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Órgão de divulgação do Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Mato Grosso

Servidores federais denunciam
perseguição política em Nortelândia
O Sindicato dos
Servidores Públicos
Federais de Mato
Grosso (SindsepMT) recebeu novamente uma denúncia
de perseguição política. Dessa vez, dois
servidores do Ministério da Saúde (MS),
cedidos ao município de Nortelândia
(Médio Norte de
Mato Grosso), denunciaram o prefeito Neurilan Fraga ,
de afastá-los das atividades porque o filho do servidor Albino Barbosa Batista, o vereador Vagnir Barbosa Batista,
votou no adversário
do gestor para presidência da Câmara
Municipal.

Servidores federais e a
Campanha Salarial de 2012

Hospitais são
investigados pela
morte de Duvanier

Foto sbcbrasil.com.br

(Página 4)

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara
dos Deputados vai investigar a morte do secretário de
Recursos Humanos do Ministério do Planejamento,
Duvanier Paiva Ferreira. (Página 2)

Saúde em
primeiro lugar
(Leia artigo na Página 2)

O Sindsep-MT está
reforçando com os trabalhadores a retomada
da Campanha Salarial de
2012. No dia 15 de fevereiro (9h), haverá o
lançamento na Câmara

dos Deputados, em Brasília.
Frente à forte mobilização dos servidores federais em torno da Campanha Salarial 2012, o
Ministério do Planejamen-

to está se valendo de discursos para intimidar e
retaliar o movimento de
pressão da categoria em
defesa de suas principais
reivindicações.
(Página 4)

Sindsep-MT
marca
presença na
Corrida de
Reis
(Página 3)
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s condições
dos serviços
prestados à
saúde do povo
brasileiro é para se considerar uma calamidade pública,
tanto nos hospitais do Governo quanto para a rede privada. Cuidando de sua categoria, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais de
Mato Grosso (SindsepMT) realiza seminários e é
combativo a falta de rede
credenciada e aos aumentos
abusivos praticados pelos
planos de saúde. Outra luta
é que o Governo assuma
uma parcela maior na contrapartida desse custo para
o servidor.
Esse ano, vale lembrar
que haverão as eleições do
Capesaude/ Capesesp, no
dia 29 de maio de 2012, para
a renovação de dois membros do Conselho Deliberativo e um do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, representantes dos
associados, bem como para
a escolha do Diretor-Presidente da CAPESESP para o
mandato de 01/07/2012 a 30/
06/2016.
O elo dos consumidores com os planos de saúde
é cheio de problemas. Quando mais precisamos, no momento da doença, a opera-

A

* Carlos Alberto de Almeida

dora de plano de saúde nos
vira as costas e nos abandona. Você já se sentiu assim?
Por isso, precisamos escolher certo nessas eleições.
O sistema de coparticipação aliviou o bolso dos
planos de saúde e como fica
o cidadão? Nosso plano de
saúde está se tornando um
plano particular como os demais e se somar o repasse
do Governo, podemos considerá-lo na lista dos mais
caros. Precisamos fazer que
esse plano atenda realmente
os servidores da Fundação
Nacional de Saúde (Funasa)
e do Ministério da Saúde
(MS). Por ironia do destino, os servidores da Saúde
passam por problemas ao
terem rede para cuidar da
própria saúde.
* Carlos Alberto de
Almeida é presidente do
Sindsep-MT

A Comissão de Defesa do Consumidor da
Câmara dos Deputados
vai investigar a morte
do secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento,
Duvanier Paiva Ferreira,
ocorrida na quinta-feira,
19 de janeiro. Será cobrado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha,
explicações sobre o
ocorrido naquela madrugada, quando o secretário procurou atendimento em vão em dois hospitais até morrer na recepção do terceiro estabelecimento, em Brasília.
O requerimento exige
as justificativas para o
não atendimento do secretário, os motivos pelos quais pacientes em
todo o Brasil não estão
sendo acolhidos em
hospitais privados,
mesmo com a previsão
de cobertura pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) e o porquê de a
rede credenciada da
Fundação Geap (plano
do secretário e dos ser-

vidores públicos) estar
encolhendo.
Além do Congresso,
a presidente Dilma Rousseff aguarda o esclarecimento dos fatos que
levaram à morte o secretário Duvanier. A Polícia
Civil também abriu duas
investigações para apurar o caso, uma na Delegacia do Consumidor
(Decon) e outra na 1ª
Delegacia de Polícia.
Sindsep-MT
combativo a falta
de rede
credenciada dos
planos de saúde
O Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Mato Grosso
(Sindsep-MT) junto
com a Condsef, sempre
marcou presença na luta
pela melhoria da qualidade de atendimento dos
planos de saúde aos
seus servidores. Muitos
trabalhadores são prejudicados os aumentos
abusivos nas mensalidades e com a falta de
rede credenciada. O fato
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do secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento,
Duvanier Paiva. As
agendas com o Ministério do Planejamento estão suspensas até que
Marcela Tapajós, que
ocupa interinamente o
cargo, tenha uma reunião com a ministra Mi-
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Governo
interrompe agenda
com servidores
riam Belchior. A ministra
precisa definir se Marcela assumirá o posto e sinalizar as diretrizes da
negociação. Enquanto
isso, a categoria, que já
tinha avanços nos reajustes dos auxílios creche, alimentação e transportes, volta a “estaca
zero” na espera do recomeço dos acordos.
Outro ponto importante das negociações é
o percentual repassado
para os planos de saúde
pelo Governo e a neces-

sidade de ampliação da
rede credenciada da
Geap, Capesesp/ CapeSaúde, por exemplo, que
não atendem a demanda. Os servidores devem
se unir cada vez mais e
lutar contra a “chantagem” que o Governo faz
no que se refere ao discurso do congelamento
dos reajustes baseados
na crise econômica mundial. Os trabalhadores
não podem ser reféns de
uma crise que não afetou o Brasil.
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mais evidente em Mato
Grosso se relaciona à
Capesesp/Capesaúde,
pirncipalmente no que se
refere àqueles que estão
no interior e precisam
recorrer aos atendimentos na Capital e às vezes em outros Estados.
A falta de rede credenciada é uma denuncia
antiga dos servidores da
Fundação Nacional de
Saúde (Funasa), entre
outros.
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Hospitais são investigados pela morte de Duvanier

Saúde em primeiro lugar
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Sindicato dos
Servidores
Públicos Federais de Mato
Grosso (Sindsep-MT)
entregou aos responsáveis em Brasília o laudo
médico que constata a
condição insalubre dos
trabalhadores da Saúde
garantindo à eles o direito de receber grau máximo (20%) no valor pago
pelo Governo Federal
que hoje corresponde à
10% (grau médio) calculado no Vencimento Básico (VB).
O Sindsep-MT, através da Confederação dos
Trabalhadores do Serviço Público Federal (Condsef), protocolou o documento com 200 páginas
para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha,
para o senador Paulo
Paim, da Comissão de
Direitos Humanos e para

O

o presidente da Funasa,
Gilson de Carvalho Queiroz Filho, no dia 18 de janeiro.
As entidades aguardam a resposta para os
próximos dias. Assinado
pelo médico do trabalho,
Dr. Ivanio Dall’ Agnol, o
diagnóstico custou ao Sindsep-MT o total de R$ 80
mil e, com a aprovação
dos servidores, foi pago
com um desconto extra na
contribuição do sindicato.
O presidente do Sindsep-MT, Carlos Alberto
de Almeida, explicou que
o Laudo Técnico de Condições Ambientais de
Trabalho foi feito com
fundamentos científicos,
sustentados em equipamento para medir o grau
de exposição, ao contrário do laudo feito pela
Funasa, que se baseia em
conclusões feitas a “olho
nu”. Esse laudo, quando

reconhecido pelo Governo, trará benefícios aos
servidores dos Distritos
Sanitários Especiais Indígenas (Dsei), Ministério
da Saúde e Fundação
Nacional de Saúde (Funasa). Foram feitas medições quantitativas nas
áreas de trabalho.
A pesquisa também
inclui as consequências
dos contatos com agentes biológicos quando em
contato com os portadores de doenças infectocontagiosas. Segundo
Carlos, o Sindsep-MT
está buscando os parlamentares para conseguir
apoio para essa luta.
No mês de janeiro,
quatro representantes do
Sindsep-MT estavam em
Brasília para a oficina promovida pelo Ministério do
Planejamento sobre o
projeto de lei (PL) 2203/
11 do Governo que con-

Foto: Thaís Raeli

Laudo médico aponta grau máximo
de insalubridade para servidores da Funasa

Carlos Alberto de Almeida, presidente do Sindsep-MT

tém alterações nos valores dos adicionais de insalubridade e periculosidade, promovendo, inclusive, redução de valores

recebidos pelos servidores a depender do grau
de exposição que se submetem em seus trabalhos.
Os servidores são contra

a proposta que modifica
a forma e critério de pagamento dos adicionais
de insalubridade e periculosidade.

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE BASE DO SINDSEP-MT
Pauta:
1. Informes Gerais;
2. Lançamento da Campanha Salarial 2012;
3. Eleição para Delegados Plenária Estatutária Condsef-DF;
4. Encaminhamentos.
LOCAL
06/02/12
9º BEC
06/02/12 MIN.TRANSPORTE/DNIT
07/02/12 MINISTÉRIO DA FAZENDA
07/02/12
FUNAI
07/02/12
SRTE
07/02/12
MAPA
08/02/12 MINISTÉRIO DA SAÚDE
08/02/12
FUNASA
09/02/12
INCRA
09/02/12
DSEI

HORA
09:00
14:00
08:30
10:00
13:30
16:30
08:30
14:00
08:30
13:30

BASE
MATO
MATO
MATO
MATO
MATO
MATO
MATO
MATO
MATO
MATO

ENDEREÇO

GROSSO
GROSSO
GROSSO
GROSSO
GROSSO
GROSSO
GROSSO
GROSSO
GROSSO
GROSSO

AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 2979, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ-MT
RUA 13 DE JUNHO, Nº 1296, PORTO, CUIABÁ-MT
AV. VEREADOR JULIANO COSTA MARQUES, Nº 99, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ-MT
RUA COMENDADOR HENRIQUE, Nº 43, DOM AQUINO, CUIABÁ-MT
RUA SÃO JOAQUIM, Nº 345, PORTO, CUIABÁ-MT
ALAMEDA DR. ANNIBAL MOLINA S/N, PONE NOVA, VARZEA GRANDE
AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, Nº 1426, CUIABÁ-MT
AV. GETULIO VARGAS, Nº 867/885, CUIABÁ-MT
RUA B, EDIFÍCIO CERES, CENTRO POLITÍCO ADM, CUIABÁ-MT
RUA RUI BARBOSA, Nº 282, GOIABEIRAS, CUIABÁ-MT

CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
Presidente do SINDSEP-MT

Sindsep-MT realiza campanha
para ajudar vítimas das enchentes

A tradicional Corrida
de Reis que acontece
todo ano entre Várzea
Grande e Cuiabá contou
com a participação de
Heronildes Francisco Vieira (9º BEC) que cumpriu os 10 quilômetros.
Na 28ª Edição, a Corrida de Reis desafiou o
tempo e teve participantes de 18 a 86 anos. Com
essa atitude, o servidor
comprova que é possível
relação entre saúde, en-

Os Sindicatos dos Servidores
Públicos Federais de Mato Grosso e de Minas Gerais continuam
com campanha de arrecadação de
roupas e calçados para as vítimas
das enchentes nos municípios mineiros. A arrecadação começou
no dia 13 de janeiro e vai até o
final de fevereiro. O Sindsep-MT
já recebeu muitos agasalhos, mas
conta com uma maior participação
dos amigos e filiados. As doações
serão recebidas da sede do Sindsep-MT, em Cuiabá, na rua Dr.
Carlos Borralho, 82, bairro Poção. O horário de funcionamento é de segunda à
sexta, de 8h às 17.
Tel: (65) 3023-6617/ 3023-9338

velhecimento, exercícios
físicos, capacidade funcional e qualidade de
vida. Essa composição é
foco de inúmeros trabalhos científicos atuais.
Integrar todas essas variáveis é o objetivo de
vários pesquisadores que
almejam encontrar o segredo de um envelhecimento saudável. Então,
para dar o exemplo segue Heronildes nessa
corrida!

Foto Web

Sindsep-MT marca presença
na Corrida de Reis
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Servidores federais denunciam perseguição política em Nortelândia

O

Sindicato dos
Servidores Públicos Federais
de Mato Grosso
(Sindsep-MT) recebeu novamente uma denúncia de
perseguição política. Dessa
vez, dois servidores do Ministério da Saúde (MS),
cedidos ao município de
Nortelândia (Médio Norte
de Mato Grosso), denunciaram o prefeito Neurilan
Fraga , de afastá-los das
atividades porque o filho do
servidor Albino Barbosa
Batista, o vereador Vagnir
Barbosa Batista, votou no
adversário do gestor para
presidência da Câmara Municipal.
Para o presidente do Sindsep-MT, Carlos Alberto de
Almeida, esse tipo de atitude
só prejudica a população, tendo em vista que Albino e Cris-

tiane Ibiapino representam
uma mão-de-obra qualificada,
sem custo ao município, já
que são concursados do Governo Federal.
Segundo a secretária de
Saúde de Nortelândia, Norma Firmiano Barradas,
Cristiane apresentou alguns
problemas e não se encaixava no quadro. “Ela é microscopista e não tem mais
laboratório na cidade. Ela
trabalhava no Posto de Saúde da Família e um dia um
paciente pediu um copo
descartável e ela disse que
não tinha e só teria em época de eleição”, contou Norma.
A secretária atribuiu a
crítica de Cristiane como
uma postura política e também citou outras circunstâncias, o que já demonstra
através da fala de Norma

Servidores de Nortelândia e o presidente do Sindsep-MT,
Carlos Alberto de Almeida

que a administração municipal não aceita a opinião de
servidores e cidadãos contra a Prefeitura Municipal.
A intolerância da Prefeitura também reflete sobre
Albino. A secretária expli-

cou que ele tem problemas
cardíacos e não dá conta de
dirigir para municípios próximos, porque tem que evitar esforços e por isso, não
serve para o trabalho. Cristiane contou que o afasta-

mento deles ocorreu no dia
seguinte da votação da Câmara, quando Vagnir e outros vereadores elegeram
Mariano Gomes para a presidência.
A servidora ouviu da
secretária que a presença
dos dois era dispensável e
que só precisariam assinar
o ponto, o que poderia ser
feito em casa mesmo. Os
servidores optaram em continuar indo ao posto de trabalho, mesmo sem nenhuma ocupação. Isso ocorreu
no mês de dezembro, antes
do recesso de final de ano
e agora eles estão de férias.
O presidente do Sindsep-MT lembra também
que deixar o servidor na
“geladeira” é uma forma de
assédio moral. Os vereadores Mariano (presidente da

Câmara) e Vagnir confirmaram a denuncia de perseguição e foram críticos a atitude arbitrária do prefeito e
já tem o assunto protocolado na Câmara dos Vereadores. “Não podemos deixar do jeito que está, isso é
uma democracia e não uma
ditadura”, disse Mariano.
No último dia 17 de janeiro, os servidores foram
informados pelo responsável dos Recursos Humanos
do MS, Márcio Edésio sobre o afastamento. Márcio
e o prefeito foram procurados pela reportagem do Sindsep-MT e não foram encontrados. A assessoria de
imprensa do prefeito disse
que ele estava viajando, depois foi procurada novamente, mas até o fechamento
dessa edição não havia respondido.

O Sindsep-MT está reforçando com os trabalhadores a retomada da Campanha Salarial de 2012. No
dia 15 de fevereiro (9h), haverá o lançamento na Câmara dos Deputados, em
Brasília.
Frente à forte mobilização dos servidores federais
em torno da Campanha Salarial 2012, o Ministério do
Planejamento está se valendo de discursos para intimidar e retaliar o movimento de pressão da categoria em defesa de suas
principais reivindicações.
Em notícia publicada recentemente, foi declarado que
o governo vai cortar o ponto de funcionários que fizerem greve.
Na época, o secretário
Duvanier alegou ainda que
a sociedade não pode sofrer
prejuízo irrecuperável em
função da greve. Para a
Condsef, essas intimidações

colocam mais combustível
na fogueira da mobilização
em defesa dos servidores e
serviços públicos. “A categoria não vai se intimidar
com as retaliações”, disse
Sérgio Ronaldo da Silva, diretor da entidade acrescentando que irrecuperável é a
falta de atenção do governo ao setor público que gera
má qualidade na prestação
de serviços à população.
“Congelar investimentos
públicos, isso sim é terrível.
Não há serviço irrecuperável pior que esse”, destacou
Silva. A Condsef pondera
que se o governo viesse tratando com respeito e atenção devida os processos de
negociação feitos com servidores, cumprindo e respeitando acordos não haveria
necessidade de tantas mobilizações.
Entretanto, o que impera é um tratamento distante
do governo aliado a cons-

tantes problemas ligados a
processos de negociação
exaustivos que nunca contemplam tudo o que foi
acordado. Pior, traz por vezes - caso de alterações nas
regras envolvendo gratificação de insalubridade e periculosidade o projeto de lei
(PL) 2203/11 - temas que
prejudicam os servidores e
sequer fizeram parte dos
debates com os trabalhadores.
Pressão por avanços
urgentes
Como resultado desse
último processo de negociações com o governo que
trouxeram poucos avanços
e muitos problemas, a luz
vermelha do funcionalismo
acendeu. A mobilização e
preparo da Campanha Salarial 2012 buscam justamente pressionar o governo para garantir avanços
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fundamentais
nos processos de negociação ainda em curso. Os
servidores apostam no diálogo, mas estarão preparados para reagir caso avanços esperados não aconteçam. Mais de 30 entidades
nacionais já compõem um
fórum unido em torno desta
campanha.
Na próxima semana
este fórum vai protocolar
documento com os eixos da
campanha junto ao Ministério do Planejamento, Secretaria Geral da República,
Supremo Tribunal Federal
(STF), Superior Tribunal de
Justiça (STJ) e Legislativo.

A implantação de uma política salarial com reposição
inflacionária e valorização
do salário base segue em
destaque na luta dos servidores. Outro carro chefe
continua sendo o trabalho de
pressão contra projetos que
podem prejudicar o setor
público e em defesa de outras propostas necessárias
para evolução do atendimento à população e melhores condições de trabalho para os servidores.
(Fonte: Comunicação da Condsef)

