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RELATÓRIO DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DE ENTIDADES - CDE 

(VIDEOCONFERÊNCIA) 
 

 

Data: 21/07/2020. 
 

Presentes: Diretores da Condsef/Fenadsef. 
 

Estados: AP, BA, CE, DF, ES, MA, MG, MS, MT, PB, PE, PR, RN, RO, RR, RS, SE, TO e SINFA-RJ. 
 

Pauta: Informes, Análise da Conjuntura (Jussara Griffo), Calculadora da Saúde e 

Encaminhamentos. 

 

 

ENCAMINHAMENTOS 
 

 Calculadora da Saúde, as entidades Filiadas constituir as suas comissões e apresentar os 

nomes para a Condsef/Fenadsef até o dia 22/07; 

 As entidades filiadas que ainda não realizaram as oficinas preparatórias sobre a calculadora 

da saúde, agendar a realização juntamente com o GTE da Condsef/Fenadsef 

impreterivelmente até o dia 31/07; 

 A Condsef/Fenadsef organizar juntamente com as entidades filiadas uma petição eletrônica 

sobre a PEC 101/2019, a ser enviada ao Congresso Nacional, que dispõe sobre a concessão de 

plano de saúde aos servidores da extinta Sucam, que manusearam o inseticida Dicloro-Difenil-

Tricloroetano - DDT, e dá outras providências (o Sindsef-RO ficou responsável de enviar todos 

os procedimentos para a Condsef/Fenadsef); 
 A Direção Executiva da Condsef/Fenadsef reorganizar o calendário dos encontros setoriais da 

base da Confederação/Federação que ainda não foram realizados, levando em consideração o 

período da pandemia; 

 Participar do Fórum Setorial da Saúde das Centrais Sindicais/Dieese; 

 Que as entidades filiadas se empenhem e organizem as assembleias dos trabalhadores da 

Conab, conforme orientações enviadas recentemente; 

 Organizar os seminários e debates sobre formação e organização sindical com as entidades 

filiadas à Condsef/Fenadsef (a Executiva definir agenda); 

 Composição do GTE da Condsef/Fenadsef: Sérgio Ronaldo, Edvaldo Pitanga, Erilza Galvão, 

Valter Cézar, Elna Melo, Pedro Armengol, Luís Cláudio, Rosemary Manozzo e Gilberto 

Cordeiro. 
 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

 

 22/07 - Reunião videoconferência do Fórum Setorial da Saúde das Centrais Sindicais/Dieese, 

às 10 horas; 



 
 
 
 
 
 
 
 

2 
SBS – Quadra 1 - Bloco K – Ed. Seguradoras– 3º Andar – Asa Sul – CEP 70093-900 – Brasília - DF 

 25/07 - LIVE da Frente Parlamentar em Defesa dos Serviços Públicos com a participação de 

Parlamentares da Região Sul e do Sindiserf-RS, às 15 horas; 

 27/07 - Reunião da MNNP/EBSERH, às 14h30min; 
 29/07 - LIVE do Coletivo de Mulheres da base da Condsef/Fenadsef com o tema "O Que afeta 

as vidas das mulheres em tempos de pandemia", às 18 horas, (Responsável: Erilza Galvão); 

 01/08 - LIVE da Frente Parlamentar em Defesa dos Serviços Públicos com a participação de 

parlamentares do Mato Grosso do Sul e entidades sindicais, às 15 horas; 

 05 a 07/08 - Seminário do Fonasefe (videoconferência); 

 06/08 - Plenária Nacional dos Trabalhadores (as) da Conab (videoconferência); 

 08/08 - LIVE da Frente Parlamentar em Defesa dos Serviços Públicos com parlamentares do 

Pará e entidades sindicais, às 15 horas; 

 15/08 - LIVE da Frente Parlamentar em Defesa dos Serviços Públicos com parlamentares do 

Amapá e entidades sindicais, às 15 horas. 

 

INFORME ESTADO 

SINTSEF-BA 

1. O sindicato continua fechado por conta da pandemia, estamos em teleatendimento, atendendo 

através dos seguintes setores: Comunicação e Imprensa, administração e jurídico; 

2. A diretoria do Sintsef se reúne todas as quartas-feiras via videoconferência para acompanhar 

e delibera as demandas principalmente da área de saúde, devido ao Covid 19; 

3. No dia 06 de julho, realizamos oficina de planejamento para implantação da pesquisa da 

calculadora na nossa base, com participação de companheiros da direção Nacional da Condsef 

e Dieese via videoconferência; 

4. Com vista ao detalhamento dos procedimentos a serem adotados nas assembleias Estaduais 

da Conab, para o ACT 2020/2021, foi realizada uma videoconferência convocada pela 

Condsef/Fenadsef, visando esclarecer os procedimentos antes, durante e posterior as 

assembleias;  

5. O Sintsef participou do encontro do coletivo de mulheres em 09 de julho, realizado pela 

Condsef/Fenadsef; 

6. No próximo dia 23 de julho, realizaremos a nossa reunião sobre a calculadora para ajuste da 

pesquisa na base; 

7. O nosso representante da EBSERH tem participado dos fóruns convocados pela 

Condsef/Fenadsef, inclusive já estar agendado o próximo encontro para o dia 27 de julho; 

8. O Sintsef tem participado de outros fóruns da Condsef/Fenadsef, em respeito às 

convocatórias; 

9. Visando manter os nossos filiados informados, estamos confeccionando um jornal que tem 

como finalidade de apresentar para os filiados as conquistas do nosso sindicato, como 

também visa barrar as desfiliações; 

10. Sobre o decreto 10.328, já encaminhamos a nossa Coordenação Jurídica, que por sua vez deu 

entrada em uma ação judicial através do nosso escritório contratado, visando barrar essa 
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injustiça perpetrada por esse decreto. Ficamos no aguardo do pronunciamento judicial 

(liminar), uma vez que já contabilizamos 151 pedidos de desconsignação via sistema Sigepe; 

11. O Sintsef Bahia, em resposta ao ofício Condsef/Fenadsef nº 049/2020, indicou os seguintes 

nomes: Erilza Galvão dos Santos e Antônio Pereira Lima Sobrinho. Nada mais tendo a 

acrescentar, encerramos este relatório. 

 

Brasília-DF, 21 de Julho de 2020. 

 

 

 

 

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 


