RELATÓRIO DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DE ENTIDADES (CDE) DA CONDSEF/FENADSEF
(Videoconferência)

Data: 13/01/2021.
Participantes: AC, AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB (Sintserf e Sindecon), PE, PI, PR, RN, RO, RR, RS, e
SC.
Pauta: Informes, Avaliação da Conjuntura (Ademar Rodrigues - US), Apresentação do Eduardo Alves, Calendário
de Atividades e Encaminhamentos.

ENCAMINHAMENTOS


Secretaria de Formação organizar a segunda etapa do Seminário de Formação/Organização Sindical até abril,
com base nas resoluções do seminário já realizado;



Condsef/Fenadsef e entidades filiadas adquirirem o livro do Eduardo Alves “Rosa, Fama e Metamorfose”,
contato com a sua assessoria de Imprensa, Mônica Marins (22-99893-5002);



Sindsef-RO elaborar texto sobre a questão da Comissão Funasa/DDT;



Portaria Funasa nº 6.125/2021, que determina o retorno presencial dos servidores – Condsef/Fenadsef fazer
termo de procedimentos e protocolar junto à Fundação;



Denunciar os advogados que estão entrando com ações judiciais que já existem e são patrocinadas pelos
sindicatos;



Unificar as lutas pela testagem e vacina para todos (as);



Portaria MAPA nº 352/2020, que determina o retorno dos servidores e empregados públicos do MAPA ao
trabalho presencial – Condsef/Fenadsef cobrar adequação de procedimentos autorizando automaticamente
que servidores e empregados públicos dos grupos de risco executem suas jornadas em regime de trabalho
remoto e a aplicação efetiva das medidas de biossegurança previstas no Manual Covid-19 MAPA e protocolar
junto ao MAPA;



Que a Condsef/Fenadsef construa um painel de acompanhamento das medidas que determinam o retorno ao
trabalho presencial em todos os órgãos da administração federal, a partir da edição da Instrução Normativa
SGDP-SEDGGD-MEconomia nº 109 - Retorno servidores federais ao trabalho presencial, de 29/10/2020. Este
painel terá os objetivos de identificar todos os atos dos responsáveis dos órgãos com objetivo de determinar o
retorno ao trabalho presencial, bem como indicar medidas que a Diretoria da Condsef/Fenadsef possa adotar
frente a possíveis abusos e negligências com a saúde e segurança dos servidores e empregados públicos
federais diante da pandemia Covid-19;



Em relação à proposta de alteração no número de unidades gestoras executoras da Funai, previstas na
Informação nº 5/2020, considerando que implicará em mudanças na vida funcional de um número significativo
de servidores da autarquia e também impactará nas comunidades indígenas, uma vez que as unidades
descentralizadas adquirem bens, insumos e serviços diretamente repassados a elas: que a Condsef/Fenadsef
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formalize à direção do órgão pedido de mesa de negociação com os servidores, por meio de sua representação
sindical, para que possíveis mudanças não impliquem em danos aos seus direitos;


Análise da Conjuntura da Unidade Socialista (US) em anexo.
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES



Dia 15/01 (9h) – Reunião Ampliada das Entidades do Setor Público Federal, Estadual e Municipal da base da
CUT;



Dia 19/01 (19h) – Reunião Virtual dos Servidores do INCRA (Portaria Conjunta nº 1 de 02/12/2020);



Dia 20/01 (14h30) – Reunião do ACT/EBSERH;



Dia 20/01 (15h) – Reunião com o Ministério Público sobre as demissões na CONAB;



Dia 24/01 – Dia Nacional dos Aposentados (as);



Dias 25 a 30/01 – Realização do Fórum Social Mundial (virtual);



Dias 25/01 a 01/02 – Realização de Jornada de Lutas – FONASEFE;



Dia 01/02 – Dia Nacional de Luta pela testagem e vacina para todos, contra as privatizações e reforma
administrativa;



Dia 08/03 – Dia Internacional da Mulher;



Realizar Encontro com as Assessorias de Imprensa e Comunicação das Entidades Nacionais do FONASEFE;



Realizar Encontro com as Assessorias Jurídicas das Entidades Nacionais do FONASEFE;



Agendar data para o lançamento da Campanha Salarial dos Servidores Públicos Federais – FONASEFE.
INFORMES

SINTSEF-CE
1. A Assessoria Jurídica do Sintsef-CE conquistou, de janeiro a dezembro de 2020, o pagamento de R$
16.085.861,33 (dezesseis milhões, oitenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos)
em RPVs e precatórios para servidores federais no Ceará. Mesmo com a pandemia da Covid-19 e com todas as
dificuldades naturais envolvendo o processo de calamidade pública, a Assessoria Jurídica do Sindicato segue
firme e atenta na luta pela conquista dos direitos dos trabalhadores. Foram 1.156 filiados (as), de 18 órgãos,
contemplados com valores referentes às ações judiciais, tendo como destaque os órgãos Incra, Funasa e
Ministério da Saúde, pois representam um número expressivo entre as conquistas. As RPVs e precatórios são
mais alguns dos frutos da luta sindical e do incansável trabalho realizado pela Coordenação Jurídica e Direção
Colegiada do Sintsef. Mesmo enfrentando um judiciário conservador, o sindicato segue atuando com
dedicação para garantir os direitos das nossas filiadas e filiados. Nenhum direito a menos!
2.

O Sintsef- CE já realizou, conforme acordado, o pagamento das duas parcelas que era de responsabilidade do
Sintsef referente à campanha de mídia contra a reforma administrativa.

3.

O Sintsef-CE, antecipadamente, irá disponibilizar uma defesa administrativa nominal para os servidores da
FUNASA que estão recebendo carta referente à retirada do percentual de 26,05% (Plano Verão) do
contracheque. Para ter acesso a defesa, os servidores que receberam a carta devem entrar em contato com a
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assessoria jurídica do Sintsef-CE. O Sintsef-CE reafirma sua luta em prol da manutenção de direito de seus
filiados (as), destacando as ações antecipadas do setor Jurídico a fim de evitar a retirada da rubrica do Plano
Verão.
4.

O Sintsef-CE continua no isolamento social assim como todas as suas delegacias sindicais, atendendo todos
nossos filiados de forma virtual, conforme as orientações dos órgãos de saúde pública.

5.

O Sintsef-CE, através do fórum Conexão Saúde (em conjunto com várias entidades), realizou no dia 03 de
dezembro de 2020, uma plenária sobre a reforma administrativa e os efeitos para os trabalhadores e a
população.

6.

O Sintsef-CE está ajuizando ações judiciais em defesa dos trabalhadores da Conab para reverter a perca das
gratificações que estão sendo retiradas.

7.

O Sintsef-CE está contratando um médico perito do trabalho para acompanhar o perito indicado pela justiça
para realizar os laudos sobre a insalubridade em todos os setores dos hospitais federais em Fortaleza, Walter
Cantídio e Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC ).

8.

O Sintsef-CE participará da reunião nacional da CUT, de forma virtual, das três esferas do setor público no dia
15 de janeiro de 2021, das 09 às 13h, para tratar dos seguintes pontos: 1. Conjuntura, 2. Estratégia e
calendário de ações para 2021.

9.

O Sintsef-CE diariamente, através do boletim diário VOZ do Sintsef-CE, publica todas as informações inerentes
aos assuntos mais diversos de interesse da nossa categoria. E todas as publicações são disponibilizadas para os
nossos filiados na página do sindicato e encaminhadas através de e-mail.

10. O Sintsef-CE está apoiando a Chapa 1 Cutista para as eleições dos servidores municipais de Fortaleza, SIDFORT,
que ocorrerá no dia 25 de janeiro de 2021.
11. O Sintsef-CE participou em conjunto com várias centrais sindicais, sindicatos de base, movimentos sociais e
estudantil, dia 10 de dezembro de 2020, do ato contra a reforma administrativa que aconteceu na praça do
Ferreira no centro de Fortaleza.
SINDSEP-PE
Relatório de atividades do Sindsep-PE
 Dia 10 de dezembro de 2020 - Como parte da programação do Dia Nacional de Luta em Defesa dos Serviços
Públicos, o Sindsep-PE realizou um webinário (sala de debate virtual) como o tema "A Contra reforma
Administrativa de Bolsonaro e o enterro da Constituição Cidadã de 1988: Razões para Resistir".
O secretário geral do Sindsep e diretores do Sindicato participaram de um ato simbólico de rua no centro do
Recife, com distribuição de panfletos e caminhada pela avenida Conde da Boa Vista.
 Dia 14 de dezembro de 2020 - O Sindsep promoveu uma assembleia para debater o ACT da Ebserh e os
trabalhadores rejeitaram o reajuste zero e a retirada de direitos.
 Dia 18 de dezembro de 2020 - Sindicato lança a sua revista anual que fica disponível no site da entidade e
começa a ser enviada para as residências de seus filiados. A edição traz análises, projeções e reflexões sobre a
importância dos serviços públicos e da união da classe trabalhadora no momento de crise sanitária, econômica
e social pela qual passa o Brasil. Matérias e entrevistas tratam de aspectos como os impactos da Covid-19 na
sociedade, na economia, no mercado de trabalho e no serviço público.
 Dia 22 de dezembro de 2020 - O Sindsep entra em recesso de fim de ano e retoma as atividades no dia 4 de
janeiro.
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Dia 04 de janeiro de 2021 - O Sindsep-PE retoma as atividades, mas continua com o atendimento presencial
reduzido, no horário das 9h às 16h, devido a pandemia do novo coronavírus.
Dia 08 de janeiro de 2021 - Sindicato decreta luto pelas mais de 200 mil mortes provocadas pela pandemia da
Covid-19.
Brasília-DF, 13 de Janeiro de 2021.

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef
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