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RELATÓRIO DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DE ENTIDADES – CDE, 

CONSELHO FISCAL E DIREÇÃO NACIONAL 

(VIDEOCONFERÊNCIA) 
 

 

 

Data: 11/08/2020. 

 

Presentes: Diretores da Condsef/Fenadsef. 

 

Estados: AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB (Sintsef e Sindecon), PE, PR, RJ (Sinfa), RN, 

RO, RS (Sindfaz e Sindiserf) e SC.  

 

Pauta: Informes, Apresentação do Dieese sobre Teletrabalho/Home Office (Max Leno), Análise da 

Conjuntura, Encontros Setoriais e Plenária Nacional da Condsef/Fenadsef, Calendário de 

Atividades e Encaminhamentos. 

 

 

 A Condsef/Fenadsef recomenda que nossas entidades filiadas se incorporem na luta pela 
aprovação da PEC - 101/2020, que trata da questão dos servidores (as), intoxicados da Ex-
SUCAM, bem como que seja massificada a coleta da petição pública até o dia 20/09; 

 O Dieese disponibilizar para as filiadas a apresentação sobre o teletrabalho/home office; 

 Direção Executiva da Condsef/Fenadsef - definir a data da Plenária Nacional da 
Condsef/Fenadsef na próxima reunião; 

 Que a Condsef/Fenadsef elabore uma plataforma de defesa dos serviços públicos para 
comprometer as candidaturas a vereadores e prefeitos nas eleições municipais deste ano; 

 Lutar pela revogação da EC - 95/16, Defesa do SUS, Concursos públicos, Educação pública e 
Reforma tributária progressiva; 

 Realizar trabalho junto aos parlamentares no sentido de que assumam publicamente a defesa 
dos serviços e servidores públicos; 

 Condsef/Fenadsef - preparar uma nota se contrapondo a Nota Técnica 1556, da CGU, e enviar 
para ser aprovada na reunião do Conselho de Direitos Humanos; 

 Condsef/Fenadsef e entidades filiadas - organizar e apoiar a mobilização dos servidores (as), 
do IPHAN, pela continuidade do trabalho remoto; 

 Condsef/Fenadsef -  organizar juntamente com o DIEESE um Grupo de Trabalho para 
sistematizar todas as demandas e orientações referentes ao teletrabalho/home office; 

 Organizar um modelo de cartilha explicativa sobre todas as sistemáticas do teletrabalho. 
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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
 

 Dia 11/08 - 16h: Reunião do Coletivo Nacional de servidores da base da Cultura/IPHAN, para 
organizar o processo de mobilização em defesa da continuidade do teletrabalho; 

 Dias 12, 13 e 14/08: Seminário do FONASEFE; 

 Dia 17/08 – 14h30min: Reunião da MNNP/EBSERH; 

 Dia 17/08: Previsão de Início da Greve dos Trabalhadores (as) dos Correios; 

 Dia 23/08: Atividade Internacional de denúncia sobre os descasos do Governo Brasileiro 
referente às questões ambientais e indígenas; 

 Dias 09, 10 e 11/09: Seminário de Formação organizado pela Secretaria de Formação da 
Condsef/Fenadsef. 

 
 

CALENDÁRIO DOS ENCONTROS SETORIAS DA BASE DA CONDSEF/FENADSEF 
 

 Dia 15/08: DEC - Educação e Cultura; 

 Dia 21/08: DENTMA - Meio Ambiente e DNOCS; 

 Dia 22/08: DEMIEC - Ministério da Economia, Ex-Ministério do Trabalho, Fazenda, 
Planejamento e Infraestrutura; 

 Dia 29/08: C&T - Ciência e Tecnologia; 

 Dia 05/09: DESC – Saúde; 

 Dia 12/09: DOMC - Civis dos Órgãos Militares; 

 Dia 19/09: DESAP - Segurança e Advocacia Pública; 

 Dia 26/09: DARA - Agricultura e Reforma Agrária. 

 
 

INFORMES ESTADOS 

SINTSEF-CE 
Informes das atividades do SINTSEF/CE em tempos de COVID-19. 

1. A Comissão SINTSEF/CE formada pelas Coordenações Geral, Administrativa, Finanças, Jurídica e Saúde 
do Trabalhador,  reuniu-se no dia 24 de julho, pela manhã, na sede do sindicato e deliberou continuar o 
ISOLAMENTO SOCIAL na sede do sindicato (capital) e das Delegacias Sindicais (interior) até o dia 31 de 
agosto, como também providenciar algumas reformas na sede do sindicato para assegurar biosegurança 
para todos quando do retorno. Na última semana de agosto a mesma Comissão voltará se reunir pra fazer 
avaliação. 

2. O SINTSEF/CE participou das atividades do dia 07 de agosto, pela manhã, defronte ao Hospital da 
Mulher, no bairro Jóquei Clube, em Fortaleza, de um ato EM DEFESA DA VIDA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, 
com a CUT e outras entidades sindicais presentes. 
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3. A Direção Colegiada do SINTSEF/CE reuniu-se ordinariamente, à tarde, por videoconferência, no dia 08 
de agosto, para discutir o seguinte ponto de pauta: 1. Análise de Conjuntura; 2. Informes; e 3. 
Encaminhamentos. No ponto de conjuntura,  tivemos a apresentação do Diretor Petrônio Soares, sobre a 
aprovação pelo Congresso Nacional do Marco Regulatório do Saneamento Básico no Brasil. Desde o mês de 
junho, a Direção Colegiada vem se reunindo ordinariamente uma vez por mês, por videoconferência. 

3. A Coordenação Administrativa reuniu-se com todo corpo de funcionários do SINTSEF/CE (capital e 
interior) no último dia 07 de agosto, à tarde, por videoconferência, para discutir e preparar o retorno das 
atividades sindicais pós-isolamento social.  

 

SINDSEP-MA 

Eleições no IFMA. 

Sindsep/MA realiza debate com os candidatos a Diretor-Geral e Reitor do IFMA, e movimenta mais 
de 13 mil internautas 

O IFMA possui 16 Campi e, só em 3 não houve debate, pois tiveram candidato único. Nos demais, os debates 
foram um grande sucesso, pois atingiu importantes parcelas da comunidade acadêmica, além do alto nível 
entre os candidatos (as). 

“As eleições para Diretor-Geral e Reitor do IFMA apresentaram um desafio para entidade, que era de 
alcançar, em tempos de pandemia, o maior número de servidores com as discussões democráticas sobre o 
futuro dos Campi do IFMA. 

E assim, o sindicato ousou e propôs a realização de 13 debates para Diretor-Geral e um para Reitor. Foram 
dois dias intensos de discussões sobre projetos para melhorar a gestão dos Campi. Mais de 13 mil pessoas 
acompanharam os debates, que foram transmitidos Ao Vivo, pelo Facebook do Sindsep/MA 
(facebook.com\sindsep.ma). A entidade fez algo inédito dentro do universo do movimento sindical. Foram 
13 transmissões Ao Vivo de ponta a ponta do Maranhão.” (Publicado em 11/08/2020 por imprensa 
sindsep) 

Teletrabalho. 

Estivemos em reunião com a coordenação do Ministério Saúde, para demonstrar nossa preocupação 
quanto ao retorno ao trabalho presencial. A diretora local nos assegurou que irá testar todos os 
funcionários e os pertencentes a grupos de risco serão tratados com distinção. Segundo ela, não haverá 
“retorno forçado”, tudo se dará com calma e gradualmente. 

Calculadora da Saúde 

Realizamos uma oficina e participamos de outra sobre as aplicações da Calculadora da Saúde da 
CONDSEF/FENADSEF. O Diretor Marcos José, funcionário da EBSERH-MA, é o representante do SINDSEP-
MA, junto à coordenação nacional. 

 

SINDSEP-PE 

Relatório de Atividades do Sindsep-PE 

 Início de julho - Sindicato adquire área de lazer às margens da BR 232, Km 38, em Vitória de Santo 

Antão. 

 Dia 02 de julho de 2020 - Sindsep-PE participa do Dia Nacional de Luta através da internet. Sindicato 

produziu um vídeo e publicou em suas redes sociais denunciando descaso do governo. 

 Dia 10 de julho de 2020 - Sindsep-PE decide entrar na Justiça contra desmonte do movimento 

sindical. 

http://sindsep.org.br/author/imprensa/
http://sindsep.org.br/author/imprensa/
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 Dia 29 de julho de 2020 - Primeira assembleia presencial após a pandemia. Atividade foi na Conab 

Recife. 

 Dia 03 de agosto de 2020 - Sindicato retoma atendimento presencial em sua sede, em horário 

reduzido das 9h às 16h, atendendo a todos os protocolos de higiene como aferição da temperatura, 

álcool em gel, além da distribuição de máscaras. Lembrando que o sindicato, mesmo sem atendimento 

presencial, manteve a entidade aberta aos filiados (as), com diretores em revezamento e atendimento 

online. 

 Dia 07 de agosto de 2020 - Direção do Sindsep-PE participa de ato, na praça do Derby, pela passagem 

do Dia de Luta/Dia de Luto – 100 mil vítimas da Covid-19. 

 Dia 10 de agosto de 2020 - Sindicato amplia atendimento dos advogados para atender demanda 

represada da pandemia. Os advogados, que atendem nas terças e quintas, vão atender também nas 

quartas-feiras. 

 

SINDISERF-RS 
1. 28 de julho - Realização da Oficina da Calculadora da Saúde com a participação do DIEESE e 

CONDSEF/FENADSEF. 

2. 31 de julho - Realização da Assembleia dos trabalhadores da CONAB, para aprovação da pauta de 
reivindicação do ACT 2020/2021 e escolha de delegados à Plenária Nacional da CONAB. 

3. 06 de agosto -  Participação na Plenária Nacional da CONAB para aprovação da pauta de reivindicação 
do ACT 2020/2021. 

4. 07 de agosto -  Participação em conjunto com a CUT RS e demais Centrais Sindicais, no Ato Dia 
Nacional de Luta em defesa da vida e emprego e pelo ''Fora Bolsonaro'', no Largo Glênio Peres. 

Os manifestantes soltaram balões pretos em homenagem às 100.000 vítimas da COVID 19. E colocaram 
faixas alusivas ao Dia Nacional de Luta em Defesa da Vida e Emprego. 

 

Brasília-DF, 11 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 


