - Ato no Auditório Nereu Ramos, e às 17h - posse da direção eleita da 

Condsef/Fenadsef; dia 13 às 9h - Plenária Nacional da Condsef/Fenadsef. Para estas atividades participarão 

o Secretário-Geral do Sindsep e Diretor da Condsef/Fenadsef, José Alves, e o Secretário de Finanças do 

Sindsep-PR, Enéas Luiz Ghélfi (M. Saúde). 
 

SINDISERF-RS 

1) 09 de janeiro de 2020 - Participação na reunião da CUT Metropolitana para organização no Fórum Social 
das Resistências. 

2) 21 de janeiro de 2020 - Participação na Marcha de Abertura do Fórum Social das Resistências com marcha 
do Largo Glênio Peres até o Gasômetro. 

3) 22 de janeiro de 2020 - Participação no Fórum Social das Resistências: oficina sobre Trabalho, Saúde, 
Seguridade Social e Previdência, Plenária de Convergência - Direito à Cidade e Cidade sem Direitos, 
Resistência no Estado Mínimo - Perda de Direitos, Possibilidades e a Economia Solidária e Alterações do 
Código Estadual do Meio Ambiente. 

4) 23 de janeiro de 2020 - Participação no Fórum Social das Resistências: Encontro de convergências das 
lutas Socioambientais (Porto Alegre-RS), Mulheres por um Estado Laico e Democrático, Encontro de 
Convergência das Lutas Socioambientais (São Leopoldo-RS) e assistir o filme "GOLPE", no término do filme 
houve um debate sobre o mesmo. 

5) 24 de janeiro de 2020 - Participação no Encerramento do Fórum Social das Resistências com a Assembleia 
dos Povos. 

6) 29 de janeiro de 2020 - Participação na Reunião da CUT/RS - Encontro Estadual de Presidentes e Diretores 
de Finanças dos Sindicatos filiados à CUT. 

7) 03 de fevereiro de 2020 - Participação no Ato em frente a Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP) em apoio à 
Greve dos Petroleiros. 

8) 04 de fevereiro de 2020- Participação na reunião Coletivo de Mulheres da CUT, debateu a realização da 
jornada de lutas de 08 a 14 março, na Orla do Guaíba- Porto Alegre-RS. 

9) 05 de fevereiro de 2020 - Assembleia dos trabalhadores da EBSERH/HUSM, Santa Maria-RS. 
10) 05 de fevereiro de 2020 - Participação no Ato Público em Defesa do DATAPREV e INNS e NÃO A 

MILITARIZAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO! 
11) 07 de fevereiro de 2020 - Participação na panfletagem e caminhada na Greve dos Petroleiros em Canoas-

RS. 
 

Nota: O Sindiserf-RS está representado: 
 CUT Metropolitana: Marcolino Antunes de Oliveira - Diretor de Administração do Sindiserf-RS; 
 CUT Região Sul: Maiara - Trabalhadora da EBSERH-HEUFPel; 
 CUT Região Centro: Vera Regina Gomes da Rosa - Trabalhadora da Ebserh/HUSM -Delegada sindical do 

Sindiserf-RS - Região Centro; 
 Arlindo Augusto Fernandes Ximendes - Diretor adjunto Secretaria de Movimentos Sociais, Gênero e 

Etnias; 
 CUT Litoral Sul: Iraneide, trabalhadora da EBSERH-HUFurg - Rio Grande-RS. 



 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 

 

SINFA-RJ 

No mês de janeiro, o Sinfa participou do Encontro Nacional de Aposentados e Pensionistas (DENAP) nos dias 

23 e 24, onde foi eleito o Sr. Paulo Roberto da Silva, diretor suplente de Aposentados e Pensionistas do Sinfa, 

Coordenador do DENAP. 
 

Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 


