RELATÓRIO DO COMANDO DE MOBILIZAÇÃO DO IPHAN
(Videoconferência)

Data: 11/08/2020.
Horário: 20 horas.
Sergio Ronaldo informou que encaminhou o ofício para a Presidência do IPHAN e ligou para o
gabinete da presidência solicitando uma reunião para debater a continuidade do trabalho remoto
frente à pandemia. O chefe de gabinete informou que faria uma reunião, hoje, com a presidenta da
instituição e retornaria para a confederação, o que não ocorreu.
Sérgio Pinto informou que os trabalhadores do Ministério do Turismo estão trabalhando presencial e
querem construir uma agenda do trabalho remoto. A ASMINC ficou de articular com o SINDSEP/DF
uma reunião. Gediel ficou de encaminhar, e cobrou a reunião com o Fórum da Cultura.
Juliana informou que vários estados (ES, PA, RJ, RR, SC, e SP) mandaram documento para o IPHAN,
além da CONDSEF/FENADSEF. Não teve resposta oficial até o momento. O coletivo tenta um processo
de negociação com o IPHAN, e nada, só o silêncio, é importante um processo de mobilização.
Esclareceu que teve uma reestrutura e voltaram a fazer parte da Secretaria de Cultura, e não estão
mais vinculados ao Ministério do Turismo. A casa de Rui Barbosa voltou esta semana gradualmente
com as chefias, não tem mobilização.
Foi feito uma avaliação das dificuldades. A garantia da negociação é a mobilização dos trabalhadores,
o comando de mobilização do setor da Cultura:
Encaminhar para a Secretaria Especial da Cultura o oficio que foi encaminhado para o IPHAN ,
solicitando a continuidade do trabalho remoto e solicitando uma agenda de negociação;
 Fazer uma agenda unificada com o Ministério do Turismo;
 Reformar a agenda com o Fórum de Cultura;
 Dar prazo para o retorno da Presidência do IPHAN amanhã de manhã. Caso não tenha negociação,
lançar a campanha em Defesa da Greve Sanitária e do Trabalho Remoto em Defesa da Vida;
 Fazer um ato na quinta-feira, pela manhã, com poucas pessoas, garantindo o distanciamento
social, pela garantia do trabalho remoto no momento da pandemia;
 Orientar as entidades de base para fazer assembleias de mobilização para a construção da greve
sanitária em defesa da vida, e tirar delegados para o Encontro da Cultura no sábado.
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 Para garantir a mobilização nos estados que tem pouca mobilização, os diretores que ficarão
responsáveis são: Erilza (BA); Jussara (MG e RO); Sérgio (PR e RS); Pedro (MA e PE) e Gediel (AM).
 Caso não saia a portaria da continuidade do trabalho remoto, a CONDSEF/FENADSEF vai
comunicar ao IPHAN da greve sanitária se os trabalhadores forem convocados para o trabalho
presencial na segunda-feira.
Brasília-DF, 11 de agosto de 2020.

Comando de Mobilização da Condsef/Fenadsef
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