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RELATÓRIO DA REUNIÃO DO CDE  
 

Data: 15/04/2020. 

Estados presentes/Videoconferência: AP, BA, CE, GO, MA, MG, MT, PE, PB (Sindecon), PR, RJ 

(Sinfa), RN, RO, RS (Sindfaz), SC e Direção Executiva da Condsef/Fenadsef. 

Pauta: Informes, Análise da Conjuntura, Outros assuntos e Encaminhamentos. 

 

Foram ratificadas todas as resoluções da reunião da Direção Nacional da 

Condsef/Fenadsef que aconteceu no dia 13/04/2020, via videoconferência, que seguem 

abaixo: 

A Executiva deliberou pelo monitoramento da enquete da ISP e a Secretaria de Formação e 

Política Sindical ficou responsável por esse acompanhamento. Assim como, as outras tarefas têm 

responsáveis. Precisamos relacioná-las para apresentá-las no CDE e cobrar dos (as) responsáveis 

sua execução: 

O mérito/justificativa/intenções da Campanha “O Povo acima do lucro”: 

01) Dentre as tarefas deliberadas pela Executiva uma diz respeito à Campanha de Valorização 

do Serviço Público: “O Povo acima do lucro”, que entra em perfeita sintonia contra o 

desmonte do Estado. E lembramos que a CUT também lançou uma. Então, não precisamos 

de uma nova campanha com novos conteúdos. Todo o material a ser produzido deve 

derivar das referidas campanhas; 

02) Com relação à deliberação da CUT, reportada por Armengol, de diagnosticarmos as 

condições de trabalho do nosso povo da saúde e, principalmente, a subnotificação, 

podemos aproveitar parte do questionário da enquete da ISP ‘Trabalhadores Protegidos 

Salvam Vidas’, enriquecê-lo com novos dados e colocar como tarefa urgente por parte das 

filiadas, com prazo até dia 24/04, sob o acompanhamento da Secretaria Geral e Secretaria 

de Formação e Política Sindical junto à outra que já está com ela; 

03) Campanha em defesa dos trabalhadores do setor público e sua importância para o 

atendimento da sociedade; 

Desdobramentos/ações/tarefas/estratégias da Campanha: 

04) Criar um aplicativo (Observatório do COVID-19) com a finalidade de coletar informações, 

denúncias, sugestões dos servidores e trabalhadores do serviço público; 

05) Criar um canal de ouvidoria da Condsef/Fenadsef para acolher as possíveis demandas dos 

empregados; 
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06)  Emitir nota pública e oficio à Administração Pública Federal, bem como Estadual e 

Municipal (aproveitando da situação de servidores federais descentralizados), cobrando a 

testagem para o COVID-19 em todos os servidores (as) que estão em contato com a 

população na prestação dos serviços (especialmente da área da saúde), pois além de 

direcionar medidas de atenção à saúde desses servidores, evitará que os mesmos se 

transformem em disseminadores do coronavírus; 

07)  Ampliar nossa capacidade de comunicação estreitando a rede entre a nossa assessoria de 

comunicação e imprensa com as assessorias das entidades filiadas, sempre com a direção 

das respectivas instâncias. A ideia é capilarizar e ampliar as questões centrais do 

movimento sindical dos SPFs em cada momento conjuntural, pois, nesse momento a 

valorização do papel dos serviços e servidores públicos (na saúde e demais setores) no 

enfrentamento a pandemia do COVID – 19; e a necessidade da urgente revogação da EC 95, 

inclusive, neste ponto, a Condsef/Fenadsef insistir, cobrar, influenciar junto à CUT e à 

Frente Brasil Popular. Que isto tenha prioridade como bandeira de luta de toda a classe 

trabalhadora; 

08) A Condsef/Fenadsef juntamente com as entidades filiadas confeccionar faixas, banner, 

cartazes, outdoor, com dizeres em defesa do SUS, dos profissionais de saúde que estão 

direta e indiretamente nos enfrentamentos e combates ao COVID-19, bem como as várias 

endemias como a dengue, a malária, etc.; 

09) Apoio ao manifesto "TRIBUTAR OS RICOS PARA ENFRENTAR A CRISE" que foi construído 

pelos Auditores Fiscais pela Democracia (AFD), ANFIP, FENAFISCO e o Instituto Justiça 

Fiscal (IJF); 

10) Defender a imediata aprovação do PL 744/2020, de autoria dos Deputados Carlos Veras 

(PT-PE) e José Ricardo (PT-AM), que aumenta o percentual do adicional de insalubridade 

dos trabalhadores da saúde que estão na linha de frente ao COVID-19, para o teto máximo 

de 40%, sobre os seus salários; 

Outros encaminhamentos: 

11) Quanto a Live, que o nome seja igual do FONASEFE, ou repetimos o nome para o dia 30/04, 

ou mudamos o nome da live do FONASEFE. Continuando, se definido esse nome, aí cabe 

tudo, precisamos urgentemente achar os (as) convidados (as), marcar o horário, fazer a 

preparação técnica (internet veloz, câmera, microfone, enfim profissionalismo) e preparar 

ampla divulgação. Temos convicção de que teremos mais de trinta mil visualizações, e isso 

leva nossa voz, propostas e atuação para amplos setores da nossa base, assim como para a 

sociedade - a proposta de conteúdo e roteiro será encaminhada amanhã; 

12) Que a Capesesp garanta aos associados que os pagamentos das suas parcelas da 

contribuição dos servidores sejam após o segundo dia útil de cada mês; 
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13) Demandar a abertura de espaços nos hotéis nos estados, para acolher os trabalhadores da 

saúde para que eles não precisem ir para casa; 

14) Construir concessão de pensão específica para os beneficiários/dependentes dos 

trabalhadores (as) que vierem a óbito em função do COVID-19; 

15) No sentido de se manter as tratativas entre as entidades sindicais, empregados e comissões 

da EBSERH, propomos que a empresa utilize o sistema da Rede Universitária de 

Telemedicina (Rute); 

16) Reforçar o pedido da importância da participação dos empregados da EBSERH no Comitê 

de Crise que foi instituído pela empresa; 

17)  Solicitar que a EBSERH encaminhe para todas as superintendências esclarecimento a 

respeito do pagamento parcial do adicional de insalubridade, pois, em muitos locais de 

trabalho, estão colocando a responsabilidade do pedido para os empregados e precisa 

mudar o PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, LTCAT - Laudo Técnico das 

Condições do Ambiente de Trabalho e o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional; 

18) No PCMSO - que seja garantido a todos os empregados a testagem imediatamente e, logo 

após, a pandemia do COVID-19; 

19) Implementar uma forma mais consistente de organização dos empregados da EBSERH, 

principalmente nos estados onde ainda não foram consolidadas essa organização de 

filiação desses empregados (AL, AM, PA, PB, RJ, RN, e SP); 

20) Documentos anexos: 1) No combate ao coronavírus o serviço público é essencial!; 2) 

Relatório ISP; 3) Relatório da CUT; 4) PL 744/2020; 5) Certidão Fenadsef; 6) PL 

1154/2020; 7) PL 1785/2020; 8) Aprofundamento das opções de trabalho temporário na 

administração pública; 9) Mandado de Segurança impetrado por Sintsef-CE. 

Outros Encaminhamentos Aprovados: 

21) Que as Entidades Filiadas informem para a Condsef/Fenadsef qual é a forma que estão 

trabalhando nesse período da pandemia do coronavírus (Presencial, Parcial, Teletrabalho, 

etc.); 

22) Solicitar a assessoria jurídica da Condsef/Fenadsef que faça uma nota técnica sobre as 

consequências de os servidores (as) aderirem à aposentadoria especial depois da reforma 

da Previdência; 

23) Eleições Capesesp 2020, as eleições para a nova direção da Capesesp serão realizadas nos 

dias 04 e 05 de Maio, para eleger o presidente, conselheiros fiscais e conselho deliberativo, 

foi inscrita uma chapa única, onde estão concorrendo vários companheiros da nossa base, 
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as nossas entidades sindicais filiadas têm toda autonomia para apoiar ou não a chapa 

única; 

24) Geap - A conselheira da Geap, Ivete Valentina, está tendo problemas de exercer o seu 

mandato legitimamente, bem como, sendo impedida de ter as condições legais das suas 

funções dentro do CONAD, ficou definido que a nossa assessoria jurídica dará todos os 

subsídios para que a companheira tenha os seus direitos resgatados; 

25) As nossas entidades filiadas formalizar oficialmente o nome do diretor responsável pela 

ação junto aos deputados e senadores, conforme orientações enviadas sobre a campanha 

de pressão junto aos parlamentares; 

26) Direção executiva da Condsef/Fenadsef, organizar todos os instrumentos das campanhas 

da ISP, CUT, bem como de mídia, de forma a orientar as nossas filiadas no sentido de se 

incorporarem nas mesmas. 

 

Calendário de Atividades 

 Dia 17/04: Reunião com o Deputado Federal, José Guimarães PT-CE; 

 Dia 23/04: LIVE – Condsef/Fenadsef, Sinasefe e Maria Lúcia Fatorreli, com o tema “Todo o 

Serviço Público é Essencial” (em breve enviaremos horário e como acompanhar); 

 Dia 13/05: Reunião videoconferência do CDE, das 14 às 17 horas; 

 Reuniões da Diretoria Executiva da Condsef/Fenadsef todas as segundas-feiras, das 14 às 

17 horas, por videoconferência. 

 

Informes dos Estados 

SINTSEF-CE 

1. O Sintsef/CE encontra-se de quarentena por conta do COVID-19 desde o dia 23/03/2020, 

foi formada uma comissão onde todas as semanas se reúnem para avaliarem todo processo 

do COVID-19 como também a conjuntura atual e nessas reuniões faz-se os 

encaminhamentos das demandas da entidade. No momento está prorrogado até dia 

03/05/2020. A comissão se reúne de forma virtual por vídeo para evitar problemas de 

contaminação de pessoas. 

2. O Setor Jurídico e outros setores estão realizando suas atividades de forma home office e a 

direção dando o suporte necessário. 

3. O Jurídico do Sintsef/CE, através de uma liminar, ganhou na justiça o direito de exigir da 

Ebserh o cumprimento das normas estabelecidas no que diz respeito aos EPIs, o 

afastamento para outras áreas de trabalhadores que sejam do grupo de risco e o trabalho 

home office, sob pena no descumprimento de multa de R$ 3.000,00/dia. 
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4. O Deputado Federal do PT de Pernambuco, Carlos Veras, encaminhou o PL 744 ao 

Congresso Nacional que propõe aumentar para 40% a insalubridade dos servidores que 

estão atuando no COVID-19. O Sintsef/CE tem como proposta que essa medida seja 

estendida pra todos os servidores nesse momento do COVID 19. 

5. Com relação a Conab, foi apresentada através da CNTC a prorrogação do ACT dos 

trabalhadores até o dia 30/04/2020, e precisamos que a Condsef/Fenadsef também 

apresente a proposta de prorrogação para ser apresentada aos trabalhadores. 

6. Hoje está uma correria muito grande por parte dos trabalhadores do Ministério da Saúde 

para aposentadoria no formato do Regime Especial, onde o servidor opta por sair do 

Regime Próprio de Aposentadoria e se aposenta pelo Regime Geral de Previdência. Como 

encaminhamento, o Sintsef/CE propõe que o CDE aprove e a Condsef/Fenadsef, através do 

seu Setor Jurídico, remeta um parecer técnico para suas filiadas orientar melhor nossos 

filiados. 

7. Que o CDE aprove uma nota técnica para a população informando sobre a importância dos 

serviços públicos e que as centrais sindicais também incampem essa luta. 

8. No próximo dia 17/04/2020 ocorrerá uma reunião na CUT com vários setores para 

discutir o Primeiro de Maio. O Sintsef/CE participará dessa reunião com dois 

representantes da direção, Roberto Luque e Luís Carlos. 

9. O Sintsef/CE, juntamente com a Escola Nordeste de Formação Política da CUT, realizou, nos 

dias 17 e 18 de fevereiro, o curso de formação na região do Cariri, na Cidade do Crato, sede 

da Delegacia Sindical. A direção fez um planejamento para realização em todas as regiões 

do Ceará, mas no momento estamos sem realizar por conta do COVID-19, logo 

retomaremos esses cursos para filiados. 

 
SINDSEP-PE 

Relatório de atividades do Sindsep-PE: 

 Dia 20 de fevereiro de 2020: Sindsep-PE realiza assembleia junto aos funcionários da 

Ebserh para debater proposta do TST referente ao ACT  

 Dia 21 de fevereiro de 2020: O bloco Abra o Olho faz sua festa de Carnaval no bairro do 

Recife e sai às ruas levando, como acontece tradicionalmente, um tema político. Este ano, o 

bloco fez uma crítica à política de desmonte do serviço público por parte do governo 

Bolsonaro.   

 Dia 2 de março de 2020: Teve início o serviço gratuito de contador para que os servidores 

possam apresentar suas declarações de Imposto de Renda.  

 Dia 09 de março de 2020: Representantes do Sindsep-PE participam do ato de rua do Dia 

Internacional das Mulheres  
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 Dia 10 de março de 2020: Sindsep-PE promove, em parceria com a Unicap, o Fórum sobre 

Questões de Envelhecimento 

 Dia 16 de março de 2020: Sindsep-PE promove assembleias extraordinárias para os 

servidores do Ibama e Incra 

 Dia 19 de março de 2020: Sindsep-PE suspende suas atividades presenciais e passa a 

prestar atendimento por telefone e e-mails. Também foi estabelecido rodízio de 

funcionários, exceto os do grupo de risco, que foram liberados. Até o momento o sindicato 

está funcionando em horário reduzido, das 9h às 13h. 

 Dia 19 de março de 2020: Sindsep sugere criação do comitê de crise do mundo do 

trabalho. 

 Dia 27 de março de 2020: O Sindsep-PE adere a campanha Marmita Solidária, da Frente 

Brasil Popular e voluntários, que distribuem diariamente, no bairro do Recife Antigo, cerca 

de 700 marmitas a moradores em situação de rua. 

 Primeira semana de abril de 2020: Sai a edição especial do jornal mensal do Sindsep-PE, 

o Garra, sobre a pandemia do novo coronavírus. Os jornais começam a chegar nas casas dos 

filiados. 

 

Brasília-DF, 15 de abril de 2020. 

 

 

 

 

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 


