
 

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA DE 15 DE MAIO DE 2018

Aos  15  dias  do  mês  de  maio  de  2018,  a  diretoria  do  Sindisep/RJ  realizou  reunião  ordinária, 
coordenada por Raul Bittencourt Pedreira, que subscreve esta ata.  Foi aprovada por consenso a 
seguinte pauta [1] informes e [2] encaminhamentos e lutas.
[1]  INFORMES: [a]  Foi  informado  que  a  diretora  do  Arquivo  Nacional  Carolina  Chagas  se 
colocou contra uma letra de um samba critico ao governo. Posteriormente verificou-se a prática de 
censura, dificultando a apresentação de exposições e censurando trabalhos técnicos de servidores, 
como apresentação de filmes brasileiros com depoimentos históricos criticos a conjuntura atual. A 
ASSAN, Associação de Servidores do Arquivo Nacional, criticou a prática de censura, escrevendo 
um boletim sobre o tema, que foi distribuído em um evento sobre a Abolição da Escravatura, mas a 
direção recolheu tentando impedir a circulação, sem sucesso. [b] Foi informado que Carlos Castilho 
e o Paulo Christovão, diretores do Sindisep/RJ, foram eleitos para o Conselho Estadual do Idoso e 
que a presidência que é rotativa entre governo e sociedade civil. Neste mandato a Presidência ficará 
com representante  do  governo  Pezão.  [c]  Foi  informado  que  o  diretor  do  Sindisep/RJ,  Carlos 
Castilho  foi  proibido  de  entrar  nas  dependências  do  Abrigo  Cristo  Redentor  pela  Diretora  do 
mesmo, em razão de seu trabalho em defesa dos idosos, dos servidores e contra os desmento do 
Abrigo, sendo feito um ofício do Sindisep-RJ, requerendo seu livre acesso. [d] Foi informado que 
ocorreu uma assembleia no Museu do Índio para debater a minuta do Plano de Carreiras, que estão 
instalando catracas para controle de acesso e ponto no Museu e os servidores estão pressionando 
para a reabertura do mesmo, sob o risco de se não abrir ser fechado definitivamente por parte do 
governo Temer.  [e]  Foi informado que foi  feito  um ofício para o MPOG sobre a Diferença de 
Remuneração, que está sendo sistematicamente diminuída e em alguns casos como das duas últimas 
aposentadorias sendo retiradas dos contracheques. Em razão disso foi solicitado em ofício que o 
MPOG cumpra a Lei que regulamentou esta rubrica Diferença de Remuneração. Informou ainda 
que haverá uma reunião no dia 23 de maio com a direção do Datasus na tentativa dessa direção 
intervir em favor dos servidores nessa questão da Dif. de Remuneração. [f] Foi informado que Edna 
Rosa participou com Carlos Castilho de uma reunião no Sindsprev que tratou sobre a GEAP, onde 
foi agendado outra reunião para o dia 28 de maio as 14 horas novamente no Sindsprev. [g] Foi 
informado que a Presidência do INPI decidiu despejar a associação de servidores da sala que hoje 
ocupa no antigo prédio sede do instituto, o Edifício A Noite, na Praça Mauá, o qual encontra-se em 
crescente  estado  de  abandono.  Tal  medida  visa  a  permitir  a  privatização  do  prédio.  [h]  Foi 
informado que no dia 16 de maio haverá uma reunião do movimento Rio Contra a Reforma da 
Previdência e que 3 diretores do sindicato participarão (Edna Rosa,  Raul Pedreira e Wellington 
Cruz).
[2]  Encaminhamentos  e  Lutas: Deliberou-se  que:  [a]  se  execute  a  decisão  da  assembleia  do 
Museu do Índio e que se realizar um ato na porta do mesmo na semana que vem. [b] Fazer texto  
para o Site e Facebook do Sindisep/RJ sobre o Fórum do Idoso e a posse do Carlinhos e Paulo. [c] 
Fazer ato no Abrigo contra a Direção que impede o acesso do sindicato em suas dependências. [d]  
Marcar reunião com a Direção do Abrigo e após fazer uma assembleia as 17 hs. [e] Acompanhar as 
reuniões do movimento Rio Contra a Reforma. [f] Fazer ofício para o MPOG, solicitando uma 
reunião para tratar da Diferença de Remuneração do Datasus e aproveitar a ida a Brasília para 
conversar com a Condsef. Irão nesta reunião os diretores Edna e Raul preferencialmente. [g] Fazer 
um ato no INPI em data a ser marcada. [h] Realização de um seminário da diretoria do Sindisep/RJ 
no dia 7 de junho das 9 as 13h30 em local a ser definido. Dito isso, encerro e lavro esta ata.
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