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RELATÓRIO DO ENCONTRO NACIONAL DOS APOSENTADOS (AS) E PENSIONISTAS 

 

 

Local: Auditório do Sindsep-DF. 

Data: 23 de janeiro de 2020. 

Pauta: Debater as questões da base dos aposentados e pensionistas; aprovar resoluções e eleger a 

coordenação nacional dos aposentados e pensionistas da base da Condsef/Fenadsef. 

Estados Presentes: AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RJ (Sinfa), RO, RR, RS 

(Sindfaz e Sindiserf), SC e TO. 

 

RESOLUÇÕES/ENCAMINHAMENTOS 

 Os informes do Secretário-Geral, Sérgio Ronaldo, irão posteriormente. 

 Eleitos para a coordenação do DENAP (Departamento Nacional dos Aposentados e Pensionistas da 

Condsef/Fenadsef): José Murilo Maciano - CE, Paulo Roberto da Silva - RJ, Maria das Graças Gomes 

Albert - SC, Fernando Antônio Gonçalves de Lima - PE, Francisco de Assis Alves Maçal - CE, 

Maurício Alves Rattacaso Júnior - MT e Ary Otávio Canabarro dos Santos - RS. 

 Greve Geral por tempo indeterminado, com força total. Ocupar os meios de comunicação onde for 

possível e explicar o que está acontecendo no país. 

 Incorporação na aposentadoria dos 20% da avaliação individual para quem tem mandato classista. 

 Que a Condsef/Fenadsef lute politicamente, juridicamente e administrativamente pela extensão 

da Lei 13.324/16, lei da incorporação da gratificação de desempenho para todos os aposentados e 

pensionistas do serviço público federal, com percentual de 80% na avaliação institucional. 

 Reivindicar ao Ministério da Economia o aumento da participação do governo para 50 % dos 

Planos de Saúde de Autogestão. 

 Greve de 24 horas no dia 18/03, juntamente com os educadores. 

 Indicar aos sindicatos a construção de comitês de apoio à greve nas cidades e periferias das 

capitais. 

 Apoiar a proposta geral do Fonasefe na campanha salarial de 2019 para 2020 (documento em 

anexo). 

 Paridade salarial entre ativos, aposentados e pensionistas. 

 Lutar para regularizar a situação dos servidores que estão em cargos extintos, como é o caso de 

alguns servidores da Funasa (atendente, ecônoma). 

 Continuar a luta pela incorporação da Gacen aos cargos que não foram contemplados. 
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 Que o DENAP (Departamento Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Condsef/Fenadsef) 

tenha mais apoio na atuação. E que os representantes do departamento não se encontrem 

somente nos encontros. 

 Que a Condsef/Fenadsef faça uma denúncia contra o governo Bolsonaro sobre a situação de mais 

de 2 milhões de benefícios relativos a aposentadoria e pensão por morte, parada nas agências do 

INSS. A única saída que os trabalhadores estão encontrando é recorrer a justiça, que, como 

sempre, no caso da classe trabalhadora é morosa, seletiva e negligente. 

 É necessário unificar a luta de aposentados e pensionistas nos diversos estados da nação, dos 

associados aos sindicatos da Condsef/Fenadsef, sendo de responsabilidade do DENAP. 

 Urgente - Que o DENAP faça um estudo sobre as Reformas da Previdência e Administrativa em 

relação aos aposentados e pensionistas (pessoa idosa), quanto aos pontos positivos (se houver) e 

principalmente os prejuízos/retrocessos que trarão a essa parcela da sociedade. Remeter as 

sugestões para os estados, inclusive envolvê-los nessa luta. 

 Ratificar a paridade dos aposentados com base no andamento do artigo 40, da Constituição 

Federal/1988. 

 Gratificação: Isonomia das gratificações entre servidores de órgãos do mesmo ministério para 

ativos e inativos. 

 Reposição salarial URGENTE! 

Brasília-DF, 24 de janeiro de 2020. 

 

 

 

Secretaria de Aposentados e Pensionistas 
Condsef/Fenadsef 

 














