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FILIADO À

e CONDSEF

As mães de hoje mudaram, acumularam ta-
refas, assumiram a lideranças dos lares. Desde
muito jovem que entendemos que a mãe desdo-
bra fibra por fibra o coração. É onde a vida nas-
ce, é onde nasce o amor. Em meios às dificulda-
des ainda comemora cada primeiro passo de seus
filhos, cada pequena conquista e sofre junto com
os obstáculos. É para onde os filhos correm, por-
que por mais forte que sejam, a fragilidade de
cada um é ela quem sabe.

Parabéns às mães trabalhadoras de todo o Bra-
sil!

Diretoria do Sindsep-MT

FELIZ DIA DAS MÃES!

4 de maio: o 3º Encontro
dos Aposentados e Pensionistas

Sindsep-MT participa de
Plenária da Condsef em

Caldas Novas

Eventos importantes:
Maio: (dia 4), acontece o 3ºencontro dos Aposentados e Pensionistas que será no Ministério da Agricultura

em Várzea Grande, (ALAMEDA ANÍBAL MOLINA S/N). Representantes da Associação dos Servidores Federais
em Transportes (ASDNER) e da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef) estarão
nesse dia.

Em junho, o congresso do Sindsep-MT será realizado entre os dias 12 e 15, com um representante da
Condsef, além de outros convidados.

Servidores federais pararam em todo Brasil
Categoria quer aumento salarial e retirada de projetos de lei considerados “abusivos”

Diretor do
SINPRF/MT

fala das
dificuldades
de trabalho
na defesa da
população
(Página 2)

No dia 4 de maio, o

Sindicato dos

Servidores Públicos

Federais de Mato

Grosso (Sindsep-MT)

realiza o 3º Encontro

dos Aposentados e

Pensionistas no

Ministério da

Agricultura em Várzea

Grande.
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Servidores federais de todo o país cruzaram

os braços na quarta-feira (25) para pressionar a

presidente Dilma Rousseff (PT) a cumprir os úl-

timos acordos firmados com a categoria. Em

Mato Grosso, o ato uniu os servidores dos três

poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), no

Monumento Ulisses Guimarães, em frente ao

Pantanal Shoppin, das 8h às 13h. O  presidente

do Sindicato dos Servidores Públicos Federais

de Mato Grosso (Sindsep-MT), Carlos Alberto

de Almeida, afirmou que esta é primeira vez que

a categoria consegue fazer uma ação unificada.

“Pela primeira vez na história, nós conseguimos

fazer uma campanha salarial unificada”, disse.

(Página 4)
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Receitas Brutas de vendas e/ou serviços
RECEITAS
MIN PLANEJAMENTO
EXERCITO
MIN EDUCACÃO (MEC)
MIN AGRICULTURA
MIN FAZENDA
MIN JUSTIÇA
POLÍCIA FEDERAL
MIN  AERONÁUTICA
MPAS/SAS
MIN SAUDE
MINISTÉRIO DO TRABALHO
UFMT
FUNAI
M M E
D N P M
FUNASA
A N V S
DNIT
AGU
IBAMA
MIN COMUNICAÇÕES
INCRA
MIN TRANSPORTES
INSS
MIN MARINHA
CONAB
D P R F
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
SERPRO
INSTITUTO CHICO MENDES
CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO

( = ) Receita Líquida
( = ) Superávit Bruto
(  - ) Despesas Operacionais

DESPESAS TRABALHISTA
SALÁRIOS
FGTS
INSS
VALE TRANSPORTE
ASSISTÊNCIA MÉDICA
AJUDA  ALIMENTAÇÃO
PARCELAMENTO INSS
ESTAGIÁRIO SETOR JURÍDICO
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE
AJUDA DE CUSTO DIRETORES
GRATIFICAÇÃO COMISSIONADA
ANUÊNIO

68.893,60

68.893,60
68.893,60

25.794,35

302,90
4.829,32

25,66
3.377,74
2.692,28

50,50
33,08
64,88

236,50
15.838,59

2.255,37
403,53

7.749,30
146,38

54,34
9.105,77

58,20
484,49
263,38
966,08
838,84

8.120,82
6.971,57
1.058,83

262,35
2.139,35

131,34
189,51

28,74
47,28

166,68

6.412,23
636,07

2.269,10
831,60
728,14

1.750,00
1.628,01

718,80
6.681,72
2.600,00
1.400,00

138,68

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES
ENERGIA ELÉTRICA
ÁGUA E ESGOTO
DESPESAS COM CARTÓRIO
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
LANCHES E REFEIÇÕES
DESPESA C/ COMBUSTÍVEL
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
MATERIAIS DE INFORMÁTICA
CORREIOS E POSTAGENS
CÓPIAS E REPRODUÇÕES
VIAGENS E ESTADIAS
MANUTENÇÃO PROVEDOR INTERNET
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DESPESAS TÁXI
KENTEL PLUS ALARME
CONSERTOS E REFORMAS
CONDSEF
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO
MENSALIDADE COPIADORA
CÓPIAS EXCESSO
MENSALIDADE SOFTWARE NETSPEED
JORNAL O COMPROMISSO
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DEPARTAMENTO JURÍDICO
AJUDA DE CUSTO
BISA SIST AUTOMAÇÃO LTDA

DESPESAS FINANCEIRAS
TARIFA S DE MANUTENÇÃO DE CONTA
TARIFAS BANCÁRIAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS
IRRF - IMPOSTO DE RENDA FONTE

( = ) Superávit Operacional
( = ) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.007,85
530,73

19,90
25,67

1.274,43
549,06

1.230,44
120,00

20,00
3.001,15

177,00
14.147,53

260,69
5.300,00

15,00
395,00

70,00
950,00
449,58
300,00

1.045,30
89,38

1.620,00
1.300,00

143,10
228,53

1.002,16

91,00
5,00

43,89

35.272,50

96,00

43,89

7.686,86
7.686,86

A
insat isfação
dos trabalhado-
res com o Go-
verno Federal

não é só no Executivo e as
categorias estão unidas.
Muitas entidades estão jun-
tos nessa tarefa, o Sindica-
to dos Servidores Públicos
Federais de Mato Grosso
(Sindsep-MT) marcou pre-
sença no fechamento das
fronteiras em Cáceres. Se-
gundo Marco Aurélio Amo-
rim da Silva, diretor e vice-
presidente do SINPRF/MT
(Sindicato dos Policiais Ro-
doviários Federais/MT), a
participação do SINDSEP/
MT na manifestação foi de
vital importância.

“Podemos mostrar à
sociedade, à mídia, e às
autoridades o grau de insa-
tisfação e de indignação do
conjunto de servidores que
atuam nestas áreas com a
atual política destinada às
áreas de fronteira e da Re-

Sindsep-MT participou de mobilização em defesa dos órgãos de
fronteira

Diretor do SINPRF/MT fala das
dificuldades de trabalho na defesa da população

gião Amazônica. assistimos
de mãos atadas a entrada
e saída de ilícitos dessas
regiões, ilícitos que alimen-
tam o crime, destruindo nos-
sas famílias”, avaliou.

Para o SINPRF/MT a
maior dificuldade encon-
trada em Mato Grosso é,

de fato, a região fronteira,
com aproximadamente 700
km de extensão de portas
abertas com a Bolívia,
onde existe reincidências
para o crime, principalmen-
te o narcotráfico, o tráfico
de armas e pessoas, o con-
trabando e a entrada de

veículos rouba-
dos/furtados no
Brasil.

Posto de se-
gurança é algo
quase inexisten-
te. Existe em
Cáceres uma
Delegacia de
Polícia Federal e
uma Base Adu-
aneira (Receita
Federal) e três
Bases Operacio-
nais da PRF.
São instalações
pequenas e pre-
cárias na estru-
tura física e ca-
rentes de efeti-

vo, além de tecnologia e
principalmente, de ativida-
de de inteligência.

“Existe um Plano do
Governo Federal que pre-
tende minimizar essa situ-
ação (chamado de ENA-
FRON - Plano Nacional
Estratégico de Fronteiras),

equipando as instituições
citadas, no entanto, nada de
concreto foi efetivado em
termos de aquisição e pos-
terior capacitação. Porém
convém esclarecer que o
maior problema continua
sendo o de efetivo. Mes-
mo que o Governo invista
o que está alardeando via
ENAFRON, sem a pre-
sença do homem não há
como operar”, disse Mar-
co Aurélio.

O segundo problema é
a fixação do servidor des-
tas instituições federais em
áreas de fronteira, mas prin-
cipalmente em áreas da
Amazônia Legal, que tam-
bém são de fronteira. “ Tal
situação levou à criação da
manifestação. Em reuniões
entre a categoria e o Mi-
nistro da Justiça, foi suge-
rido a criação de um incen-
tivo à permanência de ser-
vidores das três instituições.
Estudos estão sendo reali-

zados no âmbito do MJ e
do Ministério da Fazenda,
segundo afirmações do pró-
prio Ministro da Justiça.
Mas, assim como a execu-
ção do ENAFRON, conti-
nua na promessa, assisti-
mos à migração desses ser-
vidores a outras regiões do
país (Sul, Sudeste e Nor-
deste)”, completou.

Policiais Rodoviários
Federais, Policiais Federais,
Analistas Tributários e Au-
ditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil participa-
ram na quinta-feira, 29 de
março, na Base Operacio-
nal da PRF de Cáceres/MT,
do Dia de Mobilização em
Defesa dos Órgãos de
Fronteira.O objetivo foi pro-
testar contra o abandono e
as precárias condições de
trabalho dos servidores que
atuam nas localidades de
difícil provimento, em espe-
cial, nas regiões fronteiriças
do país.
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N
o dia 4 de maio,
o Sindicato dos
Servidores Pú-
blicos Federais

de Mato Grosso (Sindsep-
MT) realiza o 3º Encontro
dos Aposentados e Pensi-
onistas no Ministério da
Agricultura em Várzea
Grande, (ALAMEDA
ANÍBAL MOLINA S/N),
a partir das 7h30. A presi-
dente da Associação dos
Servidores Federais em
Transportes (ASDNER),
Nilza Ávila e representan-
tes da Confederação dos
Trabalhadores no Serviço
Público Federal (Condsef)
estarão nesse dia.

4 de maio: o 3º Encontro
dos Aposentados e Pensionistas

Entre os temas desse
debate está a implantação
da paridade salarial
DNER/DNIT dos servido-
res aposentados e pensio-
nistas do ex-DNER. Se-
gundo o diretor da secre-
taria de aposentados e pen-
sionista do Sindsep-MT,
Izael Santana, é o momen-
to de organizar as forças
para pressionar o Gover-
no e já organizar a cate-
goria para os acordos de
2013 e 2014. “Temos que
nos preparar para os pró-
ximos anos”, disse.

Além da Condsef e da
Asdner Nacional, o depar-
tamento jurídico do Sind-

sep-MT terá vez e voz
para que os trabalhadores
dos demais órgãos pos-
sam tirar suas dúvidas.
Para os aposentados e
pensionistas do interior, o
sindicato está disponibili-
zando o transporte e tam-
bém haverá carro na sede
do Sindsep-MT. Serão
oferecidos café da manhã
e almoço para a catego-
ria.

Em seguida, no mês de
junho, o Sindsep-MT será
realizado o congresso do
Sindsep-MT entre os dias
12 e 15, com um repre-
sentante da Condsef, além
de outros convidados.

O Sindicato dos Servi-
dores Públicos Federais de
Mato Grosso (Sindsep-
MT) elegeu seus represen-
tantes para o Congresso
estadual e nacional da
CUT, em junho de 2012 e
para o Congresso Nacio-
nal da CUT, que será no
mês seguinte.

São ao todo 09 e 02
delegados respectivamen-
te. A assembleia foi reali-

Assembleia do Sindsep-MT elege
representantes para congressos da CUT

zada no dia 20 de abril.
Para o CECUT os delega-
dos titulares são: João de
Deus da Silva Filho, Mari-
nézio Soares de Maga-
lhães , Damásio de Souza
Pereira, Adélio da Silva
Júnior, Enildo Gomes, Jo-
senice Auxiliadora Tavares
Siqueira, Joacira Santana
Rodrigues de Almeida ,
Neusa Divina de Jesus,
Ídio Nemésio de Barros,

como suplentes foram elei-
tos João Galdino Luiz
Eduardo, José Luiz, Jose-
fina Maria do Santos, Mau-
rício Ratacazzo Júnior e
Paulo César . Para o
CONCUT, foram eleitos
Damásio de Souza Perei-
ra e Carlos Alberto de Al-
meida, como suplentes fi-
caram o Neusa Divina de
Jesus e Marinézio Soares
de Guimarães.

Presidente – deputado Edson Santos;

Vice-presidente – deputada Lilian Sá;

Segundo vice-presidente – deputado Paulo Piau;

Terceiro vice-presidente – deputado Amauri Teixeira;

Secretário – deputado Welington Prado;

Segunda secretária – deputada Dalva Figueiredo;

Terceiro secretário – deputado Garotinho;

Tesoureiro – deputado Roberto Policarpo;

Segundo tesoureiro – deputado Chico Alencar;

Serceira tesoureira – deputada Andreia Zito.

Composição da Frente em Defesa
do Servidor Público Federal:

Se de um lado o Go-
verno diz não aos apelos
dos servidores federais,
de outro começa a dar os
primeiros passos a Fren-
te Parlamentar que defen-
de a categoria. Quanto
mais deputados apoiando
melhor para a classe tra-
balhadora. O presidente
da Frente, deputado fede-
ral, Edson Santos (PT-
RJ), falou com exclusivi-
dade para o Sindsep-MT.

Frente parlamentar apoia reajuste
dos salários dos servidores

“A atividade dos ser-
vidores públicos é estra-
tégica para a cidadania e
a democracia. Por isso é
importante melhorar os
canais de interlocução
entre o funcionalismo, o
legislativo e o governo. A
Frente Parlamentar em
Defesa dos Servidores
Públicos Federais surge
para cumprir esta tarefa,
valorizando os servidores
federais para o pleno

exercício das suas ativi-
dade, permitindo o forta-
lecimento do Estado bra-
sileiro e a oferta de me-
lhores serviços à socie-
dade. São pautas priori-
tárias da Frente temas
como a política de reajus-
te salarial do funcionalis-
mo e a anistia para os
servidores demitidos pe-
los governos Sarney e
Collor”, disse o parlamen-
tar.
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S

Sete representantes do
Sindsep-MT viajam para
Caldas Novas e estiveram
entre 400 delegados no in-
terior de Goiás para parti-
ciparem da Plenária Esta-
tutária da CONDSEF. En-
tre os dias 12 e 15 de abril,
Carlos Alberto de Almei-
da, Roosevel Motta, Ma-
rinézio Soares de Maga-
lhães, Ivete Vicentina de
Amorim, João de Deus da
Silva Filho, Enildo Gomes
e João Galdino participa-
ram de debates que envol-
veram a luta dos servido-

Sindsep-MT participa de Plenária
da Condsef em Caldas Novas

res pelo atendimento de
reivindicações urgentes e
o processo de negociações
com o governo.

Grupos de trabalho fo-
ram formados para cons-
truir uma pauta a ser vota-
da e encaminhada pela Con-
dsef. Um dos eixos centrais
defendidos por unanimida-
de pelos participantes da
plenária foi o fortalecimen-
to e trabalho de mobilização
para realizar um forte dia
nacional de lutas com para-
lisação de atividades em
todo o Brasil no dia 25 de

abril. Os servidores da base
da Condsef também vota-
ram pelo fortalecimento da
unidade entre as 31 entida-
des nacionais que compõem
a Campanha Salarial 2012.

O objetivo é unificar as
ações da campanha e dia-
logar sobre a definição de
um indicativo de uma greve
geral caso as negociações
com o governo continuem
sem avanços

O objetivo é também
consolidar ações e definir
um eixo unificado com a
construção de novas ativi-
dades de mobilização. Se-
gundo o secretário-geral da
Condsef, Josemilton Costa,
a plenária prepara a cate-
goria para uma grande gre-
ve do serviço público fede-
ral , além de definir estraté-
gias para o próximo perío-
do, além do debate da re-
forma estatutária para me-
lhorar o relacionamento do

povo com a Confederação.

ervidores fede-
rais de todo o
país cruzaram os
braços na quarta-

feira (25) para pressionar
a presidente Dilma Rous-
seff (PT) a cumprir os úl-
timos acordos firmados
com a categoria. Em Mato
Grosso, o ato uniu os ser-
vidores dos três poderes
(Executivo, Legislativo e
Judiciário), no Monumen-
to Ulisses Guimarães, em
frente ao Pantanal Shop-
pin, das 8h às 13h. O  pre-
sidente do Sindicato dos
Servidores Públicos Fede-
rais de Mato Grosso (Sin-
dsep-MT), Carlos Alberto

Servidores federais pararam em todo Brasil
Categoria quer aumento salarial e retirada de projetos de lei considerados “abusivos”

de Almeida, afirmou que
esta é primeira vez que a
categoria consegue fazer
uma ação unificada. “Pela
primeira vez na história,
nós conseguimos fazer
uma campanha salarial
unificada”, disse.

Almeida afirmou que a
paralisação das atividades
serviu como um “termô-
metro nacional”, para me-
dir a vontade da categoria
em lutar contra o que ele
chama de “falta de respeito
do governo federal para
com os servidores fede-
rais”. A manifestação que
aconteceu em todo o Bra-
sil surgiu por indicação da

Confederação Nacional
do Serviço Público Fede-
ral (Condsef) e uma pauta
unificada foi criada.

Os servidores federais
reivindicam a expansão do
reajuste salarial aplicado

pela tabela 12.267 a ape-
nas cinco categorias para
todas as carreiras com ní-
vel superior e nível médio.
A categoria reclama da
ausência de uma data-base
para reajuste salarial e in-

dica que o dia
escolhido seja
o dia 1º de
maio, bem
como pede por
paridade entre
ativos, aposen-
tados e pensio-
nistas; cumpri-
mento de acor-
dos firmados e
não cumpridos
pelo Governo

Federal; realização de ne-
gociação coletiva e direito
irrestrito à greve.

Além disso, os servido-
res federais pedem pela re-
tirada de projetos de lei con-
siderados abusivos pela ca-

tegoria. O presidente citou
como exemplo os casos da
PL 248/1998 – que daria
direito à demissão de servi-
dores por insuficiência de-
pois de avaliados por três
vezes – e da PL 549/2009,
que propõe o congelamen-
to salarial dos servidores da
união por 10 anos. “Apesar
de ainda não terem sido vo-
tadas, eles estão trabalhan-
do para isso”, disse Almei-
da. O ato de paralisação dos
servidores vai contar com o
apoio do Movimento dos
Sem-Terra (MST), que já
está acampado no local há
alguns dias.

(Fonte: Mídia News)

ESTE É O ESPAÇO QUE VOCÊ PEDIU.
SE NÃO DER AI EU TIRO A MATÉRIA

ACIMA
OK!


