
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
SBS – Quadra 1 - Bloco K – Ed. Seguradoras– 3º Andar – Asa Sul – CEP 70093-900 – Brasília - DF 

 

RELATÓRIO DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DE ENTIDADES - CDE 

(VIDEOCONFERÊNCIA) 
 

 

Data: 12/06/2020. 
 

Presentes: Diretores da Condsef/Fenadsef. 
 

Estados: AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PE, RN, RO, RR, SC, SINDECON-PB, SINFA-RJ, 

SINDFAZ-RS. 
 

Pauta: Informes, Análise da Conjuntura e Encaminhamentos. 

 

 

ENCAMINHAMENTOS 
 

 Campanha Nacional em defesa da autonomia dos sindicatos (Secretaria-Geral, Secretaria de 

Formação e Secretaria de Imprensa e Comunicação); 

 Condsef/Fenadsef, Entidades Filiadas e Fonasefe - organizar atividade de mobilização para o 

final de Junho, ou início de Julho, como Dia Nacional de Lutas com atividades no formato 

similar aos que já estão acontecendo em vários estados e Brasília-DF, respeitando os 

mecanismos de distanciamento social, levando como sugestões os seguintes temas como 

exemplo: "A Vida Acima do Lucro", "Quem Puder, Fique em Casa", "Revoga o Teto", "Verbas 

para o SUS", "Contra os Vetos ao PLP 39/2020", "Fora Bolsonaro e Mourão"; Democracia é: 

Mais Serviços Públicos, Contra o Racismo, Violência e Discriminação; 

 Utilizar de forma mais intensiva os meios de comunicação via redes sociais, para intensificar a 
defesa dos serviços, servidores e trabalhadores públicos estreitando o nosso diálogo com a 

sociedade e a categoria (Secretaria de Imprensa organizar videoconferência com as nossas 

filiadas e setores de comunicação); 

 Decreto n° 10.328, de 28 de Abril de 2020, que promove mudanças inconstitucionais nas 

consignações em folha de pagamento (agendar seminário com as nossas filiadas); 

 Reforçar a participação na campanha do questionário da ISP "Trabalhadoras e Trabalhadores 

Protegidos Salvam Vidas"; 

 A Secretaria de Relações Internacionais - organizar LIVE com a participação de convidados 

(José Dirceu) para o dia 17/06, às10 horas; 

 Que as Filiadas informem para a Condsef/Fenadsef quantas desconsignações já ocorreram em 

cada sindicato; 
 Setor Jurídico da Condsef/Fenadsef analisar a possibilidade de ação judicial contra o 

Presidente da República, por ocasião de ter orientado os seus seguidores a invadirem os 

hospitais públicos; 

 A Calculadora da Saúde será disponibilizada no decorrer dessa semana, de 15 a 19/06/2020; 
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 Condsef/Fenadsef solicitar para a EBSERH a possibilidade de rever o regulamento que trata 

do processo de remoção dos empregados (as); 

 Que a Condsef/Fenadsef delibere a manifestação da sua posição ao STF sobre o assunto do 
Marco Temporal em apreciação no âmbito do Recurso Extraordinário 1017365; 

 Que a Condsef/Fenadsef desenvolva atividades de estudo e debate acerca dos impactos do 

teletrabalho e das novas tecnologias de comunicação e informação sobre as relações de 

trabalho no serviço público, a fim de amadurecer um posicionamento político da categoria. 

 Calendário de Atividades: 

 13/06 - Carreata em Defesa da Democracia e da Vida - Brasília-DF; 

 14/06 - Atos em vários estados em Defesa da Democracia e Fora Bolsonaro e Mourão; 

 16/06 - Encontro do Coletivo de Formação da CUT Nordeste; 

 17/06 - LIVE da Condsef/Fenadsef, às 10 horas, convidado - José Dirceu, tema: "Os Desafios 

da Classe Trabalhadora Frente ao Governo Bolsonaro"; 

 Ato em Defesa da Vida e Serviços Públicos (Sintsef-CE); 
 21/06 - Ato em Brasília-DF - Em Defesa da Democracia e Fora Bolsonaro e Mourão. 

 

INFORMES ESTADOS 

SINTSEF-BA 

Informes de Atividades do Sintsef – 05/06/2020 

1. O Sintsef Bahia participou do dia Nacional de luta da categoria, em 27 de maio de 2020, com 
cartazes, com palavras de ordem "fora Bolsonaro" e outras bandeiras de luta em Salvador. Na 

porta do Incra e na frente do Hospital Salvador, contou também com a participação de todos 

os 5 núcleos e as 2 delegacias, que marcaram esse dia fortalecendo o dia nacional de luta, nas 

nossas bases; 

2. Considerando que já temos 108 pedidos de desfiliações e, entendemos que o servidor tem que 

pedir desfiliação junto à entidade sindical, e, não ao sistema Sigepe, estamos entrando com 

ação judicial de inconstitucionalidade do Decreto 10.328, que marca essa excrescência 

jurídica, contra as entidades sindicais; 

3. Registramos também o dia mundial do meio ambiente (5 de junho), com uma matéria 

publicada nas nossas redes sociais, intitulada: "GOVERNO BOLSONARO AGRAVA A 

DESTRUIÇÃO DO MEIO AMBIENTE"; 
4. Diante da Pandemia, o Sintsef adotou medidas de contenção à Covid 19, desde 17 de março, 

fechando suas dependências e colocando os seus empregados em trabalho remoto, e ao 

mesmo tempo disponibilizando três setores por entendermos essenciais, tais como: 

Comunicação e Imprensa, Administração e Jurídico. Instituímos também, que todas as 

quartas-feiras a diretoria do Sintsef realizará reunião via videoconferência para acompanhar 

as demandas diárias do sindicato, visando não sofrer solução de continuidade. A Conab - 

Companhia Nacional de Abastecimento continua tratando os seus empregados com rigor na 

aplicação da MP 927, apesar de várias entidades sindicais terem solicitado através de ofícios, 

inclusive o Sintsef Bahia, que essa tenha uma melhor visão da MP, que seja mais dialogada 

com o trabalhador e que essas medidas, principalmente a antecipação de férias, que retira o 

direito histórico do trabalhador, de escolher o momento de poder desfrutar com sua família. 
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Essa Medida traz muito mais insegurança ao corpo funcional e descontentamento, não 

contribuindo para uma eficácia do trabalho que a Companhia desenvolve para a sociedade, em 

especial nesse momento de crise sanitária e alimentar. Cabe à Conab, minimizar essas 
carências, levando seus programas de emprego e renda, na confecção e distribuição de cestas 

básicas junto ao povo mais atingido com a falta de alimentos, por força da sua fragilidade que 

lhe é peculiar como desemprego e falta de renda; 

5. Os servidores da EBSERH, participantes do comitê de crise indicados pelo nosso sindicato, 

estão atentos às questões do uso dos EPI's e das normativas, em face do COVID 19, 

alimentando, quando surgem casos de burlas, o nosso canal de denúncias com vista a apurar 

as demandas setoriais. 

Informes de Atividades do Sintsef – 12/06/2020 

6. A pesquisa de saúde contra o Covid19, que tem como finalidade abranger toda a problemática 
do coronavírus, chamada de "Calculadora do Dieese", contratada por todas as entidades 
sindicais, através da CONDSEF/FENADSEF, foi apresentada a sua primeira etapa no último 
CDE da CONDSEF/FENADSEF, será enviado para as entidades, objetivando um maior 
envolvimento dos sindicatos. Na oportunidade informamos o pagamento da 2ª parcela do 
rateio; 

7. Dia 12 de junho acontecera o CDE da CONDSEF/FENADSEF para definições de novas 
estratégias de enfrentamento a esse governo fascista, e, outras demandas, inclusive 
andamento da calculadora. O Coordenador Geral do Sintsef será o representante do Sintsef 
Bahia; 

8. O Coordenador jurídico informou que já acionou o escritório de advogados que presta serviço 
a nossa entidade, visando ajuizar várias ações decorrentes das enumeras MP's que atenta 
contra a vida laborativa do trabalhador. Com relação ao atendimento por parte dos 
empregados do sindicato, fruto de várias queixas dos filiados, serão devidamente instruídos 
de como devem proceder diante dos nossos filiados, e que tão logo seja possível, faremos uma 
reunião com todos empregados, com a mesma finalidade. Em relação aos andamentos das 
ações que tem sido alvo de reclamações por parte dos filiados que alegam necessitar de uma 
maior divulgação, inicialmente serão encaminhados, de imediato, boletins informativos para 
todos os filiados com as devidas informações de todas as ações em andamento; 

9. Diante da proximidade das eleições municipais 2020, dois servidores, que fazem parte da 
direção do Sintsef, nos informaram que concorreram a vagas para edilidade baiana, e, 
concomitantemente, requereu os seus afastamentos, sendo eles: Carlos José Barbosa Borges 
(Coordenador Jurídico), servidor do Incra, e a diretora adjunta Aurea Aparecida Cardoso dos 
santos, servidora do Ministério da Saúde. No setor jurídico, substituirá o servidor Edvaldo 
Pitanga, na qualidade de 1º adjunto da diretoria, oportunidade em que, será realizada uma 
reunião de transição com a comissão formada por Pedro, Ubaldo, Cristina, Celso e Erilza, em 
data a ser divulgada. Na oportunidade essa comissão analisará a Planilha (tabela) que envolve 
a folha de pagamento do Sintsef; 

10. O diretor de Comunicação e Imprensa do Sintsef, empregado da Conab, solicitou do jurídico 
do Sintsef, que incluísse nas ações que estão sendo analisada pelo escritório jurídico dos 
descumprimentos de direitos por parte da Conab, a  que feri a regra da CLT, que define que a 
forma do pagamento das férias deve ocorrer dois dias antes do início do seu gozo, e o seu 
descumprimento tem reconhecimento jurisprudencial de pagamento ao empregado de multa 
no valor das férias, também o descumprimento da forma de pagamento das férias até o 5º dia 
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útil após o referido gozo (MP 927/2020) deve ensejar o pagamento de multa nos mesmos 
moldes; 

11. Ficou estabelecido que faremos um encontro com as lideranças com data a ser definida; 
12. Fica agendada para o dia 17/06/2020 (quarta-feira), às 9 horas, a nossa próxima reunião. 

Nada mais tendo a acrescentar, encerramos esse relatório. 
 

SINTSEF-CE 

1. O SINTSEF/CE encontra-se de quarentena por conta do COVID-19 desde o dia 18/03/2020. 

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

do COVID-19, como também a conjuntura. Essa comissão atual e nessas reuniões faz-se os 

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

30/06/2020. A comissão se reúne de forma virtual (por vídeo) para evitar problemas de 

contaminação de pessoas e a próxima reunião ocorrerá no dia 12/05/2020. 

2. Acorrerá na próxima segunda-feira, 08/06/2020, um ato político nos Complexos Hospitalares 

Walter Cantídio e na Maternidade Assis Chateaubriant, em protesto contra a atual política 

adotada pela empresa EBSERH com relação ao acordo coletivo dos trabalhadores da EBSERH, 

como também o corte de alimentação dos plantonistas dos referidos hospitais e a atual 

política adotada pelo Governo Federal aos serviços públicos e aos servidores públicos. 

3. Os funcionários do SINTSEF/CE estão de férias coletivas do dia 01/06/2020 ao dia 

30/06/2020. 

4. Conforme orientação da CONDSEF, o SINTSEF/CE está dando entrada em uma ação contra os 

procedimentos ora em curso dos cancelamentos das consignações da entidade, 

5. Na próxima segunda-feira, 08/06/2020, ocorrerá posse do novo Diretor-Geral do DNOCS, 

Senhor Fernandes Marcondes de Araujo, indicado pelo Deputado Federal do PP de 

Pernambuco, Sebastião Pereira, objeto do loteamento de cargos do governo Bolsonaro no 

serviço publico federal 

6. O SINTSEF/CE afixou no dia 27/05/2020, Dia Nacional de Luta, faixas e banners nas 

instituições federais por não poder realizar atos presenciais por conta do lockdown em 

Fortaleza. 

7. Informes do Fórum Conexão Saúde: 

No advento da pandemia do COVID'19, no Ceará foi criado o Fórum denominado de Conexão 

Saúde entre as entidades sindicais com bases na saúde nos âmbitos Federal, Estadual e 

Municipais, além do Conselho Estadual de Saúde - SESAU e o Centro de Referência de Saúde 

do Trabalhador - CEREST. 

O SINTSEF-CE, conjuntamente com as entidades participantes do fórum, promoveu 

simbolicamente atividades referentes ao Dia Nacional de Luta Trabalhadores e 

Trabalhadoras, convocado pela CONDSEF/FENADESEF, afixando faixas e painéis com o tema 

EM DEFESA DA VIDA E MAIS SERVIÇOS PÚBLÍCOS e outras palavras de ordens referentes às 

reivindicações específicas de cada categoria. 

Foi deliberado no Fórum Conexão Saúde que, na primeira quinzena deste mês em curso, 

acontecerá um ato unificado com o tema EM DEFESA DA VIDA E MAIS SERVIÇOS PÚBLICOS. 
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Foi criado um coletivo de imprensa, composto pelas assessorias de imprensa das entidades 

participantes do fórum, com o objetivo de publicitar as atividades e outras situações, além de 

promover LIVES com temas conjunturais. 

 

SINTSEP-GO 

Notícias do Sintsep-GO: 

DIA 7, TODOS JUNTOS PELA DEMOCRACIA E OS DIREITOS 

Governo Bolsonaro ameaça manifestações O governo Bolsonaro está ameaçando a segurança das 
manifestações pacíficas em defesa da democracia e pela igualdade racial, previstas para o dia 7 de 

junho, ao acusar de "terroristas" os trabalhadores e jovens de torcidas de futebol que as 

convocam. O Sintsep-GO repudia veementemente mais essa ação antidemocrática e autoritária 

do... 

SERVIDORES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS CONSOLIDAM UNIDADE 

Live da Confetam volta a reunir representantes de quase 12 milhões de servidores públicos em 

debate sobre luta unificada. "Não somos ponto fora da curva na situação de desmonte. Estamos 

num mesmo barco", disse o secretário-geral da Condsef/Fenadsef "Não seremos mais os mesmos. 

Estamos unidos e esse novo normal está mostrando isso". A frase é... 

MOVIMENTOS ANTIFASCISTAS GANHAM FORÇA NO BRASIL 

Reação da polícia contra manifestantes em defesa da democracia, neste domingo, em SP, provocou 
questionamentos de representantes da sociedade civil organizada. Curitiba também registrou ato 

contra o racismo e fascismo Movimentos antifascistas e em defesa da democracia têm ganhado 

força no Brasil. Iniciadas por torcidas de grandes times de futebol, as manifestações são uma 

reação... 

AINDA É POSSÍVEL DERRUBAR O CONGELAMENTO SALARIAL 

Veto presidencial à lei de auxílio a Estados e Municípios, que proibiu reajuste de vencimentos a 

toda rede do serviço público, ainda pode ser derrubado pelo Congresso, mas para parlamentar, a 

grande chave é a pressão popular O veto presidencial à lei de auxílio a Estados e Municípios (Lei 

Complementar 173/2020), que congelou o salário de... 

EPIS: NOVOS DADOS MOSTRAM QUE TRABALHADORES SEGUEM DESPROTEGIDOS 

Um mês e meio após primeiro levantamento da campanha "Trabalhadoras e Trabalhadores 
Protegidos Salvam Vidas", situação ainda é grave. Profissionais de serviços essenciais seguem sem 

proteção e em sofrimento psicológico. 64% são servidores públicos Se em meados de abril os 

dados divulgados da campanha "Trabalhadoras e Trabalhadores Protegidos Salvam Vidas" eram 

alarmantes, o cenário continua preocupante,... 

SERVIDORES PÚBLICOS PROTESTAM PELA DERRUBADA DOS VETOS DE BOLSONARO AO 

PLP 39 

Os atos foram convocados pela Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal e 

outras entidades, com participação da CUT e centrais; manifestantes respeitaram o 

distanciamento social e o uso de Equipamentos de Proteção Individual Servidores federais de 

diversas partes do país realizaram atos nesta quinta-feira (28) em defesa dos serviços públicos e 

contra o veto... 

LIVE DEBATE POLÍTICAS PÚBLICAS, REESTATIZAÇÃO, TRIBUTOS E SAÚDE NO TRABALHO 

http://www.sintsepgo.org.br/dia-7-todos-juntos-pela-democracia-e-os-direitos/
http://www.sintsepgo.org.br/servidores-municipais-estaduais-e-federais-consolidam-unidade/
http://www.sintsepgo.org.br/movimentos-antifascistas-ganham-forca-no-brasil/
http://www.sintsepgo.org.br/ainda-e-possivel-derrubar-o-congelamento-salarial/
http://www.sintsepgo.org.br/novos-dados-de-campanha-por-epi-mostram-que-trabalhadores-seguem-desprotegidos/
http://www.sintsepgo.org.br/servidores-publicos-protestam-pela-derrubada-dos-vetos-de-bolsonaro-ao-plp-39/
http://www.sintsepgo.org.br/servidores-publicos-protestam-pela-derrubada-dos-vetos-de-bolsonaro-ao-plp-39/
http://www.sintsepgo.org.br/live-debate-politicas-publicas-reestatizacao-tributos-e-saude-no-trabalho/
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A ex-ministra do Planejamento, Miram Belchior, e a secretária da ISP no Brasil, Denise Dau, 

participaram de debate promovido pela Condsef/Fenadsef essa semana. O papel dos servidores e 

serviços públicos agora e no pós-pandemia foi pauta. Confira! A Condsef/Fenadsef realizou uma 
live com a participação da ex-ministra do Planejamento e ex-presidente da Caixa Econômica 

Federal, 

CONDSEF/FENADSEF REPUDIA VETO DE BOLSONARO E CONGELAMENTO SALARIAL 

Em nota, entidade cobra caminhos para garantir investimentos públicos e alerta sobre 

consequências graves para o País se seguir avançando o projeto ultraneoliberal que impõe 

arrocho a servidores e destrói os serviços públicos Nessa quinta-feira, 28/5, o presidente Jair 

Bolsonaro atendeu a pressões do ministro da economia, Paulo Guedes, e vetou reajustes que 

haviam sido... 

ENTIDADES DIZEM NÃO A TENTATIVA DE LEGALIZAÇÃO DA GRILAGEM NO BRASIL 

Sob o pretexto de "regularização fundiária" está explícito, no PL 2.633, o interesse de descumprir 

normas e procedimentos, prevendo até a autodeclaração dos ocupantes irregulares, sem as 
vistorias e demais exigências legais Tentativa de legalização de grilagem de terras, ampliação do 

desmatamento e caos agrário na Amazônia. São esses absurdos que estão sendo denunciados por... 

AÇÃO DO STF CONTRA REDE DE FAKE NEWS FAZ BUSCA E APREENSÃO NO DF E EM 5 

ESTADOS 

Empresário Luciano Hang, Roberto Jefferson, deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP), 

blogueiros Allan dos Santos e Sara Winter estão entre os alvos Agentes da Polícia Federal (PF) que 

atuam apuração no inquérito que investiga a disseminação de fake news por redes bolsonaristas 

cumpriu nesta quarta-feira, 27/5, mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no... 

ATO #FORABOLSONARO EXIGE DEMOCRACIA, RESPEITO ÀS INSTITUIÇÕES, EXPANSÃO DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS À POPULAÇÃO E VIDAS ACIMA DO LUCRO 

O Sintsep-GO, junto com as demais entidades que compõem o Fórum Goiano em Defesa dos 

Direitos, da Democracia e Soberania, realizou na manhã desta quarta-feira, 27/5, na Praça Cívica, 
em Goiânia, o ato #ForaBolsonaro, em defesa da democracia, da expansão do Trabalho e dos 

serviços públicos de Saúde, Educação, Moradia, Transporte, Meio Ambiente e Reforma... 

´GUEDES CHAMOU TODO MUNDO DE IDIOTA´, AFIRMA CONSULTOR 

As falas do ministro Paulo Guedes na reunião ministerial de 22 de abril, divulgadas em vídeo, 

escancaram objetivo de desmonte do Estado. Cabe aos servidores públicos a proteção de direitos 

da categoria e dos cidadãos brasileiros "Já botamos a granada no bolso do inimigo: dois anos de 

congelamento salarial", disse Paulo Guedes na reunião ministerial... 

FÓRUM GOIANO EM DEFESA DOS DIREITOS, DA DEMOCRACIA E SOBERANIA PROMOVE 

#FORABOLSONARO NESTA QUARTA (27) EM GOIÂNIA 

As entidades que compõem o Fórum Goiano em Defesa dos Direitos, da Democracia e Soberania 

promovem ato #ForaBolsonaro nesta quarta-feira, 27/5, às 9 horas, na Praça Cívica – próximo ao 

Monumento das Três Raças – em Goiânia. O protesto, que reúne entidades sindicais dos setores 

público e privado e movimentos sociais do campo e da... 

PL QUE SUSPENDE PRIVATIZAÇÕES É IMPORTANTE, MAS NÃO EXCLUI RISCOS FUTUROS 

Apoio ao PL 2715/20, que propõe suspender privatizações por um ano após fim da calamidade 

pública do coronavírus, é grande. Mas, vigilância e luta são para que política ultraneoliberal 

http://www.sintsepgo.org.br/condsef-fenadsef-repudia-veto-de-bolsonaro-e-congelamento-salarial/
http://www.sintsepgo.org.br/entidades-dizem-nao-a-tentativa-de-legalizacao-da-grilagem-no-brasil/
http://www.sintsepgo.org.br/acao-do-stf-contra-rede-de-fake-news-faz-busca-e-apreensao-no-df-e-em-5-estados/
http://www.sintsepgo.org.br/acao-do-stf-contra-rede-de-fake-news-faz-busca-e-apreensao-no-df-e-em-5-estados/
http://www.sintsepgo.org.br/ato-forabolsonaro-exige-democracia-respeito-as-instituicoes-expansao-dos-servicos-publicos-a-populacao-e-vidas-acima-do-lucro/
http://www.sintsepgo.org.br/ato-forabolsonaro-exige-democracia-respeito-as-instituicoes-expansao-dos-servicos-publicos-a-populacao-e-vidas-acima-do-lucro/
http://www.sintsepgo.org.br/guedes-chamou-todo-mundo-de-idiota-afirma-consultor/
http://www.sintsepgo.org.br/forum-goiano-em-defesa-dos-direitos-da-democracia-e-soberania-promove-ato-nesta-quarta-27-5-em-goiania/
http://www.sintsepgo.org.br/forum-goiano-em-defesa-dos-direitos-da-democracia-e-soberania-promove-ato-nesta-quarta-27-5-em-goiania/
http://www.sintsepgo.org.br/pl-que-suspende-privatizacoes-e-importante-mas-nao-exclui-riscos-futuros/
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representada pelo governo Bolsonaro seja superada Uma enquete realizada pela Câmara dos 

Deputados sobre o PL 2715/20, que prevê suspensão de privatizações por um ano após fim da... 

PRIMEIRO PEDIDO COLETIVO DE IMPEACHMENT DE BOLSONARO CHEGA À CÂMARA. 
CONFIRA COMO FOI! 

Mais de 400 organizações sociais, juristas e personalidades públicas, além do PT, PCdoB, PSOL, 

PSTU, PCB, PCO e UP, apresentam às 11h pedido de abertura de processo de afastamento de 

Bolsonaro Mais de 400 entidades da sociedade civil, além de personalidades públicas como 

juristas e políticos e os partidos de oposição PT, PCdoB, PSOL, PCB,... 

COMO AGIR FRENTE ÀS PRESSÕES DO GOVERNO PELO FIM DO TELETRABALHO 

Condsef/Fenadsef envia orientações a suas filiadas sobre ações políticas, administrativas e 

judiciais contra retorno ao trabalho presencial em meio a pandemia da Covid-19. MPF e MPT 

ajuizaram ação pela permanência de servidores em trabalho remoto O Brasil passa pelo seu pior 

momento na pandemia da Covid-19. Só ontem foram mais de mil vítimas da doença... 

SERVIDORES FEDERAIS SE UNEM NO PEDIDO DE IMPEACHMENT DE BOLSONARO 
Hoje, às 11 horas, mais de 400 entidades, movimentos sociais, juristas e partidos políticos 

protocolam na Câmara dos Deputados o pedido mais representativo de afastamento do presidente 

Jair Bolsonaro. Assista ao vídeo do Fonasefe O Fonasefe, fórum que reúne o conjunto de entidades 

que representam servidores federais das Três Esferas, integra o primeiro pedido coletivo... 

CONDSEF/FENADSEF ENTRA COM AÇÃO CIVIL CONTRA UNIÃO POR ASSÉDIO MORAL 

COLETIVO 

Jurídico da entidade lista ao menos onze fatos que comprovam que governo tem tratado 

servidores e serviço público de forma degradante. Insultos do ministro Paulo Guedes, que chegou 

a comparar servidores a parasitas, estão entre os motivos Por meio de sua assessoria jurídica, a 

Condsef/Fenadsef ingressou com uma ação civil pública contra a União por... 

ISP: VALORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS SERÁ FUNDAMENTAL NO PÓS-PANDEMIA 

Em live, Internacional dos Serviços Públicos discute segurança dos profissionais na linha de frente 
do combate à Covid-19 e chama atenção para necessidade de forte investimento em políticas 

públicas quando for superada a fase aguda da doença A Condsef/Fenadsef acompanhou na 

segunda-feira, 18/5, live da Internacional dos Serviços Públicos (ISP) Interaméricas que contou 

com 

SINTSEP-GO ESCLARECE QUANTO ÀS NORMAS DO TRABALHO REMOTO 

Muitos servidores estão procurando o sindicato para questionar quanto à possibilidade de adesão 

ao trabalho remoto. O Sintsep-GO esclarece que, no âmbito do governo Federal, o trabalho remoto 

foi normatizado pelas Instruções Normativas nº 27 e nº 28, ambas de 25 de março de 2020. A 

primeira (IN 27) estabelece as condições exigidas pelo governo... 

MS/GO ALERTA PARA QUE SERVIDORES ENTREGUEM DECLARAÇÃO ANUAL DE 

PERMANÊNCIA NAS ATIVIDADES DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS 

Levantamento feito pelo Ministério da Saúde constatou que os servidores presentes nessa 

listagem (clique aqui para acessar) ainda não entregaram o documento. Aqueles que possuem o 

nome na lista e não apresentarem a declaração (clique aqui para acessar), até dia 30 de junho, 

terão a Gacen suspensa A Superintendência do Ministério da Saúde em Goiás,... 

JURÍDICO DO SINTSEP-GO VAI PLEITEAR LIBERAÇÃO DE RPVS E PRECATÓRIOS FEDERAIS 

http://www.sintsepgo.org.br/primeiro-pedido-coletivo-de-impeachment-de-bolsonaro-chega-a-camara-confira-como-foi/
http://www.sintsepgo.org.br/primeiro-pedido-coletivo-de-impeachment-de-bolsonaro-chega-a-camara-confira-como-foi/
http://www.sintsepgo.org.br/como-agir-frente-as-pressoes-do-governo-pelo-fim-do-teletrabalho/
http://www.sintsepgo.org.br/servidores-federais-se-unem-no-pedido-de-impeachment-de-bolsonaro/
http://www.sintsepgo.org.br/condsef-fenadsef-entra-com-acao-civil-contra-uniao-por-assedio-moral-coletivo/
http://www.sintsepgo.org.br/condsef-fenadsef-entra-com-acao-civil-contra-uniao-por-assedio-moral-coletivo/
http://www.sintsepgo.org.br/isp-valorizacao-dos-servicos-publicos-sera-fundamental-no-pos-pandemia/
http://www.sintsepgo.org.br/sintsep-go-esclarece-quanto-a-solicitacao-de-trabalho-remoto/
http://www.sintsepgo.org.br/ms-go-alerta-para-que-servidores-entreguem-declaracao-anual-de-permanencia-nas-atividades-de-combate-e-controle-de-endemias/
http://www.sintsepgo.org.br/ms-go-alerta-para-que-servidores-entreguem-declaracao-anual-de-permanencia-nas-atividades-de-combate-e-controle-de-endemias/
http://www.sintsepgo.org.br/juridico-do-sintsep-go-vai-pleitear-liberacao-de-rpvs-e-precatorios-federais/
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Em nome do Sintsep-GO, os advogados da Assessoria Jurídica pleitearão a liberação de RPV's e 

precatórios dos processos que já se encontravam em iminência de liberação, mas que foram 

interrompidos em razão da suspensão das atividades do Judiciário. Entre eles, podem-se destacar 
os processos conhecidos como "3,17 %" dos servidores da Funasa e Ministério da... 

1º DE MAIO DE 2020 – DIA INTERNACIONAL DO(A) TRABALHADOR(A) 

Olha só o recado do presidente do Sintsep-GO, Ademar Rodrigues, aos trabalhadores brasileiros, 

em especial, ao servidores públicos federais goianos no Dia Internacional do Trabalhador e da 

Trabalhadora:     

SINTSEP-GO REALIZA LIVE COM ENTIDADES NACIONAIS SOBRE O SERVIÇO PÚBLICO EM 

MEIO À PANDEMIA 

O Sintsep-GO e o Sintfesp GO/TO organizaram, na manhã desta quarta-feira (29/4), uma live que 

teve como tema "O servidor público em meio à pandemia do novo coronavírus". A atividade, 

mediada pelos jornalistas Rodrigo Leles e Cláudio Marques, foi transmitida pelo Facebook do 

Sintsep-GO e replicada para diversas outras páginas. O debate contou com as... 

 

SINDSEP-MG 

 No dia 04/06, a diretoria do SINDSEP-MG enviou ofício para a nova superintendente do Iphan, 

Débora França, solicitando uma reunião para saber sobre o trabalho remoto entre os 

servidores do órgão, bem como sobre a importância da continuidade desse sistema de 

trabalho visando preservar a saúde dos (as) servidores (as), principalmente após a publicação 

da Portaria nº 242, de 28/05/2020, que trata da adoção do trabalho remoto somente até o dia 

12/06 e com retomada do trabalho presencial. 

 O diretor da Secretaria de Formação do SINDSEP-MG, Edmilson Alves da Silva, foi o 

representante do SINDSEP-MG, no Primeiro Encontro do Coletivo de Formação da CUT/MG, 

realizado no dia 03/06. O Encontro, realizado virtualmente, discutiu temas como: plano 

formação nacional, da CUT/MG, do Dieese, bem como as demandas de formação dos 

sindicatos cutistas. 

 No dia 01/06, o SINDSEP-MG enviou ofícios à Gerência Regional de Saúde de Unaí, noroeste 

do estado, e à Coordenação Geral do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Minas 

Gerais/NEMS/MG e à Secretaria Estadual de Saúde (SES) solicitando providências quanto ao 

resguardo da saúde e integridade física de dois servidores que continuavam a fazer trabalho 

de campo, apesar de estarem enquadrados nos requisitos contidos na IN nº 21, de 

16/03/2020, que estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da 

Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às medidas de proteção para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19). Um dos servidores tem mais de 60 anos e o outro é portador de doença 

preexistente (diabetes). 

 A entrega das máscaras continua. Na primeira etapa foram entregues 5 mil máscaras para os 

(as) filiados (as) em todo o estado de Minas Gerais. O sucesso da campanha de valorização dos 

servidores/empregados públicos foi tanto que novas máscaras tiveram de ser produzidas. Na 

segunda etapa serão entregues mais de 2 mil máscaras.    

http://www.sintsepgo.org.br/1o-de-maio-de-2020-dia-internacional-do-trabalhadora/
http://www.sintsepgo.org.br/sintsep-go-realiza-live-com-entidades-nacionais-sobre-o-servico-publico-em-meio-a-pandemia/
http://www.sintsepgo.org.br/sintsep-go-realiza-live-com-entidades-nacionais-sobre-o-servico-publico-em-meio-a-pandemia/
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 No dia 27/05, Dia Nacional de lutas, a diretoria do SINDSEP-MG, em razão da pandemia do 

coronavírus e por apoiar o isolamento social como forma de prevenção da doença, resolveu se 

manifestar de uma maneira diferente: ser solidária com aqueles que mais têm sofrido com o 
descaso das autoridades, a população carente de Belo Horizonte. O Sindicato, por meio de 

seus representantes, Jussara Griffo, Rogério Expedito e José de Arimatéia, além do funcionário 

da Entidade, Weberton Gomes, estiveram no Aglomerado da Serra, a maior favela de Minas 

Gerais, localizada na Zona Sul da capital. O Aglomerado é formado por oito vilas onde moram 

quase 40 mil pessoas. Em parceria com a Rádio Autêntica Favela FM, o Sindicato fez a doação 

de 50 cestas básicas e outros itens alimentícios. Todos adquiridos na Ceasaminas, em 

Contagem. Para evitar aglomerações, as cestas básicas foram levadas para as dependências da 

rádio, e, posteriormente, entregue às famílias. 

 No dia 26/05, o SINDSEP-MG indicou três trabalhadores da Ebserh para comporem o Comitê 

de Crise do Covid-19: Eliseu Campos, lotado no Hospital de Clínicas em Uberaba (HC-UFTM); 

Valdinei Ferreira de Jesus, do Hospital Universitário (unidade Santa Catarina), em Juiz de Fora 
(HU-UFJF) e Otávio Augusto Martins, trabalhador do Hospital das Clínicas, em Belo Horizonte 

(HC-UFMG). 

 

SINTSEP-MS 

Relatório de atividades do SINTSEP-MS: 

 Maio e Junho de 2020 

 Dia 1º de Maio 

 Direção do SINTSEP-MS participou da live promovida pela CUT-MS em defesa da vida. 

 SINTSEP-MS concluiu o registro da Ata do Congresso do SintsepMS e do Estatuto alterado no 

Congresso, consolidando com isso a decisão de unificação com o SintsprevMS em dezembro 

de 2020. No ato também ficou formalizada a prorrogação do mandato da diretoria 2017/2020 

até a consolidação da unificação. 
 A Diretoria Executiva do SintsepMS realizou reuniões nos dias 08 e 27/05 e 04/06, em 

formato presencial com medidas de proteção sanitária de distanciamento, máscaras e uso de 

álcool gel a fim de tratar das questões da categoria. Começamos a utilizar os instrumentos de 

videoconferência na plataforma Zoom. 

 O Sindicato deliberou a aquisição de EPIs para casos pontuais de servidores que o órgão não 

se dispõe, através de aquisição de máscaras confeccionadas por projetos sociais e de 

economia solidária. Essas aquisições inclusive foram enviadas para servidores da Funai e 

parceiros que estão colaborando com as barreiras sanitárias em terras indígenas. 

 O Sindicato tentou organizar ato no dia 27/05, em parceria com outras entidades 

representativas dos servidores federais em MS, porém as respectivas deliberaram não 

realizar. 

 O SintsepMS organizou ato comemorativo dos 28 anos de fundação da entidade no dia 04/06, 

lançando o selo comemorativo em reunião da Executiva. Nesta instância deliberou também 

pela adesão formal da entidade à campanha FORA BOLSONARO! 

 A Diretoria do SintsepMS desenvolveu atividades de celebração do Dia Mundial do Meio 

Ambiente com cards e publicações em defesa dos servidores e serviços públicos na área. 
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 O SintsepMS debate acerca do julgamento que aborda a tese do Marco Temporal na 

demarcação de Terras Indígenas e deliberou enviar uma Carta ao STF manifestando sua 

posição contrária à adoção da tese, conforme anexo. E deliberou solicitar que a Condsef 
também se manifeste nestes termos junto ao STF. 

 O Sindicato está realizando a Campanha de Solidariedade “Vamos Precisar de Todo Mundo”, 

impulsionada pelas Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, construindo uma articulação 

com o MST e entidades sociais urbanas em Campo Grande/MS. O SINTSEP-MS destina 

recursos financeiros para o MST adquirir e recolher alimentos e itens de higiene produzidos 

pelos agricultores familiares da reforma agrária e entrega-los a uma entidade social da Igreja 

Católica que organiza comunidades urbanas periféricas onde há insuficiência de acesso a 

alimentos. 

 SINTSEP-MS mantém contato com servidores dos diversos órgãos para monitorar as 

condições de proteção sanitária à categoria, por parte das instituições. 

 
Excelentíssimo Senhor Ministro RelatorLuiz Edson Fachin 
 

Recurso Extraordinário 1017365 
 

O Sintsep/MS, entidade sindical que há 28 anos atua na defesa dos direitos dos trabalhadores públicos 

federais no Estado do Mato Grosso do Sul, em sua tradição de defesa do Estado Democrático de Direito, vem 

por meio desta, manifestar-se sobre o Parecer 001/2017/GAB/CGU/AGU  e a tese jurídica do Marco Temporal.  

 O Marco Temporal, na concepção desta entidade, é uma afronta aos direitos constitucionais dos povos 

indígenas do Brasil, em especial ao direito originário aos territórios tradicionais, condição indispensável a sua 

reprodução física e cultural. Dessa forma, portanto, é também uma afronta ao próprio Estado Democrático de 

Direito e às garantias fundamentais trazidas pela Constituição Cidadã de 1988 (artigos 231 e 232 da 

Constituição federal). 

 A tese do Marco Temporal, no entanto, encontrou mais uma vez acolhimento dentro do Poder 

Executivo Federal através do Parecer 001/2017 da Advocacia Geral da União – AGU, posteriormente à 

publicação, em 2012, da Portaria 303 da própria AGU. Ambos documentos foram severamente combatidos por 

organizações dos próprios povos indígenas e entendidos como ameaças aos direitos indígenas por instituições 

progressistas e indigenistas de todo o mundo, incluindo a então Relatora Especial das Nações Unidas sobre os 

direitos dos povos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz. 

 Nesse sentido, o Sintsep/MS se alinha com as manifestações dos povos indígenas e das diversas 

instituições pró-direitos indígenas que integraram esse processo na condição de amicuscuriae, manifestando 

veementemente o seu repúdio a tese jurídica e ao Parecer 001/2017/AGU. 

 Importa esclarecer que o Parecer 001/2017 da Advocacia Geral da União traz interpretações limitantes 

aos direitos originários dos povos indígenas para a dimensão administrativa do Poder Executivo Federal, onde 

se encontra a Fundação Nacional do Índio - Funai, órgão responsável pela política indigenista do Estado 

brasileiro. Desse modo, compele os servidores do órgão responsável pela proteção e promoção dos direitos dos 

povos indígenas a seguir uma orientação que viola esses próprios direitos e coloca sob suspeita a confiança 

depositada nesses indigenistas pelos indígenas com quem atuam. 

 Essa ferramenta de violação dos direitos dos povos indígenas tem ainda uma faceta insidiosa, que está 

recebendo pouca atenção pública nesse debate. A Advocacia Geral da União, como é sabido, representa a Funai 

e a União em diversos processos judiciais envolvendo os direitos dos povos indígenas, especialmente em ações 

possessórias e ações anulatórias de procedimentos administrativos de demarcação de terras indígenas. No 
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entanto, diversas comunidades indígenas são também parte nesses processos e neles representadas pela AGU. 

 Nesse contexto, o Parecer 001/2017/AGU impede a atuação plena dos advogados públicos na defesa das 

comunidades indígenas por eles representadas, violando o princípio de independência da advocacia. Diversas 

comunidades indígenas, representadas pela AGU desde antes da publicação do referido parecer, nem mesmo 

possuem conhecimento do comando normativo abstrato que agora limita a plenitude de sua representação, 

acreditando que o patrocínio pelos advogados públicos permanece inalterado. Dessa forma, mais uma violação 

aos direitos dos povos indígenas ocorre sob o referido parecer: o direito ao acesso pleno à Justiça. 

 O Sintsep/MS, portanto, reitera seu repúdio à tese jurídica do Marco Temporal e ao Parecer 

001/2017/GAB/CGU/AGU, requerendo a Vossa Excelência a manutenção da suspensão dos efeitos do parecer 

até o julgamento da Repercussão Geral em questão e, então, decida contrariamente a essa tese jurídica que 

claramente representa uma afronta à Constituição Federal de 1988 e ao Estado Democrático de Direito. 
 

Campo Grande, 09 de junho de 2020. 

Sintsep/MS 

 

SINDSEP-PE 

Relatório de Atividades do Sindsep-PE 

 Última semana de maio e início de junho  

Diante da determinação do governo de Pernambuco em adotar o isolamento social rígido na 

Região Metropolitana do Recife, para reduzir o contágio do novo coronavírus e frear o avanço da 

pandemia no Estado, o Sindsep-PE encerrou as suas atividades durante esse período com sua sede 

permanecendo fechada. A sede voltou a reabrir, apenas para funcionamento interno, com os 

funcionários, no dia 02 de junho.  

No entanto, o atendimento presencial ao público continua suspenso desde o dia 19 de março, com 

exceção apenas do atendimento para a declaração do Imposto de Renda.  

Apesar do fechamento da entidade durante esse período, o Sindsep-PE manteve o atendimento 

online com seus funcionários trabalhando em home office para auxiliar na declaração do Imposto 

de Renda, repassar informações do setor Jurídico e do Núcleo de Aposentados e Pensionistas da 

Entidade.   

O setor de imprensa do Sindsep-PE também continuou funcionando para que todas as notícias do 

movimento sindical, da economia e política brasileiras pudessem chegar aos servidores federais 

de Pernambuco. 

 Dia 27 de maio 

No Dia Nacional de Lutas dos trabalhadores brasileiros, o Sindsep-PE reproduziu, em suas redes sociais, 

uma série de vídeos com o professor da UFPE e ex-deputado federal Paulo Rubem Santiago sobre 
algumas das demandas que constam na pauta da Campanha Salarial 2020 dos servidores públicos 

federais.  

Também nesse dia, depois de sugestão feita pelo Sindsep-PE, a CUT Pernambuco produziu uma live para 

discutir e analisar a conjuntura que envolve o serviço público diante dos ataques desferidos pelo 

Governo Bolsonaro e seus aliados. A live contou com o secretário-geral da Condsef/Fenadsef, Sérgio 

Ronaldo, com o presidente da Fenasepe, Renilson de Oliveira, e com a presidenta da Confetam, Vilani 

Oliveira. A mediação foi do presidente da CUT-PE, Paulo Rocha. O debate foi transmitido pelos canais: 

@cutpernambuco (Instagram) e cutpernambuco (Facebook). 
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SINTRAFESC-SC 

Nesse período de pandemia o Sintrafesc está participando de forma efetiva de frentes engajadas 

no combate em diversas áreas. O Sintrafesc está presente na organização da coordenação dos 
servidores federais em SC, no comitê de solidariedade promovido pelas centrais, participa 

também das mobilizações virtuais e presenciais pelo fora Bolsonaro e pelas realizações de testes 

de COVID 19, participamos do movimento por moradia e das ocupações urbanas em Florianópolis 

e Joinville e da campanha global vidas negras importam. 

A diretoria do sindicato continua realizando suas reuniões semanais de forma virtual, para 

organizar, debater e encaminhar as resoluções pertinentes. Teve início na semana passada um 

trabalho de formação com a diretoria explorando o trabalho de base com possibilidade de 

expansão aos filiados/as e, também um estudo e análise literário análogos aos desafios da atual 

conjuntura. 

O Sintrafesc está trabalhando em algumas demandas pontuais que acercam nossos filiados em 

órgãos distintos: 
 agindo de forma direta com os servidores do EBSERH, que estão à frente da luta contra o 

covid-19; 

 interlocuções contra o ato governamental pela volta do trabalho presencial no IPHAN; 

 deflagração de campanhas de ações jurídicas de recuperação de "atrasados"; 

 defesa de servidores aposentados demitidos pelo MAPA, que atuavam na fiscalização de 

produtos de origem animal em frigoríficos.  O órgão vem realizando uma série de PAD’s 

sumários com demissões de servidores, a maioria aposentados, por terem utilizado plano de 

saúde oferecido pelo grupo empresarial do ramo de frigoríficos, BRF, num período em que o 

ministério não oferecia plano de saúde privado a seus servidores. No Brasil são mais de 100 

servidores, todos atuavam em unidades frigoríficas do grupo em vários estados do Brasil, em 

Santa Catarina já são nove demissões com perda da aposentadoria. Vale ressaltar que os 

processos foram realizados em tempo recorde, com poucas possibilidades de defesa com a 
clara intenção de proceder às demissões. 

O Sintrafesc está em um constante embate em relação aos consignados resultantes em 

desfiliações. Tivemos no mês de maio 22 pedidos de cancelamentos vindos do Sigepe, sendo que 

desses 22 conseguimos reverter 06. Fechamos o mês num total de 16 desfiliados pelo novo 

sistema de cancelamento.  Referente a junho já estamos com 12 cancelamentos em andamento. 

Observamos também dificuldades em acessar o Sigepe, o site esta em migração/mudanças, e desta 

forma o acesso das consignatárias ficou limitado. 

 

Brasília-DF, 12 de Junho de 2020. 

 

 

 

 

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 


