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RELATÓRIO DO ENCONTRO NACIONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO E DA 

CULTURA 

 

DATA: 15/08/2020. 

REUNIÃO PELA PLATAFORMA ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/81486575844?pwd=N0dtMmkyK1NqTjBzd24xNUpTTUlrQT09 

ESTADOS PRESENTES: AP/BA/CE/DF/GO/MA/MG/MT/RJ/RO/RR/SC. 

PAUTA: 

 Informes; 

 Avaliação de Conjuntura; 

 Planos de Luta e Pauta de Reivindicação; 

 Homologação da Coordenação Nacional do Departamento Setorial; 

 Encaminhamentos. 

 

O Secretário Geral da CONDSEF/FENADSEF, Sérgio Ronaldo da Silva, abriu o Encontro Nacional 

apresentando a todos a deliberação congressual (XIII CONDSEF/IV FENADSEF) de referendar os 

nomes dos componentes dos Departamentos da CONDSEF/FENADSEF nos Encontros Setoriais. Em 

seguida, informou que no Seminário do FONASEFE, após amplo debate, os Dirigentes concluíram que 

a aprovação da GREVE SANITÁRIA, decorreu da política implementada pelo governo Bolsonaro.  

 

A CONDSEF/FENADSEF está também, acompanhando várias atividades, tais como: 

 “É binários”, todos os sábados juntamente com a Frente Parlamentar, em Defesa do Serviço 

Público; 

 Construindo o Seminário Contra a Reforma Administrativa, com as Frentes e Parlamentares de 

esquerda; 

 Está acompanhando a mobilização dos servidores do IPHAN. Para tanto, encaminhou ofício para 

a Presidência do órgão, e fez contato telefônico junto ao Setor (porém não obteve resposta). 

Tem buscado a negociação com a finalidade de garantir “TRABALHO REMOTO” e a ampliação do 

prazo de publicação das portarias, que vem sendo publicada quase que semanalmente; 

 Orientou aos sindicatos filiados a realizarem assembleias junto à base e a ajuizar ações contra o 

RETORNO DO TRABALHO PRESENCIAL. 

https://us02web.zoom.us/j/81486575844?pwd=N0dtMmkyK1NqTjBzd24xNUpTTUlrQT09
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MOBILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPHAN EM MINAS GERAIS: 

A Diretora Jussara Griffo apresentou breve relato sobre o processo de mobilização em Minas Gerais, 

e sobre os desdobramentos relativos à proposta da greve sanitária, reunião do comando de 

mobilização, campanha “Em Defesa da Vida”, e sobre a aprovação da categoria, pela continuidade do 

TRABALHO REMOTO. 

 

INFORMES JURÍDICOS - GEDIEL RIBEIRO (1º Adjunto – Secretaria de Assuntos Jurídicos, 

Parlamentares e de Classes) comunicou que o jurídico da Confederação está finalizando a atualização 

da cartilha com as orientações da greve, a qual será encaminhada às Entidades Filiadas. Informou 

que tem acompanhado a greve sanitária dos trabalhadores do Judiciário de São Paulo, e por 

enquanto não houve nenhuma retaliação. Reiterou que a CONDSEF/FENADSEF encaminhou as 

orientações às Entidades Estaduais sobre ajuizamento de ações para o não retorno presencial. 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

 Que a CONDSEF/FENADSEF convide o Fórum de Cultura para reunir e debater a mobilização nos 

setores: Cultura e Turismo; 

 Que a CONDSEF/FENADSEF oriente aos sindicatos de base a ajuizarem ações pleiteando a 

continuidade do Trabalho Remoto; 

 Que a CONDSEF/FENADSEF encaminhe as orientações sobre a organização da greve sanitária, 

para as Entidades de Base; 

 Organizar Campanha Em Defesa da Vida dos Servidores do IPHAN, e Conta ao Retorno do 

Trabalho Presencial (esse encaminhamento será feito pelos setores de Comunicação da 

confederação e dos sindicatos de base; serão confeccionados vídeos, cartazes, etc.); 

 Unificar a comunicação das Entidades para garantir a mobilização de construção da GREVE 

SANITÁRIA; 

 Que a CONDSEF/FENADSEF em conjunto com o coletivo do IPHAN solicitem negociação junto à 

Presidência do IPHAN; 

 Tirar COMISSÃO DE MOBILIZAÇÃO com representantes de todos os Estados (apresentar os 

nomes que irão compor a comissão para a confederação; incluir representante do Estado da BA). 

 
 

FORAM APRESENTADOS OS PONTOS QUE NECESSITAM SEREM OBSERVADOS DURANTE O 

PROCESSO DE MOBILIZAÇÃO: 
 

 Debater a fiscalização no IPHAN; 

 Discutir a questão da centralização em Brasília (dificulta o trabalho nos Estados); 
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 Lutar para garantir “estrutura administrativa” para o atendimento da fiscalização; 

 Buscar formas para garantir a segurança para a fiscalização; 

 Levantar como está ocorrendo à fiscalização no IBAMA; 

 Lutar para construir política que venha atender os anseios dos servidores da Cultura e do 

Turismo, devido aos ataques do governo aos setores; 

 Dar continuidade no envio de documentação/tentativas de negociação junto à Presidência do 

IPHAN e a Secretaria Especial da Cultura, com a finalidade de garantir o TRABALHO REMOTO; 

 Orientar os sindicatos de base a enviarem ofícios para as regionais, solicitando a continuidade do 

trabalho remoto. 

 

ENCAMINHAMENTOS DA CULTURA E TURISMO PARA CONTRAPOR A TODO ESSE DESMONTE 

 Construir agenda unificada com o Ministério do Turismo; 

 Reformar agenda com o Fórum de Cultura; 

 Estipular prazo para aguardar a Presidência do IPHAN responder à solicitação da confederação 

(cobrar novamente uma resposta no dia 17/08/2020). Caso não haja negociação, lançar a 

campanha: Em Defesa da Greve Sanitária e do Trabalho Remoto; e em Defesa da Vida; 

 Construir ATO PÚBLICO: “GARANTIR O TRABALHO REMOTO DURANTE A PANDEMIA (COVID-19)”. 

DIA: 20/08/2020 (quinta-feira), pela manhã, respeitando o distanciamento social (poucas 

pessoas); 

 Orientar as Entidades de Base a realizarem assembleias e mobilização para a construção da 

GREVE SANITÁRIA em Defesa da Vida; 

 Reunião do COMANDO DE MOBILIZAÇÃO dia 19/08/2020, às 19 horas; 

 Mapear os sindicatos onde tem filiados da Educação para debater a mobilização; 

 Realizar campanha na mídia; 

 Orientar a distribuição de cartilha, mostrando para os trabalhadores a importância de estarem 

filiados ao sindicato; 

 Discutir “Política de Educação” com ênfase/sentido de fortalecer a mobilização dos servidores; 

 Que o Departamento de Educação e Cultura acompanhe as demandas dos Ex-Territórios (no 

Congresso lute pela abertura das negociações); 

 Agendar reunião entre os departamentos: DEC/DEEXT/ANISTIADOS (objetivo: integrar as 

demandas e encaminhamentos dos servidores da educação); 

 Que o Departamento protocole as pautas construídas pelos setores: Educação e Cultura, nos 

Ministérios, Secretárias e afins;  

 Pautar no Grupo de Trabalho da Calculadora da Saúde/CONDSEF/FENADSEF se é possível 

construir elementos para esse debate/mobilização da Cultura e do IPHAN; 
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Ao final foram referendados os nomes dos membros para compor a Coordenação do 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA: 

 Flávia Hirom Takahashi – RO; 

 João Carlos Lima Martins – MA; 

 José Olímpio – MT; 

 Larissa Guimarães – RR; 

 Michel Correia – DF; 

 Ruth Vaz Costa-GO; 

 Vera Maiorka Sape – SC. 

 

Brasília-DF, 15 de agosto de 2020. 

 

 

 

Secretária de Administração da Condsef/Fenadsef  Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 


