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FILIADO À

e CONDSEF

m Colíder, 43 funcionários da Associação
Ipren-re conseguiram acordo judicial envol-
vendo de um lado a prestadora de serviço e a
Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e de
outro trabalhadores demitidos com salário em

atraso e sem o pagamento de verbas rescisórias. Os
acordos totalizam R$ 450 mil a serem repassados pela
Funasa nos próximos dias. (Página 3)

Servidores federais de Mato Grosso
dizem “não” a extinção da Funasa

Por unanimidade,
filiados ao Sindicato

dos Servidores
Públicos Federais de

Mato Grosso
(Sindsep-MT)

decidiram que vão
lutar contra o governo

para que não seja
concretizado o Projeto
de Lei 3.958 que  tem
em seu conteúdo uma
proposta considerada
pela categoria como

nefasta para os
trabalhadores da

Fundação Nacional de
Saúde (Funasa).

(Página 3)
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Sindsep-MT
cumpre com

acordos
(Página 2)

Justiça determina pagamento
para trabalhadores da Funasa

O mês de novembro foi marcado
por encontros dos funcionários do
Governo Federal promovidos pelo
Sindicato dos Servidores Públicos

Federais de Mato Grosso
(Sindsep-MT).

Veja matéria completa na página 4

Acesse os sites:
 www.sindsepmt.org

e
www.jornalistha.com.br

Rua Dr. Carlos Borralho, nº 82, no bairro Poção - Cuiabá-MT
Fone: (65) 3023-6617 ou (65) 3023-9338.

MENSAGEM
NATALINA   AOS

SERVIDORES
PÚBLICOS A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os

corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida.
Por isso, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Mato Grosso (Sindsep-MT) deseja à todos um

FELIZ NA TAL e um ANO NOVO com muitas vitórias.
Desejamos que em 2009 os trabalhadores conquistem seus direitos, que haja mais igualdade social, mais

justiça e melhor qualidade de vida. A caminhada é longa, mas a chegada de um novo ano e a certeza de que
há união, nos fortalece e te convida para vir junto nessa jornada.

Feliz Natal!
Que você possa ter a alegria de vivê-lo em sua plenitude!
Um Ano Novo cheio de paz!
Ouvindo sempre os sinos do amor fraterno, da solidariedade e da compreensão.
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DIRETORIA EXECUTIVA:  CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA (PRESIDENTE), ROOSEVEL MOTTA (VICE – PRESIDENTE), DAMASIO DE
SOUZA PEREIRA (1º SECRETÁRIO), LUIZ MAURO EVANGELISTA (2º SECRETÁRIO), EDSON LUIZ DOS SANTOS (1º TESOUREIRO) ,
IDIO NEMÉSIO DE BARROS NETO (2º TESOUREIRO), ADERBAL CASTRO QUEIROZ (1º SEC. ADM), ADELINO FERREIRA CAMPOS
(2º SEC. ADM), MAURÍCIO ALVES RATTACASO JÚNIOR (1º SEC. FORM. SIND), IRACY OLIVEIRA FERREIRA (2º SEC. FORM. SIND),
JAMIL OURIVES JÚNIOR (1º SEC. JURÍDICO),  AMÉLIA ALVES SANTANA (2º SEC. JURÍDICO), IDEVALDO BERNARDES DE OLIVEIRA
(1º SEC. INTERIOR), ADELIO DA SILVA JÚNIOR (2º SEC. INTERIOR),  MARINÉZIO SOARES DE MAGALHÃES (1º SEC. IMPRENSA),
ELIETE DOMINGOS DA COSTA (2º SEC. IMPRENSA), IZAEL SANTANA DA SILVA (1º SEC. APÓS. E PENS), ENILDO GOMES (2º SEC.
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ROSINA DE ALMEIDA PAIVA (1º SEC. CULTURA), PATRÍCIO FERREIRA ORTIZ (2º SEC. CULTURA); SUPLENTES PARA DIRETORIA
EXECUTIVA: SEBASTIÃO DE JESUS (1º), SAMUEL FERNANDES DE SOUZA (2º), FRANCISCO ROBERTO DIAS NETO (3º), MIRTES
BENEDITA RONDON (4º), FRED CEBALHO (5º), DONATO FERREIRA DA SILVA (6º); CONSELHO FISCAL: VALDEMAR RODRIGUES
SILVA (1º), MANOEL JOÃO DA SILVA (2º), JUAREZ JUSTINO DE BARROS (3º); SUPLENTES:  JOÃO GALDINO (1º),  ARCILIO DE
BARROS FILHO (2º),  JOSÉ GONZAGA DE FREITAS (3º)
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Sindsep-MT cumpre com acordos
Sindicato dos Servidores
Públicos Federais de Mato
Grosso (Sindsep-MT) não
trabalha só em prol de con-

seguir mais filiados e aumentar a arre-
cadação. Ao longo dessa gestão, a di-
retoria tem se esforçado para honrar
com as dívidas deixadas pela gestão an-
terior e seguir na caminhada para for-
talecer a luta dos funcionário do Go-
verno Federal.

Sabemos da importância de cada
trabalhador e de como é válida a união
para melhorarmos as condições de tra-

Carlos Alberto de Almeida
Presidente do Sindsep-MT

balho, planos de saúde, salários, plano
de carreira e muito mais. Por isso, o
Sindsep-MT, publica nessa edição do
jornal O Compromisso alguns docu-
mentos que mostram nossa jornada.

Um certificado é da Caixa Econô-
mica Federal demonstrando que con-
seguimos regularizar a situação em
relação ao Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS). Já o Ministé-
rio da Fazenda reitera a quitação com
as contribuições previdenciárias nos
dá a garantia de que arcamos com
nossos compromissos junto com o

Instituto Nacional do Seguro Soci-
al (INSS).

O Ministério do Trabalho nos re-
ferenda na legalidade de agirmos en-
quanto sindicato, através da Carta
Sindical (registro) emitida em agos-
to de 2008. Por isso e por muito mais
que começaremos o próximo ano en-
gajados na luta, numa gestão trans-
parente e participativa.

Feliz Natal e um
excelente 2009!

O
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MARIA DE JESUS DA SILVA
CONTABILISTA
C.R.C. : MT-009536-O-4
C.P.F. : 766.765.601-00

CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
PRESIDENTE
R.G. : 474000 SJ/MT
C.P.F. : 349.054.641-53

 SIND. DOS SERV. PUBLICOS FEDERAIS DE MT (0xx65) 3023-9338

   Demonstração do Resultado 33.710.088/0001-94
SIND DOS SERV PUBLICOS FEDERAIS DE MT                            Período: 10/2008

52.448,96 CR

61,08 DB
52.387,88 CR
52.387,88 CR

53,00 DB

31.045,11 DB

15.613,67 DB

149,80 DB
157,52 CR

3.958,06 CR
16,62 CR

3.434,41 CR
3.056,34 CR

34,74 CR
105,06 CR

44,67 CR
185,65 CR
204,05 CR
743,78 CR

96,01 CR
188,29 CR

6.645,49 CR
94,02 CR
35,26 CR

18.452,54 CR
43,08 CR

584,61 CR
36,97 CR

864,51 CR
541,90 CR

7.045,28 CR
45,29 CR

3.632,24 CR
1.035,01 CR

133,54 CR
976,92 CR

23,49 CR
183,41 CR

61,08 DB

30,00 DB
2,00 DB

21,00 DB

323,70 DB
130,00 DB

2.997,56 DB

m Colíder, 43
funcionários da
A s s o c i a ç ã o
Ipren-re conse-

guiram acordo judicial
envolvendo de um lado a
prestadora de serviço e a
Fundação Nacional de
Saúde (Funasa) e de ou-
tro trabalhadores demiti-
dos com salário em atra-
so e sem o pagamento de
verbas rescisórias. Os
acordos totalizam R$ 450
mil a serem repassados
pela Funasa nos próxi-
mos dias.

Todas as audiências
aconteceram no último dia
19 de novembro na Vara do
Trabalho de Colíder e ter-

ENERGIA ELÉTRICA
PRIMEIROS SOCORROS MEDICAMENTOS
ÁGUA E ESGOTO
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
LANCHES E REFEIÇÕES
DESPESA C/ COMBUSTÍVEL
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
DESPESA C/ ESTACIONAMENTO
MATERIAIS DE INFORMATICA
CORREIOS E POSTAGENS
CÓPIAS E REPRODUÇÕES
GREVE DNIT
MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES
HONORARIOS ADVOCATICIOS
CUSTAS PROCESSUAIS
KENTEL PLUS ALARME
CONDSEF
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO
MENSALIDADE COPIADORA
COPIAS EXCESSO
HUNO CONS E TREINAMENTO S/C
VIAGENS
MENSALIDADE SOFTWARE NETSPEED
JORNAL O COMPROMISSO
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
AJUDA DE CUSTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
CUT NACIONAL
BISA SIST AUTOMAÇÃO LTDA
CURSO FORMAÇÃO SINDICAL

( - ) Despesas Gerais e Trabalhistas
SALÁRIOS
FGTS
INSS
VALE TRANSPORTE
ASSISTÊNCIA MÉDICA
AJUDA ALIMENTACÃO
PARCELAMENTO INSS
PARCELAMENTO FGTS
ESTAGIARIA SETOR JURIDICO
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE
AJUDA DE CUSTO DIRETORES
GRATIFICAÇÃO COMISSIONADA

Receitas Brutas
(-) RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO

MIN PLANEJAMENTO
EXERCITO
MIN EDUCACAO (MEC)
MIN AGRICULTURA
MIN FAZENDA
MIN JUSTIÇA
POLICIA FEDERAL
MIN AERONAUTICA
MPAS/SAS
MIN SAUDE
D R T
CEFET/MT
U F M T
FUNAI
M M E
D N P M
FUNASA
A N V S
D N I T
A G U
IBAMA
MIN COMUNICAÇÕES
INCRA
I B G E
MIN TRANSPORTES
I N S S
MIN MARINHA
CONAB
D P R F
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

( - ) Deduções
IRRF - IMPOSTO DE RENDA FONTE
RECEITA LÍQUIDA
SUPERÁVIT BRUTO

( - ) Despesas Financeiras
TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA
TAR SAQUE CONTRA RECIBO
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS

( - ) Despesas Administrativas
MATERIAIS DE LIMPEZA
PRESTAÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA
TELEFONIA E TELEC0MUNICAÇÕES

614,94 DB
55,50 DB
42,00 DB

260,00 DB
149,64 DB
564,36 DB

45,00 DB
7,00 DB

171,06 DB
10,90 DB
58,80 DB

2.137,30 DB
400,00 DB

3.200,00 DB
437,60 DB
180,00 DB
750,00 DB

80,00 DB
600,00 DB
532,10 DB
400,00 DB

11.582,40 DB
70,00 DB

1.150,00 DB
1.300,00 DB

215,25 DB
80,00 DB

1.500,00 DB
750,00 DB
250,00 DB

1.681,00 DB
387,98 DB

1.693,09 DB
141,48 DB
219,61 DB
400,00 DB
636,97 DB

1.661,44 DB
927,70 DB

4.964,40 DB
1.200,00 DB
1.700,00 DB

Thaís Raeli

Da Reportagem

Justiça determina pagamento para trabalhadores da Funasa
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minaram em conciliação.
O pagamento será feito
com dinheiro que seria re-
passado pela Funasa à as-

sociação, mas que foi blo-
queado em setembro deste
ano pelo juiz Ivan José Tes-
saro, titular da Vara de Co-

líder. O blo-
queio foi de-
terminado em
liminar defe-
rida em ação
cautelar pro-
posta pelo
Sindicato dos
Serv idores
Públicos Fe-
derais do Es-
tado de Mato
Grosso (Sind-
sep-MT), em
nome de 39
trabalhadores.

Segundo
a ação, mo-
vida pelo ad-
vogado, João

Batista dos Anjos, do
Sindsep-MT, os trabalha-
dores estão sem receber
os salários de junho e

parte do mês de julho e
também os direitos traba-
lhistas. A proposta para o
acordo com a Funasa
consistiu num deságio de
30% sobre a diferença do
Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço
(FGTS)  mais a multa de
40%. A decisão do juiz
Ivan é definitiva, mas
passível de recurso no
Tribunal Regional do
Trabalho.

Consta na ação que a
Funasa reconhece o dé-
bito total de R$ 809 mil
com a associação, mas o
impasse entre órgão fe-
deral e Ipren-re consiste
no descumprimento das
normas na prestação de
contas, o que acarreta no
bloqueio do repasse por

parte do governo.
Para o presidente do

Sindsep-MT, Carlos Al-
berto de Almeida, os me-
ses sem salários é um ato
irresponsável. “Tenta-
ram alegar ilegitimidade
do sindicato perante a
luta, mas essa vitória
mostra que os trabalha-
dores têm força e o Sin-
dsep-MT se coloca à dis-
posição para enfrentar
esses impasses que de-
monstram a fal ta de
compromisso com o ci-
dadão trabalhador”, dis-
se. Para representar a ca-
tegoria junto com o ad-
vogado João Batista, o
diretor João de Deus
participou das audiênci-
as e das negociações em
nome dos servidores.

Thaís Raeli

Da Reportagem

Por unanimidade, filia-
dos ao Sindicato dos Servi-
dores Públicos Federais de
Mato Grosso (Sindsep-MT)
decidiram que vão lutar con-
tra o governo para que não
seja concretizado o Projeto
de Lei 3.958 que  tem em seu
conteúdo uma proposta con-
siderada pela categoria como
nefasta para os trabalhadores
da Fundação Nacional de
Saúde (Funasa). Trata-se da
criação de seis novas secre-
tarias no Ministério da Saú-
de com 118 novos cargos de
Direção e Assessoramento
Superior (DAS).

Servidores federais de Mato Grosso dizem “não” a extinção da Funasa
O texto, enviado em 29

de agosto ao Congresso Na-
cional pelo ministro José Go-
mes Temporão, substituí as
ações, como saúde do índio
e saneamento básico em mu-
nicípios de até 50 mil habi-
tantes, que hoje estão sob a
responsabilidade da Funasa.
Tais manobras são interpre-
tadas pela Confederação dos
Trabalhadores no Serviço
Público Federal (Condsef)
como um caminho para sa-
cramentar a extinção da Fu-
nasa. Segundo o diretor da
entidade, Rogério Antônio
Expedito, a união da catego-
ria é importante para barrar
essa insegurança e exigir as
ações necessárias do gover-

no, como a reestruturação da
Pasta. 

Para o presidente do Sin-
dsep-MT, Carlos Alberto de
Almeida, é inadmissível que
o governo não mantenha um
diálogo com a categoria e
que use  o Ministério da Saú-
de para a criação de DAS.
“Temos que discutir cada
passo com o governo ou ire-
mos novamente nos manifes-
tar”, disse.

O Seminário sobre
a Reestruturação da Funasa,
promovido pelo Sindsep-
MT, aconteceu no domingo
(9 de novembro) na Estância
3J em Poconé, com a presen-
ça de 70 servidores de Mato
Grosso e os diretores da Con-

dsef, Rogério, e do Sindsep-
DF, Carlos Henrique Bessa
Ferreira. Entre as discussões
a categoria entende que di-
ferente de investir em mais
cargos de DAS, o governo
deveria promover a abertura
de concursos, inclusive subs-
tituindo terceirizados por ser-
vidores de carreira, como no
caso das Organizações Não
Governamentais (Ongs).

“É preciso a união da
categoria porque não
pode acontecer essa inge-
rência na Funasa. As no-
meações políticas são um
atraso de vida. Os cargos
deveriam ser ocupados
por servidores concursa-
dos, como uma forma de

Plano de Carreira e que
têm comprometimento
com o órgão. Usam os
cargos para trapolim para
a época de eleições o que

facilita a corrupção e a
formação de Caixa 2",
disse Antônio Melquior,
técnico de vigilância am-
biental em Colíder.

Sem título-4 04/03/2009, 22:373



O COMPROMISSO Ano II - N º 13 - Dezembro/2008 - 4

Retrospectiva 2008

Novembro é marcado por encontros do Sindsep-MT
Thaís Raeli

Da Reportagem

início do mês
de novembro
foi marcado
por encontros
dos funcioná-

rios do Governo Federal
promovidos pelo Sindi-
cato dos Servidores Pú-
blicos Federais de Mato
Grosso (Sindsep-MT).
No dia 6, a diretoria se
reuniu na sede da entida-
de. No dia 7 e 8, na Es-
tância 3J, em Poconé,
aconteceu o Curso de
Formação Sindical e no
dia 9, domingo, os traba-
lhadores da Fundação
Nacional de Saúde (Fu-

O
nasa) participaram
do Seminário sobre
a Secretaria de Vigi-
lância em Saúde do
Ministério da Saúde
e a possível extinção
da Pasta.

Problemas como
o plano de saúde
(CapSaúde), auxílio
alimentação, indeni-
zação de campo, adi-
cional de insalubrida-
de e periculosidade
eram algumas das
pautas que não param
por ai. Segundo o
presidente do Sindsep-
MT, Carlos Alberto de Al-
meida, foi um momento
importante para pontuar
os pleitos de 2008 e dar se-

qüência as lutas em 2009.
Estiveram presentes no

evento cerca de 90 servi-
dores, o historiador e edu-
cador da Central Única dos

Trabalhadores (CUT), do
Rio de Janeiro, Helder
Molina, o diretor da Con-
federação dos Trabalhado-
res no Serviço Público Fe-

deral (Condsef),  Ro-
gério Antônio Expedi-
to e o diretor do Sind-
sep-DF, Carlos Henri-
que Bessa.

O VPI (Vantagem
Pecuniária Individu-
al) e o Plano de Segu-
ridade Social do Ser-
vidor Público (PSS)
foram alvos de deba-
tes. Ficou aprovado
que o Sindsep-MT
ajuizará as competen-
tes ações coletivas em
defesa da categoria
(VPI, PSS sobre féri-

as, sobre o auxílio de ali-
mentação e 13º salário, in-
denização de campo I e II,
adicional de insalubridade
e todas aquelas que ve-

nham atender os anseios
da categoria).

Ainda ficou deliberado
por unanimidade que o sin-
dicato fará uma nota de re-
púdio em face à ausência
dos representantes da Fu-
nasa e da Capsaúde na ple-
nária, embora tenham con-
firmado a presença. A Or-
ganização Internacional do
Trabalho (OIT) receberá
por parte da entidade uma
denúncia em relação aos
intoxicados da Funasa.

Na próxima edição do
jornal O Compromisso
você poderá conferir um
resumo das ações. Nesta
edição, serão relembrados
alguns momentos do ano
de 2008. Veja a seguir.
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Outubro:

 Depois de dez anos à frente do Sin-
dicato dos Servidores da Previdên-
cia Social de Mato Grosso (Sinds-
prev-MT), o presidente, Cleones
Ferrinho, foi destituído do cargo. A
votação aconteceu na quarta-feira
(22) numa assembléia convocada
por ele, quando os filiados do sindi-
cato pediram para anular a eleição
de 2008. Está prevista uma nova
eleição para os próximos meses.
 No dia 28 terminou a greve do Dnit

de Mato Grosso por pressão do go-
verno que só aceitava negociações
se a categoria voltasse ao trabalho.

Setembro:

  A Medida Provisória 431 foi san-
cionada pelo governo Lula e publi-
cada no Diário Oficial da União no
dia 23. No entanto, a agora lei 11.784
não trouxe as principais emendas que
foram rejeitadas no Congresso.
  O juiz Ivan José Tessaro, da Vara

do Trabalho em Colíder, deferiu uma
liminar na quarta-feira (17) obrigan-
do a Fundação Nacional de Saúde (Fu-
nasa) a pagar pouco mais de R$ 809
mil aos servidores da Associação
Ipren-re que ficaram sem emprego
após suspensão do contrato. O órgão
federal teve o valor bloqueado em sua
conta e o montante será repassado di-
retamente aos trabalhadores, sem in-
termédios da prestadora de serviço.

Agosto:

  O presidente Luiz Inácio Lula da
Silva assinou no dia 29 duas medi-
das provisórias que concedem au-
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mento a aproximadamente 350 mil
servidores, contemplando 54 car-
reiras do funcionalismo público. O
reajuste beneficia servidores públi-
cos de altas carreiras do Executi-
vo, como Itamaraty, Advocacia-
Geral da União, Receita Federal e
Banco Central, entre outras. 
  A publicação da MP 441 confir-

mou um avanço nas negociações tra-
vadas pela Condsef, CUT e também
o Sindsep-MT com o Governo. A
reivindicação  buscou a inclusão de
5 mil servidores de fora da proposta
que criou gratificação (Gacen) para
servidores da Funasa. O artigo 284,
da MP 441, aplica o mesmo direito
do artigo 54 da MP 431 a servidores
antes privados na inclusão da Ga-
cen em seus contracheques.

Julho:

  Os deputados concluíram no dia
cinco a votação da Medida Provisó-
ria 431/08, que reajusta os salários
de cerca de 1,4 milhão de servido-
res. A MP beneficia 800 mil integran-
tes de 16 carreiras e categorias do
funcionalismo público federal e 600
mil militares das Forças Armadas.
  O Sindsep-MT realizou no sába-

do, 26 de junho, uma reunião ordi-
nária com o Sistema Diretivo do
Sindicato para tratar de temas como
prestação de contas do primeiro
semestre de 2008 e avaliação da
atual gestão. 
 A diretoria Sindsep-MT esteve en-

tre os dias 2 e 18 de julho visitando
os municípios do Nortão e realizan-
do reuniões com a categoria. Partici-
param da viagem, o presidente, Car-
los Alberto de Almeida, os diretores
Marinézio Soares Magalhães e Enil-
do Gomes e a secretária Ana Olívia.
De acordo com Carlos, cada encon-
tro foi um importante momento para
divulgar as ações do sindicato, forta-
lecendo a luta e atraindo novas filia-
ções. Nas pautas das reuniões, se dis-
cutia principalmente as emendas da
MP 431, a aprovação da 2ª MP e as
tabelas de cada categoria.

Junho:

   A Fundação Nacional do Índio

(FUNAI) de Tangará da Serra
(MT) teve que suspender o ato
que determinou o desconto dos
vencimentos dos servidores, refe-
rente à Gratificação de Localida-
de, tido como indevida por parte
da União. A Gratificação de Lo-
calidade foi instituída através do
Decreto n.º 492/1992, excluída
dos vencimentos dos servidores
da FUNAI de Tangará em julho
de 2007, por ordem do Ministé-
rio da Justiça, inclusive, determi-
nou a devolução ao erário dos va-
lores recebidos de junho de 2002
até julho de 2007.

 No final do mês de junho, a As-
sociação Nacional de Emprega-
dos da Conab (Asnab) reuniu
mais de 150 pessoas no Sindsep-
MT para a confraternização da
categoria. O sindicato apoiou com
a parte de logística.

Maio:

 A pressão que os servidores fe-
derais vinham exercendo para que
a concessão do reajuste fosse ace-
lerada deu resultado. O próximo
passo foi continuar a pressão para
a aprovação da segunda medida
provisória. No primeiro momen-
to, o presidente Luiz Inácio Lula
da Silva concedeu reajuste sala-
rial de 17 categorias, ou seja, mi-
litares e cerca de 800 mil funcio-
nários públicos da União que
ameaçavam greve.

 O departamento jurídico do  Sin-
dsep-MT moveu  uma ação ordi-
nária sobre o flagrante desrespei-
to à Carta Manga no que se refere
a conceder a vantagem pecuniá-
ria individual aos servidores pú-
blicos civis no valor de R$ 59,87.

salários e benefícios atrasados des-
de dezembro de 2007. A decisão
para o pagamentoimediato foi do
dia 2 de abril (quarta-feira) da 23ª
região do Tribunal Regional do Tra-
balho (TRT), do juiz José Hortên-
cio Ribeiro Júnior, de Barra do
Garças.

Fevereiro:

 Mais de noventa pessoas esti-
veram presentes na terceira reu-
nião da diretoria e no lançamen-
to do site do Sindsep-MT. Dire-
toria, filiados, convidados e vi-
sitantes participaram de debates
e reuniões durante todo o dia.  O
evento começou com um café da
manhã, seguido pelo lançamen-
to da página na internet.  A oca-
sião contou com a participação
do deputado federal Valtenir Pe-
reira (PSB), dos vereadores Lú-
dio Cabral e Enelinda Scala (am-
bos do PT), dos assessores par-
lamentares Antônio Humberto,
representando o  deputado esta-
dual Alexandre César, e Zelan-
des Santiago, representando a
senadora Serys Marly, do diretor
regional dos Correios, Nilton dos
Nascimentos e da  presidente da
União Brasileira de Mulheres
(UBM), Janete Carvalho.
·  A ida dos diretores do Sindsep-

MT em Brasília serviu para mar-
car o retorno da entidade duran-
te a Planária da Condsef que
aconteceu nos dias 23 e 24.

Janeiro:

 Foram publicadas, no final do
mês de janeiro, no Diário Oficial
da União as primeiras portarias
para o retorno imediato dos de-
mitidos e anistiados da Compa-
nhia Nacional de Abastecimento
(Conab) que deixaram seus pos-
tos no governo do ex-presidente
Fernando Collor de Mello. Em
Mato Grosso, 22 nomes contem-
plaram a lista inicial.   A Secreta-
ria dos Demitidos e Anistiados.

·  O Sindsep-MT comemorou
mais uma vitória em favor do tra-
balhador. O juiz federal, Marce-
lo Aguiar Machado, da 2ª Vara de
Mato Grosso suspendeu proviso-
riamente a decisão que condenou
o servidor Marinézio Soares de
Magalhães, do Ministério da Fa-
zenda, ao pagamento da multa de
R$ 6.275,95 que lhe foi imputa-
da de maneira indevida.
 O departamento jurídico do

Sindsep-MT ganhou – em 1ª ins-
tância – cinco ações em favor dos
servidores inativos. O pleito con-
siste na paridade dos proventos
dos aposentados que, em alguns
casos, estão 70% inferior se com-
parado aos salários daqueles que
estão na ativa. As cinco senten-
ças estão sujeita ao reexame pelo
Tribunal Regional Federal (TRF)
e é passível de outros recursos
por parte da União.

Abril:

 O 1º Encontro da Melhor Idade
do Sindsep-MT reuniu no dia  25
mais de 150 pessoas na sede do
sindicato. O evento serviu para
discutir temas como paridade de
salário e benefícios, bem como
abordou a valorização dos traba-
lhadores que dedicaram anos ao
funcionalismo público. Antes do
café da manhã, uma equipe da
Geap fez exames para medir o
colesterol e a glicemia no san-
gue, além de verificar a pressão
dos aposentados e pensionistas.

 A visita do presidente nacional
da Central Única dos Trabalha-
dores (CUT), Artur Henrique da
Silva Santos, à sede do Sindsep-
MT foi marcada pela adesão da
entidade à campanha pela redu-
ção da jornada de trabalho sem
redução de salários.

Março:

 Depois de nove dias de greve,
os 200 servidores da Ong FunSaú-
de voltaram ao trabalho. O fim da
paralisação ocorreu mediante ao
depósito Funasa dos quatro meses
de salários atrasados numa conta
judicial do Banco do Brasil. O va-
lor pago foi de R$ 949,9 mil dos
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