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FILIADO À

e CONDSEF

Cresce greve dos servidores federais
em Mato Grosso e em todo Brasil

Servidores federais realizam
Congresso Estadual

Servidores federais se uniram na Marcha dos Movimentos Sociais durante a Rio + 20, mais de 50 mil pessoas estiveram presentes
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O movimento paredista
dos servidores da base

da Confederação
Nacional do Serviço

Público Federal no
Estado do Rio de

Janeiro (Condsef) está
crescendo a cada dia.

Em Mato Grosso,
através das assembleias

realizadas pelo
Sindicato dos

Servidores Públicos
Federais de Mato

Grosso (Sindsep-MT),
a greve já ganhou
diversas adesões.
INCRA FUNAI,

IBAMA, Ministério da
Saúde e Dsei estão em

greve por tempo
indeterminado.

 Outros órgãos vão
decidir a greve depois
das plenárias setoriais

que acontecem em
Brasília no início do mês

de julho.
Página 3

Carlos Alberto de Almeida, presidente do

Sindsep-MT, recebeu o reconhecimento

pelo trabalho de recuperação física e po-

lítica, através de moção de aplauso e lou-

vor aprovada pelos presentes. Página 4

Servidores
aprovam moções
em Congresso

Atenção!
O Sindsep-MT levará os servidores federais para o acampamento

em Brasília da Condsef. Será entre os dias 16 e 20 de julho, faça

sua inscrição na sede do sindicato, o número de vagas é

correspondente a lotação de um ônibus.

O Sindicato dos Servi-
dores Públicos Federais de
Mato Grosso (Sindsep-
MT) reuniu a categoria
para mais um Congresso.
Foi no Hotel Mato Grosso
Águas Quentes, em Santo
Antônio de Leverger. O  IX
CONGRESSO ESTA-
DUAL ocorreu entre os
dias 12 e 15 de junho e
contou com delegados, ob-
servadores, representantes
da base, da capital e do in-
terior, além de convidados.

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
ESTAGIÁRIO SETOR JURÍDICO
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE
AJUDA DE CUSTO DIRETORES
GRATIFICAÇÃO COMISSIONADA
ANUÊNIO

68.192,77

68.192,77
68.192,77

27.436,43

302,90
4.816,80

25,66
3.196,18
2.622,81

50,50
33,08
64,88

236,50
15.806,23

2.028,70
403,53

7.717,91
146,38

54,34
9.226,62

58,20
420,67
263,38
966,08
815,50

8.074,09
7.182,77
1.058,83

262,35
1.730,51

131,34
253,33

28,74
47,28

166,68

6.443,14
636,07

2.269,10
831,60
765,92

1.750,00
773,80

9.828,12
2.600,00
1.400,00

138,68

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES
ENERGIA ELÉTRICA
ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
LANCHES E REFEIÇÕES
DESPESA C/ COMBUSTÍVEL
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
DESPES C/ ESTACIONAMENTO
CORREIOS E POSTAGENS
VIAGENS E ESTADIAS
MANUTENÇÃO PROVEDOR INTERNET
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
KENTEL PLUS ALARME
CONDSEF
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO
MENSALIDADE COPIADORA
CÓPIAS EXCESSO
MENSALIDADE  SOFTWARE NETSPEED
JORNAL O COMPROMISSO
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
AJUDA DE CUSTO
SEGURO VEÍCULO
CUT NACIONAL
BISA SIST AUTOMAÇÃO LTDA
DESPESAS MANUTENÇÃO
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA
CONGRESSO CONDSEF
MANUTENÇÃO EM GERAL
ELEIÇÃO CAPSAUDE
CONGRESSO 2012

DESPESAS FINANCEIRAS
TARIFA S DE MANUTENÇÃO DE CONTA
TARIFAS BANCÁRIAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS
IRRF - IMPOSTO DE RENDA FONTE

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

3.647,77
780,95

20,69
35,00
50,97

349,21
718,79

2.590,00
15,00

2.396,55
3.777,01

260,69
5.000,00

195,00
950,00
380,50
300,00
322,80
184,66

1.620,00
1.300,00

429,80
1.026,55
3.000,00
1.167,52

340,00
70,00

13.657,21
180,00

10.000,00
21.400,00

139,32
3,62

43,89

76.166,57

142,94

43,89

-35.597,06
-35.597,06

A
Condsef e ou-
tras 30 entidades
nacionais com
mais de 5 mil ser-
vidores federais

de diversos estados - muitos
em greve - engrossaram a mar-
cha que reuniu mais de 50 mil
manifestantes na quarta-feira
(20) nas ruas do Rio de Janei-
ro. O protesto ocorreu duran-
te a Rio+20 e contou com a
presença de diversos seg-
mentos dos movimentos so-
ciais. Um dos objetivos da ati-
vidade - paralela as discus-
sões de lideranças do mundo
todo sobre desenvolvimento
com sustentabilidade - foi
mostrar ao governo Dilma a
insatisfação crescente da po-
pulação brasileira com a for-
ma com que as questões e pro-
blemas sociais vêm sendo pre-
teridos para que banqueiros
e grandes empresários sejam
priorizados. Entre 2011 e 2012
o governo concedeu aos em-
presários em isenção fiscal
aproximadamente R$155 bi-
lhões. Em contrapartida, no
mesmo período, contingen-

Mais de 50 mil protestam durante Rio+20

e pedem atenção para políticas sociais

ciou das areas sociais mais de
R$ 105 bi.

Para a Condsef a manifes-
tação mostrou que as políti-
cas administrativas do go-
verno não têm agradado. “O
caminho equivocado de pri-
orizar minorias deve ser re-
visto pela presidenta Dilma”
avaliou o secretário-geral da
Condsef, Josemilton Costa.
“Atividades como esta são
prova mais que concreta de
que a população demanda
atenção urgente às questões
sociais, entre elas a exigên-

cia de serviços públicos de
qualidade”, acrescentou. A
marcha do Movimento Soci-
al atraiu os olofotes da im-
prensa internacional e con-
tou com irreverência, apesar
do apelo pelas políticas so-
ciais serem em um tom sério.
Fonte: Condsef

Marcha das mulheres

Cerca de 5 mil  mulheres
se reuniram na manhã de se-
gunda-feira (18 de junho), se-
gundo informações da CET-

Rio, para uma mar-
cha na Cúpula dos
Povos, no Aterro
do Flamengo,
Zona Sul do Rio de
Janeiro. A marcha
teve um colorido
bonito e entoou a
necessidade de
políticas para mu-
lheres e pediu uma
sociedade com
menos violência,
sem preconceitos
e com mais igual-
dade.
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O
m o v i m e n t o
paredista dos
servidores da
base da Confe-

deração Nacional do Servi-
ço Público Federal no Es-
tado do Rio de Janeiro
(Condsef) está crescendo a
cada dia. Em Mato Gros-
so, através das assemblei-
as realizadas pelo Sindica-
to dos Servidores Públicos
Federais de Mato Grosso
(Sindsep-MT), a greve já
ganhou diversas adesões.
INCRA FUNAI, IBAMA,
Ministério da Saúde e Dsei
estão em greve por tempo
indeterminado.

 Outros órgãos vão de-

cidir a greve depois das ple-
nárias setoriais que aconte-
cem em Brasília no início
do mês de julho. Categori-
as como Cultura, Fazenda,
AGU, DPU, Agricultura
(MAPA), CPST (Previdên-
cia, Saúde, Trabalho e Em-
prego) e DNPM estão com
plenária pela confirmada
Condsef e vão discutir a
conjuntura da greve e vo-
tar ações para fortalecer o

No final do mês de maio,
a Condsef procurou o gover-
no federal para debater a si-
tuação dos planos de saúde
que atendem a maior parte
dos servidores públicos fe-
derais: Capsesp e Geap. Esse
planos vêm praticando au-
mentos que a contrapartida
paga pelo governo na cesta
de benefícios não acompa-
nha nem de longe. Uma pro-

Cresce greve dos servidores federais
em Mato Grosso e em todo Brasil

CONDSEF BUSCA SOLUÇÃO PARA AUMENTOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS SERVIDORES
va disso é o recente anúncio
da Geap de um aumento de
300% na mensalidade contra
no máximo R$ 129,00 ofereci-
dos hoje de contrapartida.
Vale lembrar que a transferên-
cia para outros planos de
saúde não é uma opção para
a maioria do quadro de servi-
dores que já passou dos 59
anos tornando a mudança
muito cara.

Nesse sentido, a propos-
ta apresentada pela Condsef
é que como medida emergen-
cial  o governo aumente a
contrapartida também em
300%. O objetivo é dividir o
aumento repassado aos tra-
balhadores e amenizar o im-
pacto dos aumentos exorbi-
tantes que muitos planos
querem impor para se livrar
de problemas financeiros.

Muitos desses problemas
foram provocados, principal-
mente, por má administração
dos planos. Para evitar que a
crise piore a Condsef quer
também dialogar com os ges-
tores desses planos de auto-
gestão. A expectativa é con-
seguir uma reunião com a par-
ticipação da Unidas (União
Nacional das Instituições de
Autogestão em Saúde), as-

sociação que reúne a maioria
desses planos.

Para a Confederação, é im-
portante elaborar uma propos-
ta conjunta para solucionar os
graves problemas que afetam
hoje a rede de atendimento à
saúde do servidor e seus fami-
liares. É preciso urgência para
conter essa crise que envolve
planos quebrados, impondo
reajustes exorbitantes e ofere-

cendo cobertura cada vez pior
aos associados. Condsef e
Planejamento concordaram
que será possível retomar esse
debate e buscar soluções para
esta grave crise a partir do le-
vantamento de todos os pro-
blemas. Para isso é fundamen-
tal a participação e envolvi-
mento de representantes dos
servidores, governo e dos pla-
nos de autogestão.

movimento em busca de
propostas concretas do go-
verno para as principais
demandas dos servidores.
O Sindsep-MT enviou os
diretores Marinézio Soares
Magalhães, Eliete Domin-
gos da Costa e Nelson For-
tunado Ojeda para acompa-
nhar essas plenarias, en-
quanto o presidente Carlos
Alberto de Almeida e outros
diretores mantém as assem-
bleias na base

 A greve iniciada no dia
18 de junho, já atinge 20
Estados e o Distrito Fede-
ral e tem ganhado corpo a
cada dia. Alguns servidores
estão em Operação Padrão,

Estado de Greve ou greve
por tempo indeterminado.
Com a greve se fortalecen-
do a cada dia, as entidades
nacionais realizam um
acampamento em Brasília
entre os dias 16 e 20 de ju-
lho com a presença de re-
presentantes dos servido-
res em greve e mobilizados
em todo o Brasil.

O Sindsep-MT segue
nesse acampamento com o

objetivo de promover uma
vigília e pressionar o gover-
no a apresentar propostas
concretas aos setores mo-
bilizados. Entre as catego-
rias em greve em todo o
Brasil estão servidores do
Incra, Funai, Funasa, Saú-
de, Agricultura, Área Am-
biental, Arquivo Nacional,
HFA, PRF, Cnen, Ceplac,
Trabalho e Emprego, Pre-
vidência Social, Integração

portantes e que prejudicam
o atendimento à população.
A Condsef voltou a refor-
çar a importância de se as-
segurar uma proposta que
garanta tratamento igualitá-
rio a todos esses servido-
res que desempenham fun-
ções de complexidade equi-
valente.

O sentimento de insatis-
fação dos servidores fede-
rais vem também pela ne-
cessidade de concursos pú-
blicos e um diagnóstico de
evasão de servidores para
outras Pastas, pois buscam
novas aprovações para me-
lhorarem os salários.

A manifestação unida
dos trabalhadores do Gover-
no Federal é pelo fortaleci-
mento do Vencimento Bási-
co e auxílios, mas destaca a
preocupação com a qualida-
de do serviço público, inclu-
indo a necessidade de con-
cursos e melhoria das con-
dições de trabalho. Essas
ferramentas resultariam em
um melhor atendimento a
população e um melhor de-
senvolvimento dos trabalhos
de quem está na linha de
frente dos ministérios.

Para a Condsef, está cla-
ro que o governo segue
empurrando o processo de
negociações com os servi-
dores para o limite. Para
que os avanços concretos
apareçam, a entidade con-

tinua defendendo o reforço
da greve e participação in-
tensa nas atividades já pro-
gramadas. Entre elas está o
Dia Nacional de Lutas agen-
dado para o dia 4 de julho
nos estados e o acampa-
mento na Esplanada dos
Ministérios entre os dias 16
e 20 do próximo mês.

Nacional, entre outros. A
greve da base da Condsef,
que representa 80% dos
servidores do Executivo
Federal, se soma a parali-
sação dos professores que
já dura mais de um mês e
dos administrativos das uni-
versidades federais, tam-
bém parados em todo o Bra-
sil em busca da apresenta-
ção de uma proposta con-
creta para reivindicações
apresentadas desde janeiro.

Acampamento
e plenária

Estão programadas ain-
da diversas atividades liga-
das ao movimento paredis-

ta dos servidores. No dia 18
de julho está prevista a rea-
lização de mais uma mar-
cha à Brasília, para cobrar
do governo a resposta das
pautas protocoladas. Du-
rante todos os dias haverá
atividades políticas na Es-
planada. E no dia 20 acon-
tece uma Plenária Unifica-

da de Avaliação com todas
as entidades que estão com
categorias em greve.

Quanto mais o governo
empurrar os processos de
negociação, mais os servi-
dores devem se mobilizar.
Somente o reforço na mo-
bilização nacional será ca-
paz de fazer com que a ca-
tegoria obtenha vitórias sig-
nificativas em um proces-
so de negociações que ain-
da não apresentou as res-
postas de melhoria que os
servidores e serviços públi-
cos necessitam.

Evasão

O Governo ficou de

apresentar dados sobre o
número de servidores que
têm abandonado carreiras
da administração pública
em busca de carreiras que
oferecem melhores remu-
nerações. O alto índice de
evasão em vários setores do
Executivo tem provocado
problemas estruturais im-
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Sindicato dos
Servidores Pú-
blicos Federais
de Mato Gros-

so (Sindsep-MT) reuniu a
categoria para mais um Con-
gresso. Foi no Hotel Mato
Grosso Águas Quentes, em
Santo Antônio de Leverger.
O  IX CONGRESSO ESTA-
DUAL ocorreu entre os dias
12 e 15 de junho e contou
com delegados, observado-
res, representantes da base,
da capital e do interior, além
de convidados.

Nesses cinco dias, os
debates transcorreram pelo
cenário nacional e internaci-
onal, além da avaliação do
movimento paredista que se
iniciava. O sindicato desen-
volveu uma ofensiva classis-
ta em defesa do serviço pú-
blico de qualidade e univer-

sal, em defesa das reivindi-
cações da categoria, sem
perder o olhar na organiza-
ção, mobilização e elevação

Servidores federais realizam Congresso Estadual

O

Servidores aprovam moções em Congresso
O presidente do Sin-

dsep-MT, Carlos Alber-
to de Almeida, recebeu
o reconhecimento pelo
trabalho de recuperação
física e política, através
de moção de aplauso e
louvor aprovada pelos
presentes. O mesmo re-
conhecimento foi dado
aos que se empenharam
pela realização desse
Congresso, em especial
aos aposentados/pensi-
onistas e funcionários.

Na contrapartida, os
trabalhadores aponta-
ram moções de repúdio
para:

- O Ministério do Tra-
balho e Emprego pela edi-
ção da Portaria Ministe-
rial 2551/ 2010, limitado-
ra da participação dos tra-
balhadores em eventos
sindicais.

- O aumento abusivo
do Plano de Saúde GEAP
e da CAPESESP

- Paulo Celso Pango-
ne, diretor da escola Es-
tadual Paulo Freire (Mar-
celândia), por atitude vi-
olenta e intimidadora ao
exercício profissional de
Simone Cristina T. Grana-
do dos Santos, técnica
em Vigilância Sanitária

- Ao Superintenden-
te Regional da FUNA-
SA em MT pela não li-
beração de servidores
para este Congresso

- À Direção da CO-
NAB pelas práticas an-
tissindicais de disputa
da base com as entida-
des sindicais que sempre
defenderam os trabalha-
dores desse órgão
(SINDSEPs e COND-
SEF)

- Ao Governo Fede-
ral em relação ao des-
caso com a Reforma
Agrária, em especial no
estado de Mato Grosso

da consciência de classe da
sua base, buscando sempre
unificar a luta dos federais
com a luta do setor privado.

O IX Congresso foi um
espaço para debater as me-
lhores táticas e estratégias
para o próximo período, para
afinarmos a ação político-
organizativa no estado com
a ação nacional da COND-
SEF. O congresso teve a pre-
sença de representantes da
Condsef: Josemilton Costa,
Rogério Espedito e Sérgio
Ronaldo para fortalecer a
base e chamar a categoria
para a greve nacional.

As entidades nacionais
dos trabalhadores, encabeça-
das pela CONDSEF e a CUT,
acertaram ao criar o Fórum
das Entidades que agrega
trinta e uma entidades naci-
onais, as quais, nos últimos

períodos, vêm realizando
várias manifestações conjun-
tas nos Estados e em Brasí-
lia, reivindicando o atendi-

ras semanais sem redução
de salários; respeito ao di-
reito de greve; aplicação da
Convenção 151 da OIT; li-
berdade e autonomia sindi-
cal (Convenção 87 da OIT);
fim do fator previdenciário;
não à anistia dos desmata-
dores.

· Revogação da Lei de
Responsabilidade Fiscal
que privilegia o pagamen-
to das dívidas e bloqueia a
valorização salarial dos ser-
vidores.

· Revogação da Lei das
Organizações Sociais

· Apoiar a luta dos traba-
lhadores da educação na exi-
gência do cumprimento in-
tegral, por governadores e
prefeitos, da Lei do Piso do
Magistério.

· Contra a desoneração
da folha de pagamento dos
trabalhadores que elimina
fontes de custeio da Segu-
ridade Social, colocando em
risco os benefícios do
INSS.

· Todo apoio à luta da Clas-
se Trabalhadora, contra as
propostas do Governo Dilma

Lúdio Cabral, vereador de Cuiabá, mais uma vez presente no evento do Sindsep-MT

mento à pauta unificada dos
trabalhadores.

No alinhamento das ini-
ciativas da categoria, os ser-
vidores reafirmaram a polí-
tica salarial permanente, com
reposição inflacionária, valo-
rização do salário base, incor-
poração das gratificações e
correção de distorções.  Nes-
te sentido, se faz necessária
uma política de reestrutura-
ção das tabelas, buscando a
sua unificação nos três ní-
veis, reduzindo drasticamen-
te o número exacerbado de
tabelas, o que dificulta a im-
plementação de uma política
salarial para a administração
pública como um todo. Além
disso, ficou destacada a ne-
cessidade da construção de
bases para uma política sa-
larial que possibilite igualda-
de de remuneração para tra-
balho de igual valor; eqüida-
de de gênero e de remunera-
ção (Convenção 100 da
OIT).

Diversos outros temas fo-
ram destaques no Congresso
do Sindsep-MT. Acompanhe
nosso jornal, que traremos
novas informações para a
base.

Neste sentido, estamos
propondo a construção de Di-
retrizes de Planos de Carrei-
ras com os seguintes pressu-
postos básicos:

Bandeiras de Luta:

· Defesa do Regime Ju-
rídico Único - Lei 8.112/90

na Administração Pública
Federal, com o fim de ou-
tros regimes que precarizam
os direitos dos (as) trabalha-
dores (as).

· Pelo fim do Imposto
Sindical.

· Contra qualquer refor-
ma que retire direitos dos
(as) trabalhadores (as).

· Contra qualquer políti-
ca discriminatória que afete
a igualdade de oportunidades
no serviço público, com viés
de gênero, raça, geração, ori-
entação sexual.

· Contra o assédio moral
nos locais de trabalho.

· Definição de data
base (1º de Maio).

· Fim das terceirizações
no serviço público.

· Pelo plebiscito da terra.
· Pela reestatização das

empresas privatizadas.
· Por investimentos pú-

blicos na educação e saúde
públicas.

· Em defesa da previdên-
cia social pública, solidária e
por repartição.

Propostas de Luta:

· Cumprimento, por par-
te do governo, dos acordos
e protocolos/ memoriais de
intenções firmados entre o
governo, a CONDSEF e a
CUT.

· Inserção na agenda na-
cional da CUT relativa à pau-
ta bloqueada no Congresso
Nacional: redução da jorna-
da de trabalho para 40 ho-

que retiram direitos e precari-
zam as condições de trabalho.

 Lutas Parlamentares:

1- Retirada dos PLP, MP e
Decretos contrários aos inte-
resses dos servidores públi-
cos.

2- Contra os Fundos de
Pensão, pela revogação da lei
do FUNPRESP.

3- Pela manutenção da jor-
nada de trabalho das profis-
sões regulamentadas por lei,
sem redução de salários con-
tida na MP 568/2012.

4- Lutar pela aprovação
dos seguintes projetos de leis:

· PL 5030= reabre o prazo

para os demitidos injustamen-
te pelo desgoverno Collor;

· PL 4485= concede pen-
são vitalícia para os trabalha-
dores da ex-SUCAM que es-
tão contaminados pelo DDT/
Malathion;

· PLP 554 e 555= regula-
mentam a aposentadoria no
serviço público;

· CONVENÇÃO 158=
veda a demissão imotivada de
trabalhadores;

· Pela validade da ficha lim-
pa imediatamente, conforme
aprovada no Congresso Na-
cional;

· EC 29= garante recursos
financeiros para a saúde pú-
blica; por sua regulamentação
imediatamente;

· PL 4973/2009, de auto-
ria da Deputada Federal Per-
pétua Almeida= concede inde-
nização e tratamento médico
aos trabalhadores;

· PEC 555= trata da sus-
pensão do desconto do PSS
dos aposentados do serviço
público federal;

· PL que tratam do retorno
ao trabalho dos PDVISTAS,
Celetistas e Estatutários.


