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RELATÓRIO DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DE ENTIDADES DA 

CONDSEF/FENADSEF 

(Videoconferência) 

 
 

Data: 25/09/2020. 
 

Participantes: AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PB (Sindecon e Sintserf), PE, RJ (Sinfa), 

RN, RO, RS (Sindiserf), SC e Direção da Condsef/Fenadsef. 
 

Pauta: Informes, Conjuntura (Helder Molina), Calendário de Atividades e 

Encaminhamentos. 

 

 

ENCAMINHAMENTOS 
 

 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; 

 Realizar trabalho junto aos parlamentares no sentido de que assumam publicamente a defesa 

dos serviços e servidores públicos; 

 A Condsef/Fenadsef e as entidades filiadas organizarem e apoiarem a mobilização da greve 

sanitária dos servidores (as) do IPHAN, pela continuidade do trabalho remoto; 

 A 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; 

 A Condsef/Fenadsef e as filiadas participarem da campanha nacional de mídia contra a 

reforma administrativa e em defesa dos serviços públicos; 

 A Condsef/Fenadsef e suas entidades filiadas são contra essa reforma administrativa. E não 

negociará nenhuma emenda, nem ajustes na mesma; 

 Convocar Encontro Virtual dos Empregados (as) da EBSERH para debater a retomada do 

Acordo Coletivo de Trabalho de 2020/2021, bem como as demais demandas da categoria. 

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
 

 Dia 30/09 - Dia Nacional de Luta das três esferas de governo, com atos e mobilizações em 

todo o país, em defesa dos serviços públicos e contra a reforma administrativa do governo 

Bolsonaro, Mourão e Guedes; 
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 Dia 30/09 - Reunião da MNNP/EBSERH às 14h30min; 

 Dia 01/10 - Reunião do Coletivo de Saúde dos Trabalhadores (as) da CUT às 14h; 

 Dia 03/10 - Encontro Nacional dos Servidores (as) da C&T às 9h; 

 Dia 03/10 - Ato Nacional em Defesa da Soberania Nacional; 

 Dia 07/10 - Reunião sobre o ACT/CONAB; 

 Dia 28/10 - Dia Nacional de Luta e Protestos do Funcionalismo Público. 

 

INFORMES ESTADOS 
 

SINDSEP-DF 

O Sindsep-DF segue com atendimento presencial suspenso. Porém, os funcionários e diretores 

estão trabalhando em sistema de home-office mantendo o atendimento aos filiados desde meados 

de março, por meio de plantões telefônicos e nos canais online. Inclusive, o atendimento jurídico 

está sendo realizado também por videochamada. 

Ressalto que, desde maio, o Sindsep-DF realiza atos presenciais mantendo todos os cuidados e 

protocolos de proteção para evitar o contágio por Covid-19. No dia 30/09/2020, realizaremos em 

Brasília, na Esplanada dos Ministérios, ato presencial pelo Dia Nacional de Luta em Defesa dos 

Serviços Públicos. 

 

SINTSEP-GO 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES SINTSEP-GO 

1. Com o início da quarentena no Estado de Goiás, a direção do Sintsep-GO optou por trabalhar 

em regime de teletrabalho, por plantões. Desde o mês de abril de 2020, os funcionários da 

entidade trabalham em home office, com presença física ocasional na sede da entidade e 

expediente via computador pessoal e whatsapp. Em relação aos diretores, além dos plantões 

via whatsapp, desde o mês de julho há o revezamento semanal de um dos diretores de forma 

presencial, na sede da entidade, atendendo demandas emergenciais. Há reuniões virtuais 

fixas, toda semana e, dependendo da demanda, mais de uma reunião virtual por semana. A 

entidade, por força das circunstâncias, optou por fechar sua Casa de Apoio aos companheiros 

do interior e os flats no Thermas Place (Caldas Novas/GO) – que, recentemente, voltou a abrir 

nos termos da legislação do município; 

2. Assinaturas PEC 101/2019 – 1.503 assinaturas físicas coletadas pelos companheiros de Goiás; 

3. Campanha do Fórum Goiano de Entidades contra a Reforma Administrativa: 26 outdoors 

espalhados atualmente na cidade durante a campanha, além de vídeos temáticos e 

chamamento para o Dia Nacional de Lutas, no dia 30/9 (carreata em Goiânia); 

4. Grito dos Excluídos (7/9): campanha de outdoors pela cidade de Goiânia e produção de vídeos 

com as assessorias das entidades que compõem o Fórum Goiano de Entidades; 
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5. Apoio irrestrito à greve ambiental do Iphan, em Goiás; 

6. Campanhas jurídicas específicas contra ações particulares que estão lesando direitos dos 

servidores. 

 

SINDSEP-MG 

 JORNADA DE LUTA – O SINDSEP-MG tem acompanhado os atos/assembleias dos 

Trabalhadores dos Correios em Belo Horizonte, e em Brasília no dia 21/09/2020; 

 O SINDSEP-MG está acompanhando 3 (três) comitês nas regionais: Região Central: Belo 

Horizonte; Zona da Mata: Juiz de Fora, e Norte de Minas: Montes Claros, para organizar a 

mobilização para os dias 30/09/2020, Dia Nacional de Luta “Contra a Reforma Administrativa 

e Em Defesa do Serviço Público; 03/10 (Defesa das Empresas Públicas) e 28/10 (Dia do 

Servidor Público); 

 O SINDSEP-MG ajudou a construir o Fórum Mineiro e Belo Horizonte em Defesa do Serviço 

Público e Empresas Públicas; 

 O SINDSEP-MG está encaminhando as agendas deliberadas pela CONDSEF/FENADSEF; 

 Realizou reunião do Conselho Deliberativo Sindical no dia 17/09/2020, no qual foi ministrado 

curso pelo Mestre em Educação, especialista em Direito Público e Previdenciário e também 

pesquisador do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Socias – IBEPS, Cacau Pereira, que 

abordou sobre a REFORMA ADMINISTRATIVA/PLANO MAIS BRASIL E PEC 32/2020: 

PRINCIPAIS ASPECTOS; 

 O SINDSEP-MG elaborou uma cartilha contendo perguntas e respostas mais frequentes sobre 

a Reforma Administrativa para esclarecer a base; 

 Unificar a luta com as 3 esferas (federal, estadual e municipal) e com as demais Entidades, 

Centrais e Movimentos Sociais; 

 CEASAMINAS - O SINDSEP-MG ajuizou ação de “Dissidio Coletivo”, mas a justiça arquivou o 

processo, pois acataram o argumento da Empresa, de que nas atas de negociação deveria 

constar as cláusulas do ACT aprovado em assembleia; O SINDSEP-MG irá recorrer; O 

SINDSEP-MG ganhou a ação judicial contrária ao retorno do trabalho presencial dos 

empregados da CeasaMinas, acima de 60 anos e com comorbidade, durante a pandemia; 

 A Assessoria Jurídica do SINDSEP-MG (Aroeira Braga, Gusman Pereira, Carreira Alvim e 

Advogados Associados) ajuizaram ação contra União Federal pedindo antecipação de tutela 

para que todos os professores do Colégio Militar de Belo Horizonte permaneçam laborando 

remotamente, enquanto perdurarem os efeitos da pandemia da COVID-19; Sendo o pedido 

deferido a tutela provisória de urgência, determinando a União Federal que se abstenha de 

retomar as atividades de aulas presenciais, no Colégio Militar até posterior manifestação do 

Juízo, ficando sujeita à multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de 

descumprimento; 

 A prefeitura de Belo Horizonte entrou com “Amicus curiae” na nossa ação (apoiando a ação do 

SINDSEP-MG), e caçando as licenças de retorno das Escolas de Belo Horizonte. O Governo 
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Zema divulgou um protocolo para reabertura das Escolas no mês de outubro/2020, mas o 

SINDSEP-MG juntamente com as Escolas de Educação está recorrendo junto ao Ministério 

Público contrário ao retorno; 

 Quanto ao retorno do trabalho presencial na sede/núcleos do SINDSEP-MG seguindo os 

protocolos sanitários; Informamos que o retorno está ocorrendo gradativamente há 3(três) 

meses (13/07/2020) com parte dos funcionários, devido a uma ação judicial (anuênios) e a 

uma questão administrativa com 1 (uma) demissão de trabalhador; Foi feito um protocolo de 

retorno ao trabalho e foi consolidado o retorno da maioria dos funcionários no dia 

14/09/2020, exceto alguns que continuarão em trabalho Home Office (1 funcionária com 

problema de saúde; uma a pedido porque não tem com quem deixar a filha; manteve o 

afastamento da gravida/hoje de licença, e atualmente 1 funcionária gravida). O SINDSEP-MG 

irá reunir com o SITESEMG (sindicato dos funcionários do SINDSEP-MG) para construir um 

adendo de novas cláusulas do ACT referente ao trabalho remoto, já que a Medida Provisória 

caiu, isso para dar mais segurança ao SINDSEP-MG e aos trabalhadores. 

 

SINDSEP-PE 

Relatório de atividades do Sindsep-PE 

 Funcionamento da entidade durante a pandemia 

Por causa da pandemia, o Sindsep-PE suspendeu o atendimento presencial dia 19 de março. No 

entanto, a entidade se manteve aberta aos filiados que necessitassem de alguma urgência. Os 

diretores e funcionários continuaram trabalhando de forma presencial, em regime de 

revezamento e com horário reduzido de 9h as 13h. Os funcionários e diretores do grupo de risco 

entraram no trabalho remoto, com atendimento online. Seguindo os protocolos das autoridades 

sanitárias, dia 3 de agosto o Sindsep-PE retomou o atendimento presencial aos seus filiados com 

horário reduzido, das 9h às 16h.  

 Dia 7 de setembro de 2020 - Direção do Sindsep-PE participa em Recife do 26º Grito dos 

Excluídos e Excluídas. 

 De 21 a 23 de setembro de 2020 - Sindsep-PE realiza eleições presenciais para a nova 

diretoria da entidade, quadriênio 2020/2024. 

 Dia 24 de setembro de 2020 - Apuração das eleições do Sindsep-PE. “Unidos em defesa da 

Democracia” foi a chapa vitoriosa. Apesar da pandemia do novo coronavírus e de existir 

apenas uma chapa concorrendo, a eleição contou com 1.927 votantes. Um total de 25,3% do 

número de filiados aptos a votar. Ou seja, 5,3% a mais do quórum necessário para fechar a 

eleição em primeiro turno. Foram 1.914 votos a favor da chapa, 12 em branco e apenas um 

voto nulo.  

 

SINDISERF-RS 

1. O SINDISERF RS e as Delegacias Regionais não estão com expediente presencial, desde 17 de 

março de 2020, sendo que os diretores e funcionários trabalham em "home office". 
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2. A Assessoria Jurídica do SINDISERF RS também está atendendo em "home office". 

3. Uma vez por semana ou quando mais necessário, o funcionário do Financeiro e a funcionária 

do Jurídico vêm ao sindicato fazer suas tarefas: pagamentos, SIGEPE, Consignações, filiações e 

desfiliações, acompanhados de um diretor, com todos os protocolos previsto pela ANS. 

4. Dia 28 de setembro de 2020, às 18h, o SINDISERF RS promove uma live para debater a 

Reforma Administrativa - Palestrantes: 

 SÉRGIO RONALDO - CONDSEF/FENADSEF 

 MARCELO CUNHA – ASSESSSOR JURÍDICO SINDISERF RS 

 AMARIDO CENCI - PRESIDENTE DA CUT RS 

5. Dia 30 de setembro, às 11h, Ato Unificado em Defesa da Vida, da Educação e da Segurança, em 

frente ao Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre RS – HPS. 

 

 

Brasília-DF, 28 de Setembro de 2020. 

 

 

“A LUTA QUE A GENTE PERDE É A LUTA QUE A GENTE NÃO FAZ!!!” 

 

 

 
 

 

 

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 


