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FILIADO À

e CONDSEF

 O sindicato é um instrumento de união entre os servidores nas lutas
para garantir os direitos e evitar a perda de outras conquistas da catego-
ria.
 Com essa união, os servidores somam forças e dão ao Sindicato maior

respaldo para representar a defesa dos direitos, como – por exemplo –
nas negociações por melhores salários.
 O SINDSEP-MT oferece a assistência jurídica no que se refere à garan-

tia dos direitos do trabalhador. Com isso, o sindicato estará, também,
incluído nas ações judiciais implementadas pelo Departamento Jurídico,
no que se refere à reposição de perdas salariais e outras conquistas da
categoria na Justiça.
 Na luta em prol dos aposentados e pensionistas, o sindicato evita que

eles recebam, por parte do governo federal, tratamento diferenciado do
dispensado aos servidores da ativa. Essa tem sido uma batalha constan-
te do SINDSEP-MT, aliado à CONDSEF e à CUT.
 Ao participar do sindicato, o servidor reforça a trajetória de resistência

ao desmonte do serviço público e ajuda a garantir ao tão sofrido povo
brasileiro o mínimo de assistência do Estado, previsto na Constituição
Federal.
 O Sindsep-MT tem convênios com planos de saúde e universidade,

oferecendo descontos aos seus filiados.
 Filiado à CUT e à Condsef, o SINDSEP-MT é uma entidade séria, com

19 anos de história em Mato Grosso.

Quais as vantagens de ser sindicalizado?

Servidor Federal,
Se você tem algum processo em andamento com o departamento jurídico do Sindsep-MT, fique atento para não assinar nenhuma procuração que

encaminhe o caso para outro advogado. Dessa, forma são gerados ônus extras em relação ao trabalho dos advogados.
Atenciosamente,

Diretoria do Sindsep-MT

Sindsep-MT defende salário integral
aos aposentados por invalidez

Juiz não dá atenção
para ação contra
Aneel e Cemat

Juntamente da Condsef, o Sindicato dos
Servidores Públicos Federais de Mato Gros-
so (Sindsep-MT) defende a Proposta de
Ementa à Constituição (PEC) 270/2008 que
garante ao trabalhador da União que tenha
aposentado por invalidez permanente – entre
eles os delegados e demais policiais federais
– o recebimento integral do salário, além dos
reajustes na mesma proporção e data dos ser-
vidores da ativa.

(Página 3)

(Página 2)

Para Sindsep-MT, a união faz a força
A união dos estados e

dos servidores públicos fe-
derais através da Condsef
e de suas filiadas foi a cer-
teza de que é importante
se fazer presente nos even-
tos. Essa foi a conclusão
dos quatro representantes
do Sindicato dos Servido-
res Públicos Federais de
Mato Grosso (Sindsep-
MT) que estiveram em
Brasília. (Página 3)

8 mil servidores dizem não à privatização:
Sindsep-MT marca presença em passeata

(Página 3)

DIAP lista projetos que podem
mexer com a vida do servidor

(Página 4)
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Palavra do
presidente

Atos
Secretos

•••••     Carlos Alberto
de Almeida

ueria en-
tender se
no Brasi l

existe democracia?
Se existe, como
cabe no Senado os
tais atos secretos?
No Congresso Na-
cional, estamos ao
ponto de fechar
nosso Senado...
Parece que exis-
tem dois mundos
entre os corredores
de Brasília. Existe
um mundo que
desconhecemos,
com segredos, fun-
cionários fantas-
mas, salários de
quase R$ 30 mil,
nomeação de pa-
rentes, jogos políti-
cos num “Castelo”
mal-assombrado.

Como presiden-
te do Sindsep-MT,
quero repudiar
essa falta de com-
prometimento de
nossos Congres-
sistas e sugerir ao
presidente Lula
que ao invés de
tentar extinguir al-
guns de seus ór-
gãos federais que
comportam traba-
lhadores honestos
que ele feche as
portas do Senado.

••••• Carlos Alberto de
Almeida é presidente
do Sindicato dos Ser-
vidores Públicos Fede-
rais de Mato Grosso
(Sindsep-MT)

Juiz não dá atenção para ação contra Aneel e Cemat
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riaação civil pú-

blica do depar-
tamento jurídi-
co do Sindica-

to dos Servidores Públicos
Federais de Mato Grosso
(Sindsep-MT) contra a
Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) e
contra a Centrais Elétricas
Mato-grossenses (Cemat)
foi tratada com descaso
pelo juiz federal Sebasti-
ão Julier de Mato Grosso.

Trata-se da cobrança
em duplicidade da Contri-
buição para o Financia-
mento da Seguridade Soci-
al (Cofins) e do Programa
de Integração Social (PIS)
que são calculados sobre o
total da conta, incluindo o
ICMS (imposto sobre ope-
rações relativas à circula-
ção de mercadorias e sobre

prestações de serviços). O
questionamento do Sind-
sep-MT é sobre a morosi-
dade com que o juiz tratou
o caso. Além disso, o de-
partamento jurídico se co-
loca à disposição do servi-
dor que queira entrar com
a ação individual com a
mesma finalidade.

A Cofins vem sendo
cobrada com a inclusão do
ICMS em sua base de cál-
culo, o que caracteriza a
cobrança de imposto sobre
imposto. Na ação, é pedi-
do o ressarcimento retroa-
tivo aos últimos cinco anos
e a suspensão desse cálcu-
lo, além de danos morais
coletivo. No texto, a alega-
ção é que não consta na
Constituição sobre o con-
sumo de energia elétrica
(parágrafo 3º do art. 155 da

   Demonstração do Resultado 33.710.088/0001-94
SIND. DOS SERV. PÚBLICOS FEDERAIS DE MT          Período: 31/05/2009

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

54.604,69

54.604,69
54.604,69

Receitas Brutas de vendas e/ou serviços
RECEITAS

MIN PLANEJAMENTO
EXERCITO
MIN EDUCACÃO (MEC)
MIN AGRICULTURA
MIN FAZENDA
MIN JUSTIÇA
POLICIA FEDERAL
MIN AERONÁUTICA
MPAS/SAS
MIN SAUDE
MINISTÉRIO DO TRABALHO
CEFET/MT
FUNAI
M M E
D N P M
FUNASA
A N V S
D N I T
AGU
IBAMA
MIN COMUNICAÇÕES
INCRA
MIN TRANSPORTES
I N S S
MIN MARINHA
CONAB
D P R F
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

( = ) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços
( = ) Superávit Bruto
(  - ) Despesas Operacionais

DESPESAS TRABALHISTA
SALÁRIOS
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
FÉRIAS + 1/3
13º SALÁRIO
FGTS
INSS
VALE TRANSPORTE
ASSISTÊNCIA MÉDICA
AJUDA ALIMENTAÇÃO
PARCELAMENTO INSS
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE
AJUDA DE CUSTO DIRETORES

198,80
4.101,10

15,05
3.633,88
3.114,45

30,26
26,86
26,84

216,75
241,90
909,92

26,55
7.207,84

91,53
35,26

19.374,34
43,08

774,28
38,84

673,73
432,86

6.670,15
3.797,29
1.016,27

149,78
1.241,23

83,51
432,34

4.016,95
66,50

585,52
481,85
464,74

2.013,79
451,00
247,31
500,00
678,41

5.912,01
1.200,00

GRATIFICAÇÃO COMISSIONADA
ANUENIO
ACORDO JUDICIAL GONÇALINA DA SILVA

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES
ENERGIA ELÉTRICA
HONORÁRIOS CONTÁBEIS
PRIMEIROS SOCORROS MEDICAMENTOS
ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
LANCHES E REFEIÇÕES
DESPESA C/ COMBUSTÍVEL
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
DESPESA C/ ESTACIONAMENTO
CORREIOS E POSTAGENS
CÓPIAS E REPRODUÇÕES
VIAGENS E ESTADIAS
MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DESPESAS TÁXI
PAGTOS GESTÃO ANTERIOR
JORNAIS E REVISTAS
CUSTAS PROCESSUAIS
KENTEL PLUS ALARME
CONDSEF
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO
MENSALIDADE COPIADORA
CÓPIAS EXCESSO
VIAGENS 16 A 19 MARÇO BRASILIA DF
MENSALIDADES SOFTWARE  NETSPEED
JORNAL O COMPROMISSO
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
CUT MT
SEGURO VEÍCULO
CUT NACIONAL
DESPESAS DIA DAS MÃES
BISA SIST AUTOMAÇÃO LTDA
DESPESAS MANUTENÇÃO
ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DIA 08/05/2009
PARALISAÇÃO CONAB
REUNIÃO CAPESAUDE DIA 18/05/2009

DESPESAS FINANCEIRAS
TARIFA S DE MANUTENÇÃO DE CONTA
SAQUE CONTRA RECIBO

DESPESAS TRIBUTÁRIAS
IRRF - IMPOSTO DE RENDA FONTE
IPVA

( = ) Déficit Operacional
( = ) Déficit antes da Tributação/Participação
( = ) Déficit antes da Participação/Contribuição
( = ) DÉFICIT  LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.700,00
25,82

1.774,79

4.063,88
503,59

3.000,00
74,28
31,68
77,00

534,30
189,63
594,53
180,00

31,00
581,05

10,00
1.441,80

200,00
4.200,00

20,00
348,57
360,00
300,00
195,00
750,00
229,99
300,00
383,40

6.337,94
76,30

1.400,00
1.300,00
2.450,00

461,45
1.500,00

173,00
750,00

40,00
940,48
500,00

8.200,79

21,00
2,00

25,91
487,67

20.118,69

42.729,66

23,00

513,58

- 8.780,24
- 8.780,24
- 8.780,24
- 8.780,24

Obs.: Prestação de contas do mes de Maio de 2009

Constituição Federal).
A ação foi protocolada

na 1ª Vara Federal e tem
abrangência estadual aos

servidores federais.O de-
partamento jurídico do
Sindsep-MT está sob res-
ponsabilidade dos advoga-

dos João Batista dos Anjos,
Josinete da Silva Amorim
e da estagiária Mara Lúcia
Misael Gomes.
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onvidado pela di-
reção do Sindica-
to dos Servidores
Públicos Federais
em Mato Grosso

(Sindsep-MT), o secretário-
geral da Condsef (Confedera-
ção dos Trabalhadores no
Serviço Público Federal), Jo-
semilton Costa esteve em
Mato Grosso participar de as-
sembléias dos servidores do
Ministério da Fazenda, Incra
e 9o BEC (Batalhão de Enge-
nharia e Construção). Costa
participou ainda do encontro
de aposentados e pensionis-

Condsef participa de assembleias e encontro de aposentados em MT

Reunião no Ministério da Fazenda em Cuiabá

tas promovido pelo Sindsep-
MT.

 O secretário-geral falou
sobre o processo de negocia-
ções com o governo, as de-
mandas dos setores e as ma-
nifestações que a Condsef
prepara para pressionar pelos
acordos firmados e contra o
desmonte dos órgãos públi-
cos. Aos aposentados, Costa
reafirmou a luta em defesa da
paridade. A importância da
mobilização constante dos
trabalhadores foi reforçada
durante os encontros.

Diretores do Sindsep-MT,
incluindo o presidente do sin-
dicato, também presentes às
assembleias, falaram sobre os
esforços que a entidade vem
empregando ao lado da Con-
dsef em defesa dos interesses
dos servidores públicos. O
Sindsep-MT participará das
atividades programadas pela
Condsef. No dia 17, represen-
tantes de Mato Grsso partici-
param de uma grande marcha
na Esplanada dos Ministéri-
os e no dia 18 estiveram na
plenária nacional da Condsef.

Deputado deixa mensagem para servidores federais
O Deputado Estadual, Alexandre Cesar, dei-

xou sua mensagem aos filiados do Sindsep-MT.
Ele esteve presente no encontro dos aposentados
promovido pelo Sindsep-MT, no dia cinco de ju-
nho.

“Quero parabenizar a diretoria por iniciativas
como esse. É importante reunir os aposentados e
pensionistas para discutir a política de nosso país.
Como disse o presidente, Carlos Alberto de Al-
meida, vocês contribuíram com o nosso país. Não
é pelo fato de serem aposentados e pensionistas
que não tem mais como contribuir, muito pelo con-
trário e por isso merecem o reconhecimento.  O
sindicato é esse instrumento de confraternização
e fortalecimento da luta. O Sindsep-MT tem  dado
novos rumos e mostrado dinamismo na atuação
em todo o Estado”, disse Alexandre César.

12/07/2009 - Reunião do Conselho Deliberativo de
Entidades (CDE)
11/07/2009 - Plenária Nacional da CONDSEF
10/07/2009 - Encontro Nacional dos Servidores do
Ministério da Fazenda
06/07/2009 - Reunião com os delegados à Conferência
Nacional de Recursos Humanos
05/07/2009 - Encontro Nacional dos Servidores do MTE/
DRTs
04/07/2009 - Encontro Nacional dos Servidores da AGU
03/07/2009 - Encontro Nacional dos Administrativos do
MAPA

Sindsep-MT participa de
encontros em Brasília

Confira nossa agenda:

O Sindicato dos Servidores
Públicos Federais de Mato Gros-
so (Sindsep-MT) vem mais uma
vez lembrar seus filiados sobre a
luta contra o Desmonte de Órgãos
Públicos. A bandeira é defendida
nacionalmente pela Condsef e pela
CUT e na quarta-feira, 17 de ju-
nho, a Esplanada dos Ministérios
em Brasília foi cenário de mais
uma manifestação sobre essa con-
dição que vem sendo importa pelo
governo.

A discussão gira sobre a pre-
carização do serviço público. O
momento é oportuno porque o pre-
sidente Lula ao mesmo tempo em
que defende a tese de que o Brasil
necessita investir em um Estado
forte encaminha projetos de des-
monte do serviço público, como a
divisão do Ibama e as propostas
de desmembramento do Incra e es-
vaziamento da Funasa.

A ideia dos movimentos sin-
dicais é traçar estratégias para der-
rubar projetos como o Projeto de
Lei, PL 92/07, que autoriza a cria-
ção de Fundações Estatais de Di-
reito Privado. Também discorre

Sindsep-MT contra o desmonte
pelos bastidores a realização de
concurso público e a convocação
dos aprovados nos últimos concur-
sos, além da elaboração de suges-
tões para que o governo imple-
mente uma política de incentivo
para o funcionalismo, como apri-
moramento das carreiras, ou seja,
o idealizado Plano de Cargo Car-
reira e Salários (PCCS).

Mato Grosso, através do Sin-
dsep-MT, já promoveu encontros
com os representantes nacionais
para deixar os servidores federais
cientes do que vem ocorrendo.
Veja a seguir a discussão de alguns
órgãos:

Ibama: No ano passado, ser-
vidores do Ibama discutiram para
que o Instituto Chico Mendes não
fosse criado. Teve greve e outras
mobilizações, mas não foi o sufi-
ciente. Desde então, os efeitos para
o meio ambiente já preocupam os
especialistas. Funcionários do
Chico Mendes ganharam as mes-
mas atribuições de fiscalização do
Ibama para facilitar a liberação de
alvarás ambientais para constru-
ção de hidroelétricas e outros pro-

Juntamente da Condsef, o
Sindicato dos Servidores Públi-
cos Federais de Mato Grosso
(Sindsep-MT) defende a Pro-
posta de Ementa à Constituição
(PEC) 270/2008 que garante ao
trabalhador da União que tenha
aposentado por invalidez per-
manente – entre eles os delega-
dos e demais policiais federais
– o recebimento integral do sa-
lário, além dos reajustes na mes-

Sindsep-MT defende salário integral aos aposentados por invalidez
ma proporção e data dos servi-
dores da ativa. No texto, serão
beneficiados os que ingressa-
ram no serviço público até o dia
16 de dezembro de 1998.

No início do mês de junho,
o secretário-geral da Condsef e
diretor do Sintrasef, Josemilton
Costa, esteve em Cuiabá e es-
clareceu as dúvidas dos aposen-
tados e disse que a confedera-
ção está buscando apoio dos

parlamentares para a provação
junto à Câmara. “Quando se
aposenta repentinamente há
uma perda de até 48%. A PEC
pede para manter o salário. Ela
corrige uma distorção que o
governo mantém. Em março,
nos fizemos um movimento que
teve mais de cinco mil trabalha-
dores defendendo os aposenta-
dos em relação a essa paridade
e as outras”, disse Josemilton.

O delegado do Sindicato
dos Servidores Públicos Fede-
rais de Mato Grosso (Sindsep-
MT), Selmo Oliveira, foi eleito

jetos, em sua maioria, previstos
pelo PAC do governo Lula.

Incra: O desmonte do Incra
vai na contramão da Reforma
Agrária. Ao invés de conceder ter-
ra a trabalhadores do campo para
a agricultura familiar, surgem bre-
chas para ação de grileiros e con-
sequentemente o desmatamento
da Amazônia. Ainda com o risco
das águas do território nacional se-
rem entregues para exploração de
empresas estrangeiras.

Funasa: Por anos órgão so-
fre com o uso de sua estrutura para
nomeação de indicados políticos.
Para gerir a Funasa não basta in-
dicação, tem que ter afinidade e
uma capactação, isso ainda se
agrava com a falta de concurso pú-
blico. Além disso, existem servi-
dores cedidos, mantidos pelo Es-
tado ou município. O trabalho da
Funasa consiste, principalmente,
na saúde preventiva, ou seja, no
controle de endemias. A fragilida-
de desse trabalho resulta na res-
surreição de hanseníase, tubercu-
lose, em pontos já erradicados do
Brasil, por exemplo.

Sindsep-MT tem representante no
Fórum de Relações do Trabalho da Conab

para ser o representante do Fó-
rum de Relações do Trabalho da
Conab durante o Congresso e
Plenária dos Trabalhadores que

aconteceu em Goiás entre os
dias 1 e 4 de junho. Mais uma
vez o Sindsep-MT marca pre-
sença na luta dos trabalhadores.

A união dos estados e
dos servidores públicos fede-
rais através da Condsef e de
suas filiadas foi a certeza de
que é importante se fazer
presente nos eventos. Essa
foi a conclusão dos quatro
representantes do Sindicato
dos Servidores Públicos Fe-
derais de Mato Grosso (Sin-
dsep-MT) que estiveram em
Brasília para participarem
das assembleias e manifesta-
ções da categoria. Para o se-
cretário de comunicação do
Sindsep-MT, Marinézio So-
ares, são os trabalhadores
unidos que fazem diferença
na pressão com o governo,
nas negociações e nas con-
quistas. “Nossa ida significa
muito na participação. Foi a
unidade de todas as entida-
des e centrais sindicais que
torna nossa categoria forte e
isso é muito importante. Ser-
vidores na luta contra o des-
monte dos órgão públicos,
pelo Plano de Carreira, pela
paridade e muito mais”, dis-
se Marinézio.

Para Sindsep-MT, a união faz a força

Os quatro representan-
tes participaram do Conse-
lho Deliberativo de Entida-
des (CDE) pelo cumpri-
mento dos acordos e aten-
dimento a pauta unificada,
protocolada no MPOG, no
mês de março.

Marinézio Soares de
Magalhães (Ministério da
Fazenda), José Luís da Sil-
va (Ministério da Agricul-
tura), Heronildes Francis-

co Vieira (9º BEC) e Fran-
cisco Gonçalvez Júnior
(Incra) também foram na
Plenária Nacional das En-
tidades e na manifestação
no Ministério do Planeja-
mento, junto com 8 mil tra-
balhadores e seguiram
numa caminhada pela Es-
planada. Eles também rea-
lizaram visitas nos minis-
térios para discutirem pau-
tas da categoria.

8 mil servidores dizem não à privatização:
Sindsep-MT marca presença em passeata

Foi mais uma demonstra-
ção de força dos servidores
públicos federais. Brasília re-
cebeu cerca de oito mil servi-
dores de todo o Brasil que lo-
taram a Esplanada dos Minis-
térios. O Sindsep-MT esteve
presente com quatro repre-
sentantes. A categoria exigiu
a derrubada do Projeto de Lei
Complementar (PLP) 92/07,
que propõe a criação de fun-
dações estatais de direito pri-
vado e cobrar o cumprimento
de acordos firmados pelo go-
verno no ano passado. Sob gri-

tos de “Não, não, não à privati-
zação”, a categoria percorreu
todos os ministérios e fez uma
parada longa em frente ao Mi-
nistério da Saúde. O ministro
José Gomes Temporão é um dos
principais entusiastas da apro-
vação do PLP 92/07.

Pressão por reajuste nos
benefícios – Seguindo o crono-
grama de atividades aprovados
por seu Conselho Deliberativo
de Entidades, a Condsef deu
continuidade às manifestações
e foi até o Bloco K do Ministé-
rio do Planejamento. Lá, os ser-

vidores da base da entidade co-
braram a abertura imediata de
negociações para garantir os
reajustes nos benefícios como
auxílio-alimentação, creche,
transporte, contrapartida dos
planos de saúde, dos servido-
res do Executivo. O reajuste
no auxílio-alimentação, che-
gou a ser anunciado pelo pró-
prio Ministério do Planeja-
mento e está garantido em
compromisso firmado pelo
governo. A Condsef defende a
isonomia dos benefícios nos
Três Poderes.
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DIAP lista projetos que podem mexer com a vida do servidor

Cerca de 36 mil servido-
res em todo o Brasil que estão
de fora da carreira da Previ-
dência, Saúde, e Trabalho te-
rão nova oportunidade para
mudar essa situação. A Cond-
sef (Confederação dos Traba-
lhadores no Serviço Público
Federal) conseguiu negociar
com o Ministério do Planeja-
mento a reabertura de prazo
para adesão desses servidores
que vêm acumulando prejuí-
zos já que suas tabelas salari-
ais continuam estagnadas sem
sofrer os reajustes concedidos
aos que optaram pelo plano.

Na quarta-feira, 17 de ju-
nho, o secretário de Recursos
Humanos, Duvanier Ferreira,
recebeu a Condsef para uma
reunião e confirmou que o pra-
zo será reaberto ainda este ano.
A Condsef recomenda que to-
das as suas filiadas divulguem
amplamente a notícia nos es-
tados. Como a maioria desses
servidores é de aposentados e
muitas vezes há dificuldade de
localização do servidor, a Con-

O servidor do 9º Batalhão
de Engenharia e Construção
(BEC), Raimundo Rodrigues
Balduíno, está se despedindo
das atividades depois de anos
de jornada. O Sindicato dos
Servidores Públicos Federais de
Mato Grosso (Sindsep-MT) pa-
rabeniza Raimundo e outros
aposentados pela dedicação ao
trabalho.

Raimundo foi contrato em
julho de 1975 para a função de
motorista e, segundo homena-
gem prestada pelo 9º BEC, con-
tribuiu com “eficiência, sereni-
dade e zelo na condução das vi-
aturas”. Foi o primeiro trabalho
do motorista que antes vivia da
economia informal.

“Esses anos de trabalho no
9º BEC foi muito gratificante e deixei amigos que são civis e
militares. Terminei meu trabalho deixando laços e vou voltar
para visitá-los sempre que possível”, disse Raimundo.

Num boletim assinado pelo 1º sargento, Ernande Felix da
Cruz, do Ministério da Defesa, o motorista recebe os cumpri-
mentos pelo firme empenho nas missões executadas, que inclu-
em obras como a BR-163, BR-364, a duplicação do aeroporto de
Campo Grande (MS), entre outros. Neste documento, também
se destaca o perfil sereno e educado desse trabalhador.

Parabéns pelos bons anos de trabalho prestado!
Diretoria do Sindsep-MT

Homenagem do Sindsep-MT
à servidor do 9º BEC

Raimundo com o tenente-
coronel Fernando
Miranda

Reabertura de prazo: Adesão em carreira da
Previdência, Saúde e Trabalho será garantida

dsef solicitou ao Planejamen-
to que o mecanismo para ade-
são seja feito de forma auto-
mática. Assim, apenas os ser-
vidores que não quiserem, por
algum motivo, aderir ao pla-
no, teriam que assinar um do-
cumento comunicando sua
decisão ao governo.

Duvanier informou que
vai analisar essa possibilida-
de e procurar novamente a
Condsef para informar novi-
dades sobre o processo. Entre
os 36 mil que ainda não per-
tencem à carreira estão servi-
dores dos ministérios da Saú-
de, Previdência, Trabalho e
Funasa. Além de não terem in-
corporado a parcela de
47,11% a que têm direito, es-
ses servidores também não ti-
veram gratificações como a
GAE, GDASST e GESST in-
corporadas ao seu Vencimen-
to Básico. A reabertura deste
prazo é fruto de uma pressão
constante que a Condsef vem
fazendo desde que esses ser-
vidores começaram a amargar

prejuízos em seus salários que
ficaram congelados. De acor-
do com o Planejamento está
será a quarta vez que o prazo
para adesão da carreira será re-
aberto. É importante que os
que estão de fora tenham cons-
ciência que esta pode ser uma
das últimas oportunidades
para resolver esta situação.

Gacen – Em reunião da
mesa de negociação da Saú-
de, a Condsef cobrou também
a inclusão de condutores e
mestres de lancha na lista de
servidores que têm direito à
Gacen, gratificação que subs-
tituiu a indenização de campo
para servidores da Funasa que
trabalham no controle de en-
demias. O Planejamento ga-
rantiu que vai analisar o caso
desses servidores que traba-
lham, em sua maioria, na Re-
gião Norte, deslocando equi-
pes da Funasa pelos rios da re-
gião. A defesa da Condsef é
de que esses servidores atuam
como motoristas que têm di-
reito à Gacen. A tendência é

O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap)
preparou um levantamento importante e que deve estar na agenda
de todo servidor público no Brasil. O departamento listou as pro-
posições de interesses da categoria em discussão no Congresso Na-
cional – Câmara dos Deputados e Senado Federal. A agenda, apon-
tada como complexa pelo Diap, pode flexibilizar direitos adquiri-
dos.

Constantemente, Condsef e o Sindsep-MT trabalham com afin-
co realizando pressão permanente dentro e fora do Congresso para
derrubar projetos prejudiciais aos servidores.O objetivo é ampliar
ainda mais essa luta e isso só será possível com participação efeti-
va de todos no processo. Na avaliação do Diap, as propostas preju-
dicam os servidores e a prestação dos serviços públicos, principal-
menteà população mais carente da sociedade.

Outras propostas podem suprimir as recentes conquistas de
reajuste das carreiras de Estado, bem como de vários segmentos do
funcionalismo. Para melhor compreender as matérias, há um breve
resumo do seu conteúdo. Os textos das proposições abaixo, e ou-
tras, estão disponíveis na página do DIAP (www.diap.org.br), na
seção Íntegras. Todas as informações aqui reproduzidas para infor-
mar os leitores foram extraídas do sítio indicado.

Limite de gastos com pessoal (PLP 1/07)
O projeto de lei complementar (PLP) 1/07 restringe gastos com

pessoal.
Entenda o projeto:
1) Limita o aumento da despesa com pessoal, no período entre

2007 e 2016, à reposição da inflação e mais um e meio por cento;
2) Atualmente, a União pode gastar com pessoal até 50% da

receita líquida corrente (2,5% para o Legislativo, inclusive TCU;
6% para o Judiciário; 0,6% para o MPU; 3% para DF e exterritóri-
os e 37,9% para o Executivo); entre outros.

O projeto é prejudicial aos servidores e está na contramão do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do qual faz parte,
pois não considera o crescimento do País, que necessitará de novos
servidores, especialmente nas áreas de regulação e fiscalização.

Tramitação
Apresentado pelo Executivo em 2 de fevereiro de 2007 trami-

ta em regime de prioridade.

Fundações Públicas de Direito Privado (PLP 92/07)
O PLP 92/07 cria as fundações públicas, com servidores con-

tratados pela CLT, nas áreas de saúde, previdência complementar
do servidor e assistência social, e incluiu ainda o ensino e pesqui-
sa, formação profissional e cooperação técnica internacional.

Entenda o projeto:
O projeto do Executivo visa:
1) Regulamentar o inciso XIX do artigo 37 da Constituição

Federal, parte final, para definir as áreas de atuação de funções
instituídas pelo Poder Público;

2) Autorizar a criação, mediante lei específica, de fundações
sem fins lucrativos, integrantes daAdministração Pública indireta,
com personalidade jurídica de direito público ou privado, para de-
sempenho de atividade estatal que não seja exclusiva de Estado; e

3) Determinar que podem ser constituídas fundações nas áre-
as de: a) saúde e hospitais universitários, b) assistência social, c)
cultura, d) desporto, e) ciência e tecnologia, f) meio ambiente, g)
previdência complementar, h) comunicação social e i) promoção
do turismo nacional.

Tramitação
A matéria foi aprovada em ambas as comissões em que foi

analisada e está pronta para ser votada no plenário.

Direito de greve (PL 4.497/01)
O PL 4.497/01, da deputada Rita Camata (PMDB/ES), regu-

lamenta o direito de greve do servidor público.
Entenda o projeto: Seu objetivo é regulamentar o inciso VII

do artigo 37 da Constituição Federal, segundo o qual o direito de
greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei espe-
cifica.

Tramitação
A proposição está em discussão na Comissão de Constituição

e Justiça da Câmara, onde aguarda parecer do relator, deputado
Geraldo Magela (PT/DF).

Negociação coletiva (Convenção 151 OIT)
A Mensagem Presidencial 58/08, do Executivo, regulamenta

a Convenção 151 e a Recomendação 159 da OIT sobre negociação
coletiva no serviço público. A norma internacional protege o exer-
cício dos direitos sindicais dos trabalhadores da AdministraçãoPú-
blica nos três níveis de Governo.

Entenda o projeto: A iniciativa, embora não torne automáti-
ca e obrigatória a negociação no serviço público, recomenda forte-
mente o respeito à organização sindical da Administração Pública
e a participação dos trabalhadores do setor público na definição de
suas condições de trabalho.

Tramitação
O texto está pronto para votação em plenário.

Demissão por insuficiência
de desempenho (PLP 248/98)

O PLP 248/98, do Executivo, permite a demissão do servidor
por insuficiência de desempenho.

Entenda o projeto: Em discussão no Congresso há dez anos,
o projeto visa, entre outras coisas, regulamentar artigo 41 e 247 da
Constituição Federal.

Tramitação
O projeto, da era FHC tramita em regime de urgência urgentís-

sima. A matéria terá de ser votada no plenário da Câmara, onde aguar-
da inclusão na ordem do dia. Após segue para a sanção presidencial.

Reforma da Previdência (PEC 77/03)
A proposta de emenda à Constituição (PEC) 441/05, no Sena-

do PEC 77/03, trata da reforma da Previdência, que garante pari-
dade às pensões.

Entenda o projeto: A matéria garante a paridade plena para
pensões, assegurando esse direito a todos que se aposentaram com
base no artigo 6º da Emenda Constitucional (EC) 41. Ou seja, cor-
rige o erro de redação da EC 47, que limitava esse direito apenas
aos pensionistas de aposentados com base na regra de transição.
Para os aposentados e pensionistas portadores de doença incapaci-
tante em gozo de benefício na data de publicação da EC 47 contri-
buirão para a previdência somente na parcela que excede ao dobro
do teto do regime geral (algo como R$ 5.788,56).

Tramitação
A proposta aguarda criação de comissão especial na Câmara

para análise do mérito, fato que só ocorrerá se o movimento sindi-
cal dos servidores pressionar o presidente da Câmara e os líderes
partidários.

Aposentadoria integral, com paridade
(PEC 270/08)

PEC 270/08, da deputada Andréia Zito (PSDB/RJ), garante ao
servidor que se aposentar por invalidez permanente o direito aos
proventos integrais com paridade, quando decorrente de acidente
em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou
incurável a partir de 2004.

Tramitação
Falta agora instalar a comissão, que só acontecerá quando os

líderes indicarem os membros do colegiado; o que só acontecerá
se houver muita pressão sobre o presidente da Casa e também so-
bre os líderes.

Fim da contribuição dos inativos
(PEC 555/06)

A proposta de emenda à Constituição revoga o artigo 4º da EC
41, para eliminar a cobrança de contribuição dos aposentados e
pensionistas do serviço público. A PEC determina retroação dos
efeitos da revogação a 1º de janeiro de 2004.

Tramitação
Proposta aguarda comissão que dará parecer sobre mérito da

matéria. Mas só será criada e instalada se houver grande pressão
sobre os líderes.

Fonte: Jornal da Condsef

que o governo reconheça o di-
reito desses servidores a rece-
ber a gratificação.

A Condsef cobrou ainda
a instalação do grupo de tra-
balho (GT) que vai discutir
reestruturação de carreira no
setor da Previdência, Saúde e
Trabalho. Duvanier Ferreira
informou que a intenção do
Planejamento é que até o dia
15 de julho o grupo já esteja
funcionando. Inicialmente, a
idéia é instalar um GT para
os três setores. A partir do
avanço das discussões, pode
haver a possibilidade de se-
parar os grupos. Assim, cada
setor debateria e negociaria
sua carreira específica. Na
medida em que o trabalho do
GT for avançando, a Condsef
dará novas informações. É
importante que os servidores
realizem assembléias perma-
nentes em seus estados ao
longo deste processo, traba-
lho que vai colaborar para a
defesa da vontade dos traba-
lhadores no GT.

O mês de maio e o início do mês de junho foi marcado por várias participações dos servidores federais em encontros nacionais e da mesma forma, o Sindicato dos Servidores
Públicos Federais de Mato Grosso (Sindsep-MT) recebeu a visita de representantes de Brasília. O secretário geral da Condsef, Josemilton Costa, esteve em Cuiabá nos dia 4 e
5 de junho e realizou assembleias em diversos  órgãos e esteve no encontro dos aposentados. Veja a opinião dos servidores sobre a atuação do Sindsep-MT:

Servidores falam das participações nos eventos do Sindsep-MT

Sebastião
Correia de
Oliveira,
aposentado do
DNER
“É muito importan-
te que haja essa
discussão através
do Sindicato. Eu
acredito no gover-

no é haverá uma paridade dos salários dos
aposentados e inativos. O Izael Santana, di-
retor do Sindsep-MT, é meu amigo e sempre
nos leva informações do sindicato”.

Jonas Paulino
de Magalhães,
aposentado do
DNER
“A atuação do Sin-
dsep-MT está me-
lhor do que antes.
Nós viemos no en-
contro dos apo-
sentados e pensi-

onistas para saber o que há para melhorar na
questão da paridade de salários, plano de
saúde e ver se o governo olha com mais aten-
ção para seus aposentados”.

Mariane da Guia
Silva Ramos,
servidora
administrativa do
Ministério da
Fazenda
“A presença da Con-
dsef, através do se-
cretário Josemilton,
vem esclarecer nos-

sas  diversas dúvidas, como por exemplo sobre a
aglutinação dos cargos e trazer os anseios do pes-
soal, dos servidores administrativos. Alguns tinham
dúvidas se era aglutinação, transposição ou as-
censão profissional. O Josemilton veio e trouxe
esse esclarecimento para todos.  Também tinha
uma ansiedade sobre a contrapartida do plano de
saúde e a vinda dele aqui consegui acalmar”.

Maria Carmen
Marques,
servidora da
GRA
“Há muito tempo
não vimos tantos
servidores juntos
como nessa reu-
nião dos Fazendá-
rios em Cuiabá.

Recentemente estive em Brasília, saímos de
um contexto de calmaria e fomos para uma
discussão mais avançada e muito mais pro-
veitosa. O resultado foi o fortalecimento da
categoria, conseguimos trazer o Josemilton
aqui e fazer que as pessoas fiquem mais pró-
ximas ao sindicato”.
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