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RELATÓRIO DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DE ENTIDADES DA 

CONDSEF/FENADSEF 

(Videoconferência) 

 
 
Data: 27/11/2020. 
 

Participantes: AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PB ( Sintserf), PE, PR, RJ (Sinfa), RN, RO, RS 

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

 

Pauta: Informes, Conjuntura (Gediel Júnior), Calendário de Atividades e Encaminhamentos. 
 
 

ENCAMINHAMENTOS 
 

 Condsef/Fenadsef e filiadas participar da Campanha Nacional de mídia em Defesa dos Serviços 

Públicos, conforme material em anexo (Realizar reunião específica do CDE no dia 02/12, para tratar 

dos desdobramentos da campanha); 

 Assessoria Jurídica da Condsef/Fenadsef fazer nota técnica sobre portaria do Incra, que determina o 

retorno presencial dos servidores do órgão; 

 Assessoria Jurídica da Condsef/Fenadsef fazer orientações referente às informações sobre ações 

judiciais de averbação de tempo de serviço para os trabalhadores da Conab; 

 Condsef/Fenadsef construir documento de apoio aos empregados da Ebserh, no que se refere a ADIN 

que foi ingressada no STF, contra a criação da Ebserh; 

 Dieese elaborar estudos sobre a economia brasileira, principalmente sobre as camuflagem dos  falsos 

números da  inflação; 

 Nossas filiadas se empenharem para participar ativamente do seminário de formação sindical da 

Condsef/Fenadsef;  

 Enviar orientações para as filiadas em relação à Portaria Interministerial ME/AGU Nº 13, de 03 de 

novembro de 2020, que dispõe sobre a integração de servidores ao quadro de pessoal da AGU, com 

fundamento na Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, levantamos as seguintes questões: 

 a Condsef/Fenadsef reafirma sua reivindicação de que os servidores cedidos ao quadro da AGU, 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e nas Consultorias Jurídicas junto aos Ministérios possam 

integrar o Quadro de Pessoal da AGU; 

 é preciso orientar os servidores que tenham ações judiciais sobre esse tema, que procurem sua 

assessoria jurídica para avaliar ganhos e perdas, em cada caso individual, ao solicitar integração ao 

Quadro de Pessoal da AGU, uma vez que o Art. 8º prevê que “o ato de integração é constitutivo e 

somente produz efeitos funcionais e financeiros a partir da publicação da respectiva portaria de 

integração”, colocando em questão os valores retroativos; e 
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 alertar aos servidores que solicitarem integração ao Quadro de Pessoal da AGU que terão que 

receber as gratificações por ao menos 60 meses para poder incorporá-la à aposentadoria. 

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
 

 Dia 02/12 – Reunião Extraordinária do CDE para debater os desdobramentos da Campanha Nacional 

de mídia em defesa dos serviços públicos; 

 Dia 25/11 – Início da Campanha Internacional "16 dias ativismo pelo fim da violência contra a 

mulher"; 

 Dia 01/12 – Dia Internacional de Luta contra DST/AIDS; 

 Dia 02/12 – Reunião da Mesa Nacional de Negociação do ACT/EBSERH – 14h30min; 

 Dia 03/12 – Plenária Nacional do Setor público Federal, Estadual e Municipal da base CUTista; 

 Dias 04 a 06/12 – Congresso de Unificação/Incorporação do Sindsprevs e Sindsep - MS; 

 Dia 09/12 – Seminário de Formação Sindical da base da Condsef/Fenadsef e Filiadas; 

 Dia 10/12 – Dia Nacional de Luta com atos e mobilizações em todo o pais, contra a reforma 

administrativa; 

 Dia 10/12 – Dia Universal dos Direitos Humanos. 

 

INFORMES DA CONDSEF/FENADSEF 
 

A Secretaria de Gênero, Raça Juventude e Orientação Sexual da CONDSEF está engajada, contribuindo na 

construção/realização CAMPANHA DA ISP (a partir da Campanha da ONU) e convida filiadas da CONDSEF a 

se engajarem também, reproduzirem e/ ou criarem materiais, realizarem debates: 

"21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres" 

= Abrange período de 20 Novembro a 10 Dezembro 

= Datas centrais: 

20 Novembro: Consciência Negra 

25 Novembro: Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra Mulheres 

1º.Dezembro: Dia Mundial de Combate à AIDS/ DST 

10 Dezembro: Dia Internacional de Direitos Humanos 

Atividades: 

= Ao longo desse período: Podcasts a serem produzidos com colaboração do Comitê Jovem ISP 

= 03 Dezembro: Webnário " 21 Dias de Ativismo Contra a Violência de Gênero: Você Sabe Como Enfrentar a 

Violência no Trabalho?" 

E a atividade da CONDSEF/FENADSEF: 
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= 07 Dezembro, 18h00 às 20h00: "Segundas da Igualdade" (fechamento do Ciclo de debates temáticos- 

gênero/ raça/ juventude/ orientação sexual, iniciado em 05 outubro) 

Obs.: Ainda teremos, dia 30 Nov/18h00 às 20h00, o último debate específico, de Orientação Sexual). 

 

INFORMES FILIADAS 
 

SINDSEP-PE 

Relatório de atividades do Sindsep-PE 

 Dia 30 de setembro de 2020 - Ato publico, no centro do Recife, contra a reforma administrativa do 
governo Bolsonaro e em defesa das empresas públicas. 

 Dia 13 de outubro de 2020 - Fórum sobre questões do envelhecimento, um evento realizado pela 
Universidade Católica de Pernambuco em parceria com o Sindspe-PE. 

 De 26 a 28 de outubro - Semana do servidor com debate sobre reforma administrativa, reunião 
jurídica online e Cine Democracia. 

 Dia 28 de outubro - Ato público, no centro do Recife. “Eu luto pelos serviços públicos” foi realizado 
para lembrar a passagem do Dia do Servidor. 

 Dia 3 de novembro - Assembleia na Conab para tratar do ACT, da Resolução nº 21 e do PDI. 
 Dia 4 de novembro - Assembleia virtual da Ebserh para tratar das negociações do ACT 2020/2021. 
 Dia 10 de novembro de 2020 - Fórum sobre questões do envelhecimento, um evento realizado pela 

Universidade Católica de Pernambuco em parceria com o Sindspe-PE. 
 Dia 19 de novembro - Reforço na campanha de recadastramento dos filiados (as), utilizando o 

formulário impresso e plataformas digitais, com ampla divulgação nos canais de comunicação do 
Sindsep-PE e no rádio. 

 

SINDISERF-RS 
 28 outubro 2020 - Sindiserf RS participou do Ato no dia do servidor público Contra a Reforma 

Administrativa em frente à Prefeitura de Porto Alegre RS. 
 20 novembro 2020 - Sindiserf RS participou do Ato Contra o Racismo em frente ao Carrefour 

Supermercados na Zona Norte de Porto Alegre RS, devido a morte por espancamento de um homem 
negro por seguranças no estacionamento do mesmo. 

 27 novembro 2020 - Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Federais do RS (Sindiserf/RS) 
está acompanhando a situação na Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária/RS (INCRA), depois de mandar ofício notificando e pedindo providências, pois foram 
confirmados casos de Covid-19 entre os servidores na segunda-feira (23). 
A autarquia se manifestou sobre isso, no dia seguinte, orientando que todos os servidores que tiveram 

contato com os referidos servidores, que já estão afastados, devem imediatamente entrar em regime 

de teletrabalho pelos próximos 14 dias, fazer o teste viral e apresentar declaração de afastamento. 

Brasília-DF, 27 de Novembro de 2020. 
 

 

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

 

 
 

 

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 


