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Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia
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NOVA DIREÇÃO ASSUME GESTÃO DO SINDSEF SOB 
DESAFIOS DO COVID 19 E ISOLAMENTO SOCIAL

A nova gestão do Sindsef/RO para o triênio 2020/2023 assumiu seu mandato em abril, diante de um 

cenário sem precedentes na história dos 30 anos do sindicato: a pandemia da Covid 19. Diferente das 

tradicionais cerimoniais, a posse dos atuais membros da atual Diretoria Executiva, Coordenações 

Regionais e Conselho Fiscal foi realizada individualmente e de forma virtual pela Comissão Eleitoral.

A primeira deliberação da nova gestão foi implementar medidas de distanciamento social, priorizando a 

vida e preservando a segurança e saúde dos filiados, dirigentes e funcionários da entidade. 

Durante o mês de abril, as 20 coordenações regionais e a Sede Administrativa permaneceram fechadas 

cumprindo o Decreto do Governo do Estado, foi concedido férias coletivas aos funcionários do sindicato e 

apenas serviços essências para o funcionamento da entidade foram mantidos.

DESAFIO DO ISOLAMENTO SOCIAL
Apesar do isolamento social, o Sindsef permaneceu atuante na prestação de serviço

aos seus filiados, por meio de atendimentos telefônicos, mensagens de WhatsApp, 

Facebook e divulgações no site da entidade.

RETORNO SEGURO DOS 
ATENDIMENTOS PRESENCIAIS
Para o retorno seguro dos atendimentos aos filiados, conforme 

deliberado pela Diretoria Executiva, a Secretaria de 

Administração, que tem como diretor titular o servidor 

aposentado da Funai, Pedro Vilson, juntamente com a 

Secretaria de Assuntos Financeiros, que tem como diretora 

titular a professora aposentada Maria José Dias Ferreira, 

adotaram todos os procedimentos de proteção necessários, 

conforme preconizados pelas normas sanitárias.

Tapete sanitizante e dispositivos com álcool gel 70% foram disponibilizados em pontos de fácil acesso em 

todas as coordenações regionais e sede administrativa. Máscaras e luvas descartáveis ficam à disposição 

dos dirigente e funcionários. Protetores faceais também estão sendo distribuídos para reforçar a proteção 

individual.
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LIVES APROXIMAM DIRETORIA DOS FILIADOS
Uma das formas encontradas pela Diretoria Executiva do Sindsef para responder as principais dúvidas e 

questionamentos dos filiados, foi a realização de lives temáticas, ou seja, transmissões ao vivo pelo 

Facebook e replicada no site da entidade. A iniciativa foi bastante elogiada pelos filiados, que puderam 

acompanhar as explicações de diretores e advogados com total segurança, no conforto de seus lares.

Cada live contou com participação média de 2 mil internautas. A disponibilidade dos vídeos na internet, 

possibilitaram aos filiados que não puderam acompanhar a live, acesso as gravações nos dias seguintes, 

quando o número de visualizações mais que duplicaram. Vantagem positiva também reconhecida pelos 

servidores.

CALENDÁRIO DE 
LIVES REALIZADAS
19 de junho – ESPECÍFICA PARA 

SERVIDORES DA SAÚDE 

10 de julho – ESPECÍFICA PARA 
SERVIDORES DA 
TRANSPOSIÇÃO

 
17 de julho -ESPECÍFICA PARA 
SERVIDORES DA EDUCAÇÃO

03 de setembro - PELA SAÚDE E 
DIGNIDADE DE VIDA AOS 

No momento em que aglomerações e reuniões 

presenciais estão proibidas, novas ferramentas 

de mobilização social ganham destaque no 

movimento sindical. A petição online é um delas.

Instrumento utilizado para reunir assinaturas via 

internet, tem trazido resultados positivos quando 

utilizados em duas ocasiões pelo Sindsef.

A primeira experiência com a petição online 

recolheu 3.100 assinaturas solicitando apoio dos 

deputados (as) federais e senadores pela 

aprovação de emendas à Medida Provisória 

922/2020, que dentre as propostas, requeria a 

correção do enquadramento dos servidores 

transpostos com Nível Auxiliar – NA para Nível 

Intermediário – NI, reabertura de prazos para 

ingresso de professores ao Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico – EBTT e correção da 

progressão dos professores pioneiros. 

Infelizmente, em função da pandemia, a matéria 

não foi aprovada pela Câmara e perdeu a 

validade.

PETIÇÃO ONLINE – INSTRUMENTO DE MOBILIZAÇÃO EM TEMPOS DE ISOLAMENTO
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Integrantes da Diretoria Executiva do Sindsef estão antenados ao cenário nacional e com presença 

constantes nos principais debates e plenárias realizadas pela Condsef/ Fenadsef. Desde abril deste ano, 

a atual gestão participou de diversas agendas programadas pela confederação.

DIRETORIA EXECUTIVA CONECTADA A CONDSEF

CAMPANHA DO SOS SUCANZEIROS 

A segunda iniciativa de utilização de petição eletrônica recolheu assinaturas em prol da Proposta de 

Emenda Constitucional – PEC 101/2019, que dispõe sobre a concessão de Plano de Saúde aos 

servidores da extinta Superintendência de Campanhas de Saúde Pública – SUCAM, que manusearam o 

inseticida Dicloro-Difenil-Tricloroetano – DDT.

A petição ganhou apoio da CONDSEF/FENADSEF e suas entidades filiadas. O abaixo assinado tem 

como objetivo solicitar apoio de Senadores e Deputados Federais para a urgente tramitação e aprovação 

da PEC 101/2019. Os trabalhos de mobilização e divulgação da petição foram coordenados pelo diretor 

da Secretaria-Geral do Sindsef, Abson Praxedes, que também é Coordenador Nacional da Comissão dos 

Intoxicados da CONDSEF/FENADSEF e pelo diretor da Secretaria de Saúde, Almir José da Silva.

Da data de publicação no dia 28 de julho até 28 de setembro, foram recolhidos mais de 6 mil assinaturas, 

em todo país.

SINDSEF/RO - Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia

Sindsef/RO, por meio da secretária de Assuntos Jurídicos, Joana Darc dos Santos Lima, informa em julho 

deste ano, uma lista de nomes de pensionista ou herdeiros, dos processos de 1/3 (um terço) de férias dos 

servidores falecidos, que estão com Requisições de Pequenos Valores (RPV) liberadas para pagamento.

E também o comunicado para localização de servidores com divergências no CPF para fins de expedição 

da RPV. 

SINDSEF BUSCA BENEFICIÁRIOS DO PROCESSO DE 1/3 DE FÉRIAS 

PAGAMENTO DE AÇÕES DO ANUÊNIO 

Em maio, mais de 200 filiados beneficiários da ação do anuênio, ingressados pelo Escritório de advocacia 

Olympio Moraes Júnior, foram informados pelo Sindsef/RO, por meio da Secretaria de Assuntos Jurídicos 

sobre os valores disponíveis para saque. 

A lista pode ser consultada no site do Sindsef: www.sindsef-ro.org.br
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SINDSEF/RO - Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia

GARGALOS DA TRANSPOSIÇÃO
Sindsef reivindica socorro para questões divergentes

A situação dos servidores que aguardam pela transposição para o quadro extinto da União, mas que 

porém, dependem de parecer dos órgão da União, que muitas vezes têm apresentado entendimento 

divergente, levou as entidades sindicais, por meio do Fórum Regional Sindical, Parlamentar e de 

Entidades Sociais do Amapá, Roraima e Rondônia – FRESPAR, a reivindicarem intervenção de 

deputados federais e senadores dos três estados.

Discordando de algumas decisões e respostas apresentadas pela Comissão Especial dos ex-

Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima – CEEXT, em reuniões de prestação de 

contas e relatórios, o Fórum apresentou a bancada federal documento contrapondo uma série de 

questões.

O Sindsef, por sua vez, constituiu uma força tarefa da Diretoria Executiva e elencou as principais 

divergências respondidas pela CEEXT de forma insatisfatória ou contrarias a interpretação do 

sindicato, inclusive propondo encaminhamentos. O levantamento foi coordenado pelo diretor da 

Secretaria de Ex-Território, que tem com diretor titular o servidor aposentado do Ministério da Fazenda, 

Francisco Torres, conhecido no meio sindical, como Pimpolho.

A concessão de preferência aos servidores com doenças graves no processo de enquadramento de 

transposição foi uma das cobranças feitas pelo Sindsef/RO ao presidente da Comissão Especial dos Ex-

Territórios de Rondônia, Amapá e Roraima (CEEXT), Jâmisson França, em videoconferência realizada 

no dia 13 de julho, juntamente com representantes da bancada federal de Rondônia, do Governo do 

Estado e lideranças sindicais. Na oportunidade o Sindsef/RO esteve presente, representado pela 

secretária de Assuntos Jurídicos, Joana Darc Lima.

Para o presidente do Sindsef/RO, Ildo Mussoi, a sinalização da CEEXT de atender ao direito de 

preferência é uma compensação justa a estes servidores que deram a vida, dedicando conhecimento e 

esforço para construção do nosso estado de Rondônia e que hoje encontram se doentes, precisando de 

atenção.

O apelo do Sindsef/RO ganhou reforço do Governo do Estado que no mês de julho, divulgou comunicado 

aos servidores acometidos de doenças graves para que entrassem com requerimento junto à Comissão 

de Suporte à Transposição da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep). 

Em contribuição, o Sindsef/RO disponibilizou em seu site institucional, o modelo de requerimento para 

ser preenchido e entregue pelo servidor à Segep, juntamente com cópia do laudo médico e cópias de 

documentos pessoais.

O requerimento permanece disponível e pode ser acessado no site: www.sindsef-ro.org.br

PRIORIDADE NA TRANSPOSIÇÃO
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SINDSEF/RO - Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia

TRANSPOSIÇÃO - PRESIDENTE DA CEEXT PROPÕEM CRIAR COMISSÃO 
PARA ESTUDAR CASOS ESPECÍFICOS E RESPONDER QUESTIONAMENTOS DO SINDSEF

A Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima (CEEXT) já 

realizou duas reuniões para prestação de contas sobre os processos da transposição. A primeira 

aconteceu no dia 10 de julho e foi organizada pelo Sindsef/RO. 

A segunda reunião foi realizada no dia 29 de setembro e na ocasião, o presidente CEEXT, Jâmison 

França, firmou compromisso de responder por escrito, até do dia 15 de outubro, cada um dos 

questionamentos encaminhados pelo Sindsef/RO, dentre eles, revisão do enquadramento do NA- NI 

(Nível Auxiliar para Nível Intermediário), enquadramento dos professores leigos, transposição dos 

aposentados e pensionistas e outros.

Entre os compromissos assumidos na reunião e atendendo a sugestão do secretário de Ex-Território do 

Sindsef/RO Francisco Torres, o presidente da CEEXT, propôs a criação de um grupo de estudos, 

inclusive com a participação de representantes do Governo do Estado de Rondônia, com objetivo de 

resolver a questão dos servidores concursados que tiveram os processos indeferidos por quebra de 

vinculo, apesar de exercerem funções semelhantes. 

Na oportunidade o presidente do Sindsef/RO, em nome da Diretoria Executiva, fez um desabafo sobre a 

pressão sofrida pelas entidades sindicais que tem acompanhado com mais proximidade, o sofrimento 

dos servidores que aguardam, muitas vezes sem resposta da CEEXT, o tão sonhado enquadramento no 

quadro da União ou a revisão de seus processos indeferidos injustamente.

A diretora de Assuntos Jurídicos do Sindsef/RO, Joana Darc dos Santos, fez diversos questionamentos, 

dentre eles a situação dos professores concursados com processos indeferidos, dos aposentados e 

pensionistas e destacou a angustia dos servidores que aguardam por uma resposta sobre a revisão do 

Nível Auxiliar para Nível Intermediário (NA-NI), desde a última prestação de contas. 

Flávia Hiromi Takahashi, diretora de Assuntos Educacionais do Sindsef/RO, relembrou que há mais de 

um ano, o sindicato protocolou na CEEXT, documento com o pedido de revisão do NA para NI de 

centenas de servidores.

Também estiveram presente na reunião, representantes de outras entidades sindicais de Rondônia, o 

deputado federal Mauro Nazif e o advogado Denyvaldo Júnior do Escritório Fonseca & Assis.
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O Sindsef/RO, por meio da Secretaria de Assuntos Educacionais, que tem como diretora titular a 
professora aposentada Flávia Hiromi Takahashi, tem acampado diversas tentativas e solicitações de 
ampliação do prazo de opção para carreira EBTT (Ensino Básico, Técnico e Tecnológico) para os 
professores transpostos e dos Ex-Território que não o fizeram ao tempo que a lei estabeleceu ou que por 
outros motivos tiveram a opção indeferida.

Exemplificando: o professor transposto foi impedido de fazer a opção pela carreira EBTT pelo fato de não 
possuir o SIAPE (inscrição) e por falta de comunicação por parte da União.

Dentre as medidas adotadas, o sindicato solicitou a CEEXT que seja encaminhado junto ao DECIPEX 
providências no sentido de estabelecer procedimentos de ordem legal para que os professores da 
transposição e também os professores pioneiros tenham seus direitos garantidos no sentido de fazerem 
a opção para o enquadramento na carreira EBTT. 

O Sindsef/RO tem buscado esclarecer que o enquadramento dos professores na referida carreira não 
terá implicação de natureza salarial ou aumento de despesa.

SINDSEF/RO - Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia

ENQUADRAMENTO DE PROFESSORES NA CARREIRA EBTT 

Outra demanda que tem recebido atenção do Sindsef/RO, por meio da Secretariade Assuntos 
Educacionais é a necessária correção de progressões dos professores pioneiros. Ocorre que os 
docentes contratados com até seis anos de antecedência aos professores transpostos estão,na tabela 
salarial/carreira, em classe/referência muito abaixo dos provenientes da transposição, que com raras 
exceções foram enquadrados no “topo” (final) da carreira. A distorção provoca enorme prejuízo e falta de 
tratamento isonômico para os professores.

Entenda: O interstício ou intervalo de tempo determinado para concessão de progressões funcionais aos 
professores que ingressaram no Serviço Público Federal até 28 de fevereiro de 2013, foi de 18 meses, 
em outro momentos de 24 meses, enquanto que o interstício para o enquadramento dos professores 
transpostos, por força de lei é de 12 meses, os professores na referida carreira não terá implicação de 
natureza salarial ou aumento de despesa.

COMO A UNIÃO SE POSICIONA SOBRE O CASO

A Comissão Especial dos ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima – CEEXT alegou 
que conforme Parecer n°00011/2020/DECOR/CGU/AGU, a administração possui o prazo de 5 (cinco) 
anos para anular atos seus eivados de ilegalidade, salvo comprado má-fé. No caso de progressões e 
promoção revestidas de ilegalidade o prazo decadencial de 5 (cinco) anos inicia-se a partir da mudança 
de nível/classe. Ultrapassado este lustro, a administração fica impossibilitada de rever seus atos.

ENCAMINHAMENTO PROPOSTO PELO SINDSEF

Quanto a questão do enquadramento dos professores na Carreira EBTT, a respeito da perda do prazo 
estabelecido em lei, solicitamos que seja encaminhado junto ao DECIPEX providências no sentido de 
estabelecer procedimentos de ordem legal para que os professores da transposição e também os 
professores pioneiros tenham seus direitos garantidos no sentido de fazerem a opção para o 
enquadramento na carreira do EBTT. Importante esclarecer que o enquadramento dos professores na 
referida carreira não terá implicação de natureza salarial ou aumento de despesa.

Evidenciamos que aos professores transpostos do Estado de Rondônia pela falta de registro no SIAPE 
não foi possibilitada a OPÇÃO. Portanto, salvo melhor juízo, em descumprimento ao que determina a Lei.

CORREÇÃO DE PROGRESSÕES DOS PROFESSORES PIONEIROS 
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GEAD É LIBERADA PARA 150 BENEFICIÁRIOS 
Mais 150 professores do Ex-Território, beneficiários da ação da GEAD (Gratificação Específica de 

Atividade Docente) que reconhece o direito das diferenças retroativas relativas ao período compreendido 

entre Fevereiro/2005 a Outubro/2005 tiveram seus valores liberados para saque em junho de 2020.

De acordo com a secretária de Assuntos Jurídicos, Joana Darc dos Santos Lima, cada lista com a 

liberação de pagamento é fruto de um intenso trabalho do sindicato junto ao Supremo Tribunal de Justiça, 

responsável pela execução dos pagamentos para liberação dos valores da Gead.

ENTENDA PORQUE PARTE DO VALOR CONTINUA BLOQUEADA

Sobre a parte restante dos valores que permanece retido a juros de correção, o advogado Denyvaldo 

Júnior do escritório Fonseca & Assis, que presta assessoria jurídica ao sindicato, informou que em 

novembro de 2019, o STF decidiu sobre o índice de atualização e que a assessoria jurídica do 

Sindsef/RO peticionou pedido de notificação para que a Caixa Econômica Federal procedesse a 

liberação dos valores retidos nas contas judiciais dos beneficiários da GEAD.

Porém, a notificação do STF para a Caixa solicita que liberação do valor bloqueado seja realizada por 

meio de alvará judicial. Situação que não procede pois já existe RPV liberando o valor, explicou o 

Denyvaldo Júnior. Segundo ele, o escritório peticionou novamente o STJ para que corrija a informação. 

Enquanto isso, os valores retidos da GEAD permanecem bloqueados.

SINDSEF/RO - Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia

SINDSEF INFORMA PAGAMENTO DE 
PRECATÓRIO DAS AÇÕES DE 3,17% E 28,86%
Em julho, a Secretária de Assuntos Jurídicos 

informou que encontram-se liberados para 

pagamento os precatórios referentes as ações 

judiciais de perda salarial dos 3,17% do INSS e 

Funasa e 28,86% da Funasa, aos servidores que 

não fizeram acordo administrativo com o Governo 

Federal na época.

O Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos do Estado de Rondônia – Iperon 

respondeu a solicitação do Sindsef e 

encaminhou uma lista com relação de 350 

servidores que deram entrada ao pedido de 

Certidão de Tempo de Contribuição-CTC, 

prontas para retirada.

As listas com os nomes podem ser conferidam no site do Sindsef: www.sindsef-ro.org.br  
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Agenda realizada no dia 7 de agosto, reuniu lideranças regionais que possuem bom trânsito perante a 

base dos servidores da ex-Sucam, para esclarecer dúvidas sobre as diversas demandas da categoria e 

as medidas adotadas pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia - 

Sindsef/RO, principalmente perante a retirada dos planos econômicos. 

Em pauta, foram debatidos os processos judiciais que requerem a manutenção dos planos econômicos, 

as decisões judiciais dos processos envolvendo os servidores intoxicados pelo DDT, procedimentos 

administrativos adotados pelo Sindsef/RO quanto a situação dos servidores que encontram-se com os 

requerimentos de aposentadoria especial parados no Núcleo do Ministério da Saúde, dentre outras.

O Sindsef/RO está aguardando parecer técnico do Escritório de Advocacia para tomar as medidas 

cabíveis sobre as demandas levantadas em prol da categoria.

LÍDERES REGIONAIS, SERVIDORES DA EX-SUCAM
PARTICIPAM DE REUNIÃO COM A DIREÇÃO DO SINDSEF

CUIDADOS COM A SENHA SIGEPE 

Em observação a ocorrência de diversos casos 

de desconsignação sindical pelo Sistema 

Sigepe, sem autorização do filiado ocorridas 

após o servidor ter consentido sua senha a 

outras pessoas, o Sindsef orienta aos filiados 

sobre o risco de fornecerem a senha de acesso 

aos serviços do Sigepe a outras pessoas e dos 

prejuízos que desconsignação sindical pode 

trazer ao filiado.

A senha é pessoal e intransferível, por questão 

de segurança deve ser utilizada apenas pelo 

servidor. 

Orienta-se que não deve ser fornecida a 

estranhos, em hipótese alguma, evitando que 

pessoas mal intencionadas possam realizar 

operações sem o conhecimento dos 

servidores.

SINDSEF/RO - Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia

No dia 27 de julho, o Sindsef realizou a primeira 

Assembleia Geral Extraordinária, de forma virtual, 

com os empregados da Conab de Rondônia, que 

após leitura, aprovaram por unanimidade, a ata para 

celebração de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 

2020/2021. A reunião foi conduzida pelo presidente 

do Sindsef/RO, Ildo Mussoi.

Na ocasião, os participantes elegeram o servidor 

Alexander Fleming, para representá-los como 

delegado na plenária nacional de negociações. “Mais 

do que novas conquistas, precisamos manter os 

direitos que já temos”, afirmou ele, resumindo a 

principal expectativa da categoria, que enfrentam 

resistências do Governo ainda com relação ao 

cumprimento de pendências do  ACT 2019.

O Sindsef/RO, via CONDSEF/ FENADSEFE está 

continua monitorando as negociações ainda em 

andamento.

EMPREGADOS DA CONAB 
DE RONDÔNIA APROVAM 
PAUTA DO ACT 2020/2021
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Uma comissão formada pelo secretário-geral - Abson Praxedes, a secretária de Formação Sindical - 

Eva Bezerra, a secretária de Assuntos Financeiros - Maria José Dias Ferreira, secretário de 

Administração - Pedro Vilson e a secretária de Aposentados e Pensionistas - Iracema Sena, está 

trabalhando para reverter o índice de desconsignação realizada por filiados através do aplicativo 

SIGEPE, nos primeiros meses de 2020.

Por meio de contatos telefônicos, os diretores estão alertando os filiados sobre os prejuízos que podem 

acarretar a desconsignação, principalmente para aqueles que aguardam decisão judicial nas ações 

ingressadas por meio do sindicato.

Em três meses de atuação, de junho a agosto, a Comissão já começa a apresentar resultados positivos 

como retorno de parte dos filiados que haviam optado pelo cancelamento do desconto de filiação no 

contracheque.

A Comissão tem observado que alguns filiados, ficaram surpresos ao serem consultados sobre os 

motivos da desconsignação, pois alegaram que não tinham conhecimento ou autorizado a retirada do 

desconto do sindicato. Nesses casos, a Diretoria aconselha a alteração das senhas do e-mail e do 

SIPEGE para proteção do servidor.

PREJUÍZOS DESCONSIGNAÇÃO

A desconsignação torna o filiado inadimplente com o sindicato. Pois vale ressaltar, que o procedimento 

de exclusão do desconto via a plataforma SIGEPE, não implica na desfiliação do servidor, apenas 

suspende o desconto da contribuição sindical em folha de pagamento. 

Dentre os diversos prejuízos que a inadimplência pode acarretar ao filiado, está a desobrigação e 

impedimento do Sindsef/RO de representá-los administrativa e judicialmente. Pela legislação e estatuto 

da entidade, o servidor que estiver em dívida com a contribuição sindical, ficará excluído dos processos 

inclusive das sentenças de ações judiciais em andamento e impedido de ingressar com novas ações de 

demandas administrativas.

DIREÇÃO DO SINDSEF ORIENTA SERVIDORES 
SOBRE OS PREJUÍZOS DE DESCONSIGNAÇÃO

SINDSEF/RO - Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia
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Em Assembleia Geral Extraordinária, os servidores da Funai (Fundação Nacional do Índio) beneficiários 

pelo processo do 4751.1991.001 e herdeiros, aprovaram por unanimidade a contratação do advogado 

Neórico Alves de Souza para atuar nos autos da Reclamação Constitucional nº 40095 oferecida pela 

Procuradoria Geral da República – PGR ao Supremo Tribunal Federal – STF, que contesta a competência 

da Justiça do Trabalho na execução do processo, que trata dos valores retroativos à incorporação da 

rubrica do Plano Collor.

O processo 4751.1991.001 dos servidores da Funai, tramita há quase 30 anos no Tribunal Regional do 

Trabalho de Rondônia – TRT/RO e já encontrava-se em fase de liquidação de sentença, ou seja, em fase 

de cálculos para pagamento. No entanto, devido a contestação no STF teve sua tramitação suspensa.

A assembleia realizada de forma virtual na data de 28 de julho, foi conduzida pelo presidente do 

Sindsef/RO, Ildo Mussoi e contou com as presenças dos diretores Abson Praxedes (Secretário Geral), 

Joana D'Arc dos Santos Lima (Secretária de Assuntos Jurídicos), Francisco Torres (Secretário do Ex-

Território) e Pedro Vilson (Secretário de Administração). Também estiveram presentes na reunião, o 

advogado Neórico Alves de Souza, patrono do processo 4751.1991.001 e a advogada Maria da 

Conceição Ambrósio dos Reis.

Já em atividade no processo, o Sindsef/RO, por meio do Dr. Neórico, apresentou argumentos contrários a 

decisão, inclusive valendo-se da garantia constitucional de ampla defesa e do contraditório. Destes 

recursos, a FUNAI foi intimada para manifesta-se, estando ainda em curso o prazo para tanto.

SINDSEF VAI INGRESSAR COM AÇÃO REQUERENDO COMPETÊNCIA 
DO TRT NO PROC. 4751 DO PLANO DO COLLOR DA FUNAI

SINDSEF/RO - Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia
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APOSENTADORIA ESPECIAL: SERVIDORES SÃO ORIENTADOS A RECORREREM JUDICIALMENTE  
A Secretaria de Assuntos Jurídicos, que tem como titular a diretora aposentada do SPU, Joana Darc dos 

Santos Lima, orienta aos servidores que se encontravam com o pedido de aposentadoria especial 

pendente há mais 60 dias, para que entrem em contato com o sindicato para adoção de medidas, 

inclusive de ações judiciais individuais.

Embora os servidores que atuam expostos a insalubridade ou periculosidade terem direito a 

aposentadoria especial ao completar 25 anos de trabalho, o Ministério da Saúde vem negando ou 

ignorando, o pedidos dos servidores, alegando não dispor de médico do trabalho para elaborar os laudos 

(PPP e LTCAT) e da falta de informações da Funasa, que também não dispõem de profissional para 

elaborar os referidos documentos.

DECISÃO STF – CONVERSÃO EM TEMPO COMUM

Em agosto, uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), julgou procedente a possibilidade de o 

servidor público solicitar a conversão de tempo especial em comum, com a aplicação das regras do 

Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e mediante contagem diferenciada, a fim de averbar o tempo 

de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade 

física (atividades especiais).

O direito à aposentadoria especial dos servidores públicos sempre foi uma bandeira defendida pelo 

Sindsef/RO, oferecendo assistência administrativa e jurídica para concessão do benefício. De acordo 

com o advogado Denyvaldo Júnior, do Escritório Fonseca & Assis, que presta assessoria jurídica ao 

sindicato, algumas ações judiciais tiveram decisões favoráveis, porém, com sentenças não adequadas 

aos servidores, de modo que o sindicato ingressou com recursos, aguardando tramitação.

De acordo com o presidente do sindicato, Ildo Mussoi, a decisão do Supremo Tribunal Federal reacende a 

esperança dos servidores públicos, que por falta dessa regulamentação, encontram-se prejudicados e 

permanecem exposto aos riscos de suas atividades, muitas vezes, aguardando por uma decisão judicial 

que lhes permita o direito da contagem diferenciada para ingresso a aposentadoria especial.

SINDSEF/RO - Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia
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PROFESSORES SÃO CONVIDADOS A PARTICIPAR DE ELEIÇÃO PARA NOVA GESTÃO DA CPPD 
Sindsef/RO convida os professores federais ativos e aposentados para participarem do processo eleitoral 

para escolha da nova composição da Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD de Rondônia, 

para o biênio 2020-2022. A eleição ocorrerá nos dias 16 e 19 de outubro, no horário das 09 às 17 horas.

A votação será realizada na sede da DIGEP, antiga SAMP, em Porto Velho. Sobre os riscos, a Chefe da 

Digep/RO, Rosana Botelho dos Santos tranquiliza os professores e afirma que a urna será disponibilizada 

em local reservado, respeitados os protocolos de prevenção à Covid-19.

O prazo para inscrições dos candidatos encerra no dia 10 de outubro e deverão ser realizadas em 

requerimento por meio do e-mail: eleicaocppd.ro@planejamento.gov.br. A Comissão é instituída por 07 

membros titulares e 07 suplentes, sendo eleitos, os candidatos que obtiverem maior quantidade de votos.

O EDITAL ESTÁ DISPONIBILIZADO NO SITE DO SINDSEF

De acordo com a secretária de Capital e Interior do Sindsef/RO, Anilce Pinheiro, a CPPD tem como 

finalidade assessorar as Divisões de Pessoal nos ex-Territórios Federais do Amapá, Rondônia e Roraima 

– DIGEPs e ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos – 

DECIPEX na formulação, aperfeiçoamento e modificação da política de pessoal docente dos extintos 

Territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia.

A secretária de Assuntos Educacionais do Sindsef/RO, Flávia Hiromi Takahashi afirma a importância da 

participação dos professores na eleição da CPPD, pois é por meio da CPPD que são conduzidos os 

processos de concessão do Reconhecimento de Saberes e Competências – RSC aos docentes da 

Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – EBTT e as progressões aos 

professores federais.

A atual presidente da CPPD, professora Josineide de Oliveira Flores, agradeceu o apoio e a parceria do 

Sindsef/RO durante de seu mandato. Ela ressaltou que a gestão priorizou o atendimento humanizado, 

participativo e de conhecimentos nas carreiras dos docentes do quadro federal.

SINDSEF/RO - Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia
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Em setembro, chegamos a marca dos 1260 usuários cadastrados que diariamente estão recebendo as 

informações do seu sindicato, com notificações na palma da mão.

Queremos dobrar o número de usuários com aplicativo, mas apenas alcançaremos nossa meta com a sua 

colaboração de sempre.

Compartilhe, indique e auxilie os colegas servidores a instalar o nosso APP está disponível para instalação 

nos smartphones na loja virtual do PlayStore gratuitamente.

Atendendo a sugestões de filiados, o aplicativo teve diversas atualizações para acrescentar as 

funcionalidades. Para o secretário de imprensa, Paulo Afonso, esse feedback é de supra importância para 

o sindicato adequar um padrão satisfatório aos usuários que manuseiam esta ferramenta de informação.

 

“Diariamente a secretaria de imprensa e comunicação produz conteúdo de interesse da categoria, 

divulgando em vários meio digitais e quem tem o APP instalado no celular, recebe uma notificação em 

tempo real de forma segura e eficaz”, afirmou Paulo.

SINDSEF/RO - Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia
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O manual tem como objetivo informar soluções práticas para resolver situações funcionais dos 

servidores que precisavam de atendimentos na antiga SAMP, atual Gerencia Regional de Administração 

de Rondônia – GRA/ Ministério da Economia, no período de quarentena .

As orientações do manual foram preparadas pela secretária de Capital de Interior do Sindsef/RO,      

Anilce Pinheiro da Silva, servidora de carreira do órgão, e traz orientações de como proceder em diversos 

casos em que se fazia necessário o comparecimento do servidor na GRA do Ministério da Economia, mas 

que por medidas de prevenção, agora podem ser solucionados online, através do envio de requerimento 

por e-mail:sgp.decipex.cas.ro @planejamento.gov.br

Informações pelo telefone: 69 3217-5652/ CAS (CENTRAL DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR)

O Manual contém modelos de requerimento especifico para casos de:

� Senha de contracheque bloqueada;

� Alteração do e-mail para acesso ao contracheque;

� Declaração de vínculo – transpostos;

� Inclusão de dependente;

� Auxílio funeral; 

� Alteração bancária;

� Concessão de plano de saúde;

� Comprovação anual do plano de saúde;

� Concessão de pensão civil;

� Certidão de tempo de serviço de ex-servidor falecido;

� Auxílio transporte;

� Bloqueio no pagamento de servidores aposentados e pensionistas;

�  Abono de permanência.

Acesse o site do Sindsef e confira o manual na integra.

MANUAL COM ORIENTAÇÕES DE ATENDIMENTOS 
ONLINE DA SAMP AJUDA SERVIDORES NA PANDEMIA

SINDSEF/RO - Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia
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VICE-PRESIDENTE ALERTA SOBRE RISCOS 

DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS
Representante do Sindsef no Conselho Estadual de Educação, o vice-presidente e professor Mário Jorge 

Sousa de Oliveira, fez um alerta aos pais em julho deste ano, para que participem de todas as discussões 

para tratar do retorno presencial das aulas de seus filhos, independente do período em que ocorrerá, 

permanecendo atentos para quando forem chamados ao debate, sendo em forma online ou presencial.

De acordo com Mário, é importante que os pais e comunidade tomem conhecimento sobre os riscos que 

todos serão submetidos, considerando que não temos vacinas e os cuidados serão extremamente 

essenciais.

“O retorno das crianças e jovens às aulas exigirá de cada um de nós, gestores, professores, técnicos, 

pessoal de apoio e segmentos da sociedade, um compromisso com a vida sem precedentes”, afirma 

Mário.

SINDSEF/RO - Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia

– Servidores que estejam recebendo o abono de 

permanência há pelo menos 3 anos;

– Servidores aposentados nos últimos 3 anos que já 

recebiam o abono de permanência.

Para ingressar com a ação, os interessados devem 

agendar horário para atendimento nas Coordenações 

Municipais ou a Sede Administrativa do Sindsef/RO.

Documentos necessários:

� Procuração;

� Contrato;

� Documentos Pessoais (RG e CPF);

� Comprovante de Endereço;

� Contra cheque atual;

� Fichas Financeiras dos últimos 5 anos 

em que recebe o abono de permanência;

� Cópia da portaria da concessão ou do 

requerimento do abono de permanência 

(caso o servidor tenha);

A ação judicial requer o 

direito do reflexo do abono de 

permanência em verbas de 

caráter salarial. 
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SINDSEF MOBILIZA BANCADA PARA VOTAR CONTRA AS EMENDAS 
PREJUDICIAIS AOS SERVIDORES E A FAVOR DA TRANSPOSIÇÃO

Em maio, o Sindsef realizou grande mobilização solicitando apoio dos deputados federais e senadores 

de Rondônia para votar contra as proposta prejudiciais aos servidores públicos contidas no Projeto de 

Lei Complementar 39/2020, substitutivo ao PLP 149/2019, aprovado na Câmara e Senado. 

Apesar do esforço e da opinião contraria das entidades sindicais, os servidores públicos foram os 

principais penalizados pelo governo federal, que em contrapartida ao auxílio financeiro para mitigar os 

efeitos da covid-19, determinou o congelamento salarial dos servidores públicos municipais, estaduais e 

federais e dos membros dos três Poderes até dezembro de 2021.

Embora a tristeza da derrota e de vários vetos, houve uma boa notícia, foi mantido na lei, o inciso 4°, do 

artigo 8°, que garantiu a continuidade dos processos de enquadramento da transposição dos servidores 

dos Ex-Territórios de Rondônia, Roraima e Amapá, qual corria o risco de ser paralisado por 18 meses.

Para o presidente do Sindsef/RO, Ildo Mussoi, a garantia da continuidade dos processos da 

transposição é uma vitória dos próprios servidores que juntamente com a Diretoria do Sindsef, fizeram 

um excelente trabalho de mobilização dos deputados federais e senadores para que a emenda ao 

Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLP) 149-2019, fosse aprovada no Congresso e submetida a 

sanção presidencial.

SINDSEF/RO - Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia
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DOCENTES COM PEDIDO DE EBTT 
INDEFERIDOS SÃO ORIENTADOS 
A REENVIAREM REQUERIMENTO

A orientação do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO, por 

meio da secretária de Assuntos Educacionais, Flávia Hiromi Takahashi é que os docentes enviem novo 

requerimento solicitando ao Ministério da Educação (MEC), a revisão do indeferimento e apresentando 

motivos e documentos comprobatórios que justifiquem a perda do prazo.

O procedimento não é mais realizado de forma presencial pela SAMP (CAS) e sim, exclusivamente pela 

internet no Balcão Digital do Governo Federal no endereço eletrônico https://www.gov.br/pt-

br/servicos/protocolar-documento-junto-ao-ministerio-da-educacao-mec

No caso dos professores que perderam o prazo por situação de enfermidade, a orientação é para que 

junto ao requerimento, seja anexado documentos comprobatórios como atestados e laudos médicos.

Aos professores que entregaram a solicitação em tempo hábil, também enviar junto ao requerimento, 

documento comprobatório da entrega, pois segundo a diretora do Sindsef/RO, foram observados casos 

em que os ofícios recepcionados pelo setor de protocolo da SAMP, apresentavam equívocos da data de 

recepção dos documentos.

No site do Sindsef, está disponível os modelos de requerimento para cada caso especifico.

ATENDIMENTO COM HORA MARCADA

Devido a dificuldades técnicas encontradas pelos filiados, o Sindsef está auxiliando os professores no 

reenvio dos requerimentos. Tanto na Sede Administrativa, como nas Coordenações Regionais, o 

atendimento para este fim, vem sendo realizado por agendamento de horário.

SINDSEF/RO - Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia
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SINDSEF REALIZA PLENÁRIAS E MOBILIZA OUTRAS

 ENTIDADES SINDICAIS PARA TRATAR SOBRE A 
REFORMA ADMINISTRATIVA

Os desdobramentos da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Reforma Administrativa - PEC 

32/2020 e as consequências para a sociedade já penalizada por desigualdades sociais e econômicas, 

foram pautas das duas plenárias virtuais realizadas pelo Sindsef/RO no dia 15 de setembro com 

integrantes do Sistema Diretivo e filiados e no dia 17 de setembro, com dirigentes sindicais de entidades 

municipais, estaduais e federais de Rondônia.

Ambas tiveram como palestrante o mestre em ciências econômicas, Max Leno, supervisor técnico do 

DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). 

CRIAÇÃO DO FÓRUM

A segunda Plenária teve como desdobramento, a criação Fórum Rondoniense Sobre a Reforma 

Administrativa que tem como objetivo, encaminhar e organizar debates e atos futuros sobre a Proposta de 

Emenda Constitucional PEC 32/2020, lançada pelo Governo Federal ao Congresso Nacional no dia 03 de 

setembro de 2020.

Participaram da criação do Fórum as seguintes entidades: ASPOMETRON, ASSINCRA, CENTRAL DOS 

SINDICATOS BRASILEIROS, CONDSEF, CTB, SINDEPROF, SINDERON, SINDETRAN, SINDICATO 

DOS ENGENHEIROS, SINDICATOS DOS TRABALHADORES RURAIS DE CACOAL E DE NOVA 

BRASILANDIA, SINDPRFRO, SINDSAUDE, SINDSEF, SINDSEM, SINDUR, SINJUR, SINJUSTRA, 

SINPROF/RO, SINSEMAT, SINSEMPRO, SINTERO, SINTRACER, SINTRAER E SITMAR. 

Outras entidades poderão integrar o Fórum para o processo de democratização do debate junto à 

sociedades e aos parlamentares federais.

CARTA  ABERTA

Como primeira atividade, o Fórum divulgou duas Cartas Abertas, uma para a sociedade e outra 

direcionada aos servidores públicos, abordando as principais mudanças proposta pela Reforma 

Administrativa. 

Nas cartas, o Fórum alerta para os efeitos negativos que a PEC propõem, entre eles, a criação de classes 

de servidores públicos (antes e depois da reforma), precarização dos serviços públicos, desmotivação do 

ingresso de novos servidores qualificados, desnacionalização de parte da economia que deveriam ser 

considerados estratégicos e outros.

LIVE REFORMA ADMINISTRATIVA 

No dia 30 de setembro, Dia Nacional em Defesa do Setor Público, o Fórum convidou deputados federais e 

senadores para participarem de um debate, sobre as reais consequências da reforma administrativa. A 

reunião foi realizada por videoconferência e transmitido ao vivo pelas redes digitais do Sindsef/RO (sites 

institucionais e Facebook) e replicados pelas entidades sindicais que compõem o Fórum.

SINDSEF/RO - Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia
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comunicação para atender 
você.

Escolha um deles e tire suas 
dúvidas ou envie sugestão:

SEDE PORTO VELHO
69 3218-0400

PRINCIPAIS CONTATOS
Demandas Judiciais:
Email: jurídico.sindsef-ro@hotmail.com

 Whatsapp: (69) 99212-0407

Demandas Financeiras
 E-mail: financeirosindsef@hotmail.com

 Whatsapp: (69) 99254-9012

Demandas Administrativas:
E-mail: adm.sindsef@yahoo.com.br
Whatsapp: (69) 99221-3961

Demandas da Secretaria Geral
E-mail: sindsef_sec.geral@hotmail.com

 Whatsapp: (69) 99208-2182

Diretoria Executiva – Triênio 2020-2023

Ildo Mussoi – Presidência

Mário Jorge Sousa De Oliveira – Vice-Presidência

Abson Praxedes De Carvalho – Secretaria Geral

Helmuth De França – Suplente

Maria José Dias Ferreira – Secretaria Financeira

Mário Barbosa De Carvalho – Suplente

Pedro Vilson Dias Pinheiro – Secretaria De Administração

Antônio Ferreira Cardoso – Suplente

Joana D’arc Dos Santos Lima – Sec. De Assuntos Jurídicos

Francisco De Souza – Suplente

Francisco De Assis Torres Soares – Sec. Do Ex-Território

Raimundo Nonato Ferreira Filho – Suplente

Eva Bezerra De Souza – Secretaria De Formação Sindical

Antônio Ferreira Neves Filho – Suplente

Anilci Pinheiro Da Silva – Secretaria De Capital E Interior

Wenceslau Ferreira Ribeiro Da Costa – Suplente

Almir José Da Silva – Secretaria De Saúde

Nilza Amorim Da Silva – Suplente

Paulo Afonso Sousa De Oliveira – Sec. De Imprensa e Comunicação

Luiz De Souza Barros – Suplente

Iracema Sena Dos Santos – Sec. De Aposentados E Pensionistas

José Valmil De Oliveira – Suplente

Eliete De Almeida Azevedo – Sec. Sociocultural E De Esporte

Benjamim Gonzales Avaroma – Suplente

Reneide Martins Da Silva – Secretaria De Meio Ambiente

Claudite Maria Ferreira Ribas – Suplente

Wilton Marques – Secretaria De Agricultura E Reforma Agrária

Selene Da Silva Costa Figueiredo – Suplente

Maria Mazarelo Cabral Soares Carvalho – Sec. De Previdência E Trabalho

Maria Auxiliadora De Vasconcelos Cabral Da Costa – Suplente

Flávia Hiromi Takahashi – Secretaria De Assuntos Educacionais

Izaias Da Costa Silva – Suplente

Diagramador: Rodrigo Figueiredo

Jornalista responsável:
 Rosiane Vargas - DRT/RO 1063

Curta
Compartilhe

@SINDSEFRO


