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Na Praça Ipiranga:
“Se a gente se unir,
o Cunha vai cair!

Plano abre incrições com
isenção de carências
para grupos familiares
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2015 não foi fácil. Foi um ano de lutas, com  derrotas, mas
também de vitórias. O governo federal, com seu ajuste fiscal,
foi praticamente irredutível nas pautas emergentes dos
servidores federais. O Sindsep-MT por sua vez, foi mais uma
vez atuante, participando das reuniões em Brasília com a SRT
e de muitas outras no interior do Estado, levando e trazendo
informações importantes aos associados. Fomos para as ruas
e praças. Manifestações como a “Fora Levy”, que felizmente
já foi, “Não vai ter golpe”, como quer os menos informados e
o “Fora Cunha”, que vai ser julgado pelo STF, tiveram a
participação direta de diretores e filiados do seu sindicato.
2016 promete. E muito. Então que venha, estamos prontos!

O ano se inicia com os movimentos sin-
dicais se organizando para mais uma bata-
lha contra o governo federal. Mas os servi-
dores federais já foram alertados que não
devem sonhar muito, pois na posse da pre-
sidente reeleita Dilma Rousseff  foi anun-
ciado o novo ajuste fiscal, com cortes extre-
mos no setor público. 

iiii
Insatisfeitos com os rumos que a ad-

ministração do Ministério da Cultura
(MinC) tem tomado nos últimos quatros
anos, servidores da Cultura voltaram a co-
brar a reabertura de negociações que pos-
sam trazer avanços e melhorias essenciais
ao setor. 

iiiii
O Sindsep-MT inicia o trabalho de fi-

liações da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - Ebserh, de Mato Grosso. Em
novembro de 2014 foi assinado o primeiro
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) com a
empresa estatal, que garante reajuste e esti-
pula data base para mais de 8 mil trabalha-

dores da empresa. 

iiiii
O setor jurídico do Sindsep-MT  con-

segue suspender execução do mandato de
segurança  que autorizava  o Ministério do
Planejamento efetuar o desconto e o repasse
do valor correspondente à contribuição sin-
dical, em favor do Sindsprev-MT, presidido
por Cleones Celestino Batista, mais conhe-
cido por “Ferrinho”. A contribuição sindi-
cal teria que ser recolhida de uma só vez,
correspondente à remuneração de um dia
de trabalho a cada ano, que atingiriam re-
troativos de 2011 até 2014. Para alguns ser-
vidores, este montante poderia atingir mais
de R$ 1.000.

No primeiro dia do mês, cerca de 400
representantes de todo o Brasil das 31 enti-
dades que compõem o fórum em defesa dos
servidores e serviços públicos participaram
de uma reunião ampliada, em Brasília, que
definiu a pauta que vai fazer parte da cam-
panha salarial unificada 2015.   

iiiii
Indígenas das tribos Terena e Maben-

Grokre protestaram bloqueando a BR-163,
no trecho entre Nova Santa Helena e Itaúba
(cerca de 95 quilômetros de Sinop). Eles
pedem a saída da coordenadora do Distrito
Sanitário Especial Indígena (Dsei) Kayapó,
Sanna Rochelle Aparecida Silva Sarmento. 

iiiii
Após interditarem a BR 163 os indíge-

nas ocuparam Dsei Kayapó. Segundo Be-
moro Metuktire Kaiapó, o secretário Espe-
cial de Saúde Indígena, Antônio Alves de
Souza não atendeu o pedido dos indígenas

para comparecer à sede do distrito sanitário
e que os desmandos continuam. 

iiiii
O Sindsep-MT comemorou 25 anos de

funcionamento e de muito trabalho em prol
dos servidores públicos federais. Segundo o
atual presidente, Carlos Alberto de Al-
meida, hoje o sindicato está indo muito
bem, com as contas em dias, muito dife-
rente do que lhe foi entregue na sua pri-
meira gestão, com dívidas  chegando a 600
mil reais.   

iiiii
Sndicatos, Federações, Confederações,

Central Única dos Trabalhadores (CUT),
juntamente com a Confederação Sindical
Internacional (CSI), deram início a uma
mobilização do Dia mundial em defesa do
direito de greve. Até hoje o direito de greve
dos servidores públicos, que consta da
Constituição desde 1988 não foi regula-
mentado. 

Eduardo Cunha (PMDB-RJ), eleito
para a presidência da Câmara 24 horas de-
pois de ingressar na bancada ruralista, não
demorou a fazer jus ao “compromisso” com
as bandeiras da bancada ruralista e autori-
zou, logo na primeira semana de atividades
do Congresso, o desarquivamento da PEC
215, instituindo a Comissão Especial 20 dias
depois. 

iiiii
Servidores Federais  ficaram revoltados

após o STF publicar a Portaria nº 19/15, que
trata do aumento do valor do auxílio-ali-
mentação de seus servidores. Com o ajuste,
o valor vai para R$ 799, com direito o retro-

O ANO DE LUTAS
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Nesta edição, um pouco do ano que se foi. Veja mais nas páginas 2 e 3.
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om a presença de artistas regionais, movimentos sociais
e sindicatos, foi realizado no dia 16/12, o ato pró-Dilma
na praça Ipiranga.  Apesar da fina garoa que caiu du-

rante o evento, os participantes (cerca de 500), não arre-
daram o pé. O diretório municipal do Partido dos Trabalha-
dores de Primavera do Leste trouxe uma simulação do presi-
dente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, vestido de
presidário e atrás da grade. Ao mesmo tempo, foi anunciado
que a PGR havia solicitado ao STF, o afastamento do político
da presidência e do cargo, levando os manifestantes ao delírio.

C

A voz do povo: "Se a gente
se unir, o Cunha vai cair" 

Diretores do Sindsep-MT “escoltaram” Cunha até a cadeia

ativo de 1º de janeiro. O auxílio alimentação do res-
tante dos servidores encontra-se congelado, em R$
373 desde 2013. 

iiiii
Finalmente a Ebserh conseguiu definir uma data

para debater o ACT 2015/2016. O encontro ocorreu
em 9 de março, com o objetivo de discutir a proposta
do acordo, entregue pela Condsef em dezembro de
2014, após uma assembleia nacional que reuniu tra-
balhadores de diversas partes do país. 

iiiii
No Dia Internacional da Mulher, pesquisa do

Worldwide Women Public Sector Leaders Index, ela-
borado anualmente pela Ernst & Young (EY), o Brasil
ocupa o 5º lugar no ranking de representatividade fe-
minina em posições de liderança em cargos públicos.
Segundo o levantamento, mulheres representam 48%
da força de trabalho global do setor público, mas ocu-
pam menos de 20% de cargos de liderança no setor em
países do G20.  

iiiii
A CUT e dirigentes de todo país realizaram no

dia 13, um ato nacional em defesa dos principais
temas que devem ser discutidos em prol da classe tra-
balhadora, Petrobras e Reforma Política. A intenção
foi despertar o poder público para as pautas emer-
genciais dos trabalhadores. 

Foi dado o pontapé inicial. A Esplanada dos Mi-
nistérios, em Brasília foi literalmente “invadida” por
servidores públicos federais entre os dias 7 a 9 de abril.
O  Sindsep-MT conduziu  cerca de 50 servidores para
se juntar aos demais na tentativa de reunir com o Go-
verno Federal para discutir as pautas emergenciais das
categorias. 

iiiii
Cuiabá, 296 anos. Há quase três centenários, a ci-

dade tem acolhido muita gente, oferecendo entre ou-
tras coisas, sua rica culinária gastronômica, sua cul-
tura e suas belas paisagens. 

iiiii
O Sindsep-MT participou da plenária nacional

da Condsef, em Brasília, entre os dias 7 a 9, com cerca
de 50 filiados, juntamente com diversas categorias dos
Três Poderes. No último dia houve marcha até o Palá-
cio do Planalto e um encontro com representantes do
ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Miguel
Rosseto. 

iiiii
Na segunda reunião para negociar o ACT

2015/2016 da Ebserh, a comissão de trabalhadores
eleita para conduzir o processo cobrou dos represen-
tantes da empresa respostas referentes às demandas
que envolvem cláusulas econômicas.

iiiii
Aconteceu em Brasília, entre os dia 13 a 16, o

Acampamento Terra Livre – Em defesa das terras e
territórios indígenas. Simultaneamente os povos e or-
ganizações indígenas  promoveram  mobilizações em

várias regiões do país. 

iiiii
Deputados aprovaram em plenário, no dia 28,  o

PL 4148/08, que acaba com a obrigatoriedade, nos ró-
tulos dos produtos geneticamente modificados, da in-
formação de que ele é transgênico. O PL atende ao in-
teresse do agronegócio, assim como a terceirização be-
neficia empresários. 

iiiii
Por 12 votos a 7, comissão mista de deputados e

senadores aprovou, com alterações, a Medida Provi-
sória do Seguro-desemprego (665/14). A polêmica MP
faz parte do ajuste fiscal do governo federal, editado
dia 30 de dezembro de 2014. 

iiiii
A presidenta Dilma Rousseff afirmou ser contrá-

ria a terceirização da atividade-fim nas empresas no
País. "A regulamentação do trabalho terceirizado, do
nosso ponto de vista, precisa manter a diferenciação
entre atividade-fim e atividade-meio nos mais diver-
sos ramos da atividade econômica", disse . 

O relator da MP 664/2014, que dispõe sobre o pa-
gamento de pensões previdenciárias como pensão por
morte e auxílio-doença, deputado Carlos Zarattini
(PT-SP), apresentou dia 5, relatório que melhora as
condições para obtenção de pensões pelo trabalhador.
Com a nova fórmula, mulheres passariam a ter direito
à aposentadoria quando a soma da idade ao tempo de
contribuição for igual a 85 anos. Para homens, o re-
sultado precisa atingir 95 anos.

iiiii
O Sindsep-MT, com apoio da CUT, diversas cen-

trais sindicais e movimentos sociais, participou na
sexta (29) em Cuiabá, do Dia Nacional de Paralisação,
contra a Terceirização (PL4330), Medidas Provisórias
664 e 665, que mudam as regras para a concessão de
benefícios previdenciários, o Ajuste Fiscal e em De-
fesa dos Direitos e da Democracia. 

Por unanimidade, representantes da maioria dos
servidores do Executivo Federal aprovaram em ple-
nária nacional da Condsef, indicativo de greve para a
1ª quinzena de julho. 

iiiii
Um dos influentes jornais americano, o The Was-

hington Post publicou o perfil do presidente da Câ-
mara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB), onde
fez uma comparação com o personagem de série do
Netflix, o ambicioso político Frank Underwood, de
“House of Cards”. Ele está sendo investigado na ope-
ração Lava Jato e é suspeito de pagar propina a polí-
ticos com dinheiro desviado da Petrobras.

iiiii
Servidores do Incra/MT) deflagraram greve por

tempo indeterminado no 1º dia. As principais reivin-
dicações são a falta de estrutura do prédio, manuten-
ção do serviço de limpeza, uma vez que a empresa
contratada faliu, frota de veículos sucateada, liquida-
ção dos contratos em pendências como luz, água e te-
lefone e a não nomeação do superintendente efetivo
do órgão. 

iiiii
Servidores da Companhia Nacional de Abasteci-

mento de Mato Grosso participaram nos dias 8 e 9, 
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do Congresso Nacional dos Dirigentes da
Associação Nacional do Empregados da
Conab (Asnab). Foram ao Congresso, Joa-
cira Rodrigues de Almeida, que represen-
tou também o Sindsep-MT, Thiago Vidal
Araújo Abrão e Adriano Gonçalves de Oli-
veira. Durante os dias 10,11 e 12, foram rea-
lizadas discussões para a elaboração do
Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016
dos empregados da Conab. 

iiiii
Várias reuniões organizadas pela

Condsef e centrais sindicais ocorreram nas
últimas semanas em Brasília, para tratar
das demandas da classe trabalhadora do
funcionalismo público no país. O Sindsep-
MT tem participado ativamente dos en-
contros em defesa dos servidores públicos
federais. 

A sede do Sindsep-MT foi tomada por
filiados e familiares na 2ª Festa Julina, ocor-
rida no dia 3, proporcionando um mo-
mento de lazer e de muita alegria em tem-
pos difíceis de negociação salarial. 

iiiii
A Plenária Nacional da Condsef, rea-

lizada no dia 4, decidiu o que já era espe-
rado pelos servidores federais. Rejeitou por
unanimidade a proposta do governo de
reajuste de 21,3%, escalonado em 4 anos, a
partir de 2016. 

iiiii
Por unanimidade, servidores públicos

federais de Mato Grosso, em assembleia
geral realizada no dia 27, rejeitaram a pro-
posta do governo federal de 21,3% .

Seguindo orientação nacional, em-
pregados da Ebserh decidiram suspender a
greve por tempo determinado. Os traba-
lhadores que prestam serviços ao Hospital
Universitário Júlio Müller (HUJM), em as-
sembleia convocada pelo Sindsep-MT
havia deliberado pela suspensão dos servi-
ços por 48 horas. 

iiiii
O Fórum das Entidades Nacionais

dos SPFs, divulgou uma nota pública, atra-
vés da qual convoca os servidores para
ampla participação na Marcha à Brasília
que aconteceu no dia 6. A disposição é re-
sistir, lutar e derrotar a política do governo
Dilma dialogando com a sociedade em
busca de apoio da opinião pública.

iiiii
Promovido pela CUT, foi realizado

nos dias 14, 15 e 16, o curso de Organi-
zação e Representação Sindical de Base
(ORSB) na cidade de Sinop. Temas como
reforma política, democratização da mídia
e a história da classe trabalhadora no país,
foram amplamente discutidos nesses dias.

iiiii
CUT, sindicatos e movimentos sociais

foram às ruas de Cuiabá,no dia 20, protes-
tando contra o ajuste fiscal do governo e a
Agenda Brasil. Palavras de ordem como
"Fora Cunha" e "Não vai ter golpe" foram
ditadas do início ao fim da caminhada no
centro de Cuiabá. 

iiiii
Com a participação do Sinasefe, Sin-

tuf-MT e Sindsep-MT, foi realizado no dia

18, na Praça Alencastro, mais um ato dos
Servidores Públicos Federais nos Estados.
Em greve, servidores manifestaram contra
a proposta do governo federal, por melho-
res condições de trabalho e contra as me-
didas provisórias (MPs 664/14 e 665/14).

iiiii
O governo federal, através da Secreta-

ria de Relações do Trabalho (SRT), rea-
presentou no dia 26, proposta de reajuste
salarial para os servidores federais. Como
já era esperado, o impasse continua pois
nada foi acrescentado com relação ao au-
mento, reiterando os 21,3% em 4 anos a
partir de 2016. 

iiiii
Na manhã seguinte, 27, cansados da

enrolação do Executivo, o Fórum das En-
tidades Nacionais dos Servidores Públicos
Federais realizou uma grande manifesta-
ção e trancou todos os acessos do Bloco C
do Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão (Mpog). 

iiiii
O presidente do SindsepMT, Carlos

Alberto de Almeida, esteve representando
a Condsef na reunião emergencial com o
Mpog no dia 28. “Na verdade, não foi uma
negociação, mas um imposição do go-
verno. Em tom ameaçador, disseram que
vai ter aumento proposto somente as enti-
dades que assinarem o acordo. 

iiiii
Após paralisação dos servidores do

Instituto Nacional de Colonização e Re-
forma Agrária (Incra/MT), em 1º de junho,
o órgão ligado ao Ministério do Desenvol-
vimento Agrário (MDA) volta mais uma
vez a ficar com seus serviços suspensos.
Agora os trabalhadores do Incra, seguindo
orientação da Plenária Nacional da Cond-
sef, realizaram assembleia e decidiram no-
vamente cruzar os braços a partir do dia
24. 

A presidente Dilma Rousseff vetou o
projeto de lei que autorizava o Executivo a
abrir novo prazo, de 180 dias, para servi-
dores e empregados federais demitidos no
governo Collor requererem reintegração.

iiiii
Em assembleia geral realizada no dia

21, na sede do Sindsep-MT, servidores fe-
derais decidiram por ampla maioria man-
ter a proposta de reajuste salarial de 10,8%
em dois anos, a partir de janeiro de 2016,
rechaçando a política perversa do Plano

Levy, que adia para agosto a primeira par-
cela do aumento. 

iiiii
Fim das negociações - Após um longo

processo de negociações, representantes
dos servidores públicos federais decidiram
na plenária nacional da Condsef, aprovar a
proposta do governo em garantir o reajuste
de 10,8% em dois anos (agosto/2016 e ja-
neiro/2017) e não como defendiam, com a
primeira parcela para janeiro/2016.

iiiii
O Dia Nacional de Luta realizado na

praça Alencastro no dia 23, unificou servi-
dores que protestaram contra as medidas
de ajuste fiscal do governo.

iiiii
Depois de Sinop, foi promovido pela

CUT-MT, o curso de formação sindical na
cidade de Cáceres. O Sindsep-MT, mos-
trando a valorização de seus filiados esteve
representado por servidores da região pan-
taneira. 

iiiii
No dia 23 foi aprovada pela Câmara

dos Deputados o Projeto de Lei Comple-
mentar 124/15 que aumenta de 70 para 75
anos a idade da aposentadoria para todo o
funcionalismo público do país. Também
como parte do pacote de medidas que ob-
jetivam amenizar a crise, o Governo Fede-
ral encaminhou ao Congresso Nacional, a
PEC nº 139/2015, com o objetivo de extin-
guir o abono de permanência. 

iiiii
Após várias reuniões e assembleias

com trabalhadores de hospitais universitá-
rios de todo o país e Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares (Ebserh), a Condsef
e a empresa estatal enfim conseguiram che-
gar a um acordo proposto pela categoria e
assinar o ACT 2015-2016. 

Outubro foi o mês de intensas ativi-
dades. O Sindsep-MT, executando a polí-
tica de interiorização, uma das promessas
de campanha, visitou vários pólos regionais
do Estado, realizando assembleias nas
quais foram discutidos vários assuntos de
interesse dos servidores. iiiii

Dilma Rousseff vetou, no dia 17, o
texto aprovado pelo Congresso Nacional,
que institui a fórmula 85/95 para cálculo
das aposentadorias. No lugar do projeto do
Congresso, o governo vai apresentar me-
dida provisória MP que mantém a fórmula
e propõe uma regra de progressividade,

com base na expectativa de vida do cida-
dão. 

iiiii
A presidente vetou também, no dia

23, o projeto aprovado pelo Congresso Na-
cional que aumentava de 70 para 75 anos a
aposentadoria compulsória (PL comple-
mentar 274/2015) em todo o serviço pú-
blico no país, com proventos proporcionais. 

iiiii
A 12ª edição do Congresso da Central

Única dos Trabalhadores (Concut),  ocor-
rido entre 13 a 17 contou com a presença
da atual presidente, Dilma Rousseff e o ex
presidente do país, Luiz Inácio Lula da
Silva. O objetivo foi de definir a nova dire-
toria executiva nacional da entidade e dar
direcionamento político à Central nos pró-
ximos 4 anos; 

Quase todos os servidores de base
acordaram com o cumprimento das pau-
tas emergentes, mesmo com alguns itens
ainda indefinidos. A Área Ambiental e o
Inmetro acabaram firmando acordo.  Fal-
tam apenas o INPI, Agências Reguladoras
e Dnit, que ainda aguardam confirmação
de reunião para buscar consenso sobre a
assinatura do termo de acordo. 

iiiii
Foi realizado neste mês,  a assembleia

geral dos diretores do Sindsep-MT. A aqui-
sição de uma casa de apoio foi a grande no-
vidade da reunião pois como se sabe, mui-
tos filiados de outras cidades que aqui
aportam, quer seja para tratamento de
saúde, assuntos pessoais ou para assem-
bleias, não têm acomodações fixas. Uma
comissão foi formada para avaliar a viabi-
lidade da compra do imóvel 

iiiii
Para discutir o assunto e manifestar o

repúdio contra temas voltados para a igual-
dade de direitos , a União dos Negros pela
Igualdade (Unegro) juntamente com enti-
dades de todo o país participaram da Mar-
cha das Mulheres Negras 2015, que esse
ano teve como tema “Contra racismo, vio-
lência e pelo bem viver”.

O Sindsep-MT realizou reuniões
entre os dias 30/11 e 01/12, com os empre-
gados da Ebserh, no auditório do Hospital
Universitário Júlio Müller para dar inícios
nos debates da construção do Acordo Co-
letivo (ACT) 2016/2017. A empresa garan-
tiu que o pagamento dos retroativos virão
nesta folha de pagamentos de janeiro. 

iiiii
Após vários protestos contra o “Plano

Levy”, a presidenta Dilma decidiu tirar
Joaquim Levy do Ministério da Fazenda e
substituí-lo pelo atual ministro do Planeja-
mento, Nelson Barbosa. Para o lugar de
Barbosa, Dilma nomeou o ministro da
CGU, Valdir Simão. 

iiiii
Em reunião na SRT, a Condsef bus-

cou a superação de pendências que persis-
tem no extenso processo de negociações
que marcou 2015. Das categorias que ainda
aguardam a solução dessas pendências
estão servidores do Dnit. Administrativos
da AGU também seguem buscando re-
torno sobre uma proposta que estaria
sendo debatida com o ministro Luis Inácio
Adams.

Carlos Alberto, presidente do Sindsep-MT: “2015 foi um ano de lutas. Que venha 2016!”
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NOME DIA

ADEJANIR SENA DE SOUZA 14
AFONSO PINHEIRO DE MORAES 24
AIR RIBEIRO DA COSTA 04
ALESSANDRO MARCELLO DA CRUZ SILVA 20
ALUISIO SOUZA SANTOS 13
ANTONIO JOSE CINTRA FILHO 25
BENEDITO VIEIRA DE AZEVEDO 30
CARLOS MOREIRA DE LIMA 12
CASSIO DE MELLO CAMPOS 04
CLARA GOMES DE SOUZA 01
CLAUDIO SANTANA GUIMARAES 22
CORDELIA MARIA DE MORAES RAMOS 20
DULJON LAERTI BOLDRIN 03
EDITE DA SILVA SANTOS 13
EDSON DE SOUZA MEIRA 14
EDSON RICARDO PERTILE 07
ELIANA APARECIDA DA COSTA 05
ELIZETE FERREIRA DA SILVA 21
ENIO GRIEBLER 14
FLAVIO INACIO SCHARDONG 09
FRANCISCA ALVES PARABA RUBÉ 30
FRANCISCO CASSIANO DA SILVA 29
FRANCISCO DE ASSIS COSTA 16
GIDELSON DE ARAUJO 05
GILDA BARRADAS 17
GILDASIO FERREIRA GOMES 08
GILMAR VIEIRA SILVA 19
HELIO RANGEL SOARES 18
HUMBERTO CLÓVIS KOTHE 12
IANA TERESA MOURA GOMES 05
IGOR MAGNAVACCA BARROS 12
ILMA DE FÁTIMA GUIMARÃES DA VEIGA 29
INES GOMES ROSA 21
IZAEL SANTANA DA SILVA 03
IZIDORO GONCALO DOS SANTOS 02
JANE DE OLIVEIRA TELES 03
JARDES TONE DOS SANTOS PACHECO 27
JOAO BENEDITO DA SILVA 17
JOAO MARTINS DE SOUZA 12
JOAO PAULO DE CAMPOS ALMEIDA 19

JOAO RAMOS DOS SANTOS 27
JOAQUIM DOS SANTOS LIMA 21
JOEL VIEIRA BARBOSA 20
JORGE FONSECA 07
JORGE GONCALO GOMES IBANEZ 03
JOSE MARIO DA SILVA FILHO 17
JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA 05
JOSE SEBASTIAO DE ARAUJO 19
JOSEFINA JACINTO DA MOTA 24
JOSENICE AUXILIADORA T. SIQUEIRA 24
JULISMAR ANDRADE DE VASCONCELOS 19
KLEBER DE MIRANDA 29
LAERCIO COELHO PINA 26
LAERTE DE JESUS FREITAS 27
LANDIVAL SANTOS MEDEREIROS 09
LUCIANO PESTRE COUTINHO 22
MANOEL MARTINS 13
MANOEL PEREIRA LIMA 06
MARIA DA CAMARA MORAES 27
MARIA DE JESUS CARVALHO 25
MARIA LUCIA DE S. WONSOSCKY DUARTE 20
MARIA THEREZA GARCIA BELEM 10
MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS 01
MARIO ALVES DA COSTA 19
MARLENE ALVES MARTINS 04
MATUZALEM CALIXTO AGUIAR 23
MORGANA GOMES GONÇALVES 22
NELSON BATISTA DO REGO 04
NELSON GOULART BRASILEIRO 13
NELSON PEREIRA DE FIGUEIREDO 19
NEUSA MARIA BROCH COELHO 14
NHAKAPRU METUKTIRE 20
NILTON DONIZETE DE OLIVEIRA 08
NILZA PIRES DE ARRUDA BUENO 21
OLIVIA MARTINS DE SOUZA 30
OREZINA GUSMAO OLIVEIRA 18
ORISVALDO G. DE ALVARENGA GOMES 28
RAFAEL SEBASTIÃO MOREIRA 20
RAIMUNDO DE FRANÇA SOBRINHO 23
RALED ABDO AMIN 30
RAMAO RODRIGUES DA ROSA 24
ROSALINA LEITE NASCIMENTO 17
RUTH ELCI BUCCO GUERRA 06
SANTILIA DO PRADO ZADOLINNY 18
SATIRIO RODRIGUES BARROS 12
SEBASTIANA MARIA D. DE CAMARGO 20
TANIA RIBEIRO BATISTA 10
VAIL SANTANA DA SILVA ALBERNAZ 22
VALDENIR BATISTA DE OLIVEIRA 03
VALERIA SILVIA MARIANO 20
VERA LUCIA NASCIMENTO ABREU 08
ZACARIAS MENDES DA COSTA 18
ZEFERINO DIAS 08
ZENILDA FLORES FIGUEIREDO 27

Capesaúde, plano de assistência médico-hospita-
lar para servidores públicos federais, atuando
desde 1990, está aberto para novas adesões em
Mato Grosso, com isenção de carências para gru-
pos familiares até 29/02/2016.

Com tabela de preços diferenciada, a Capesaúde conta
com uma rede hospitalar credenciada das mais respeitadas
(ver final da matéria), com cobertura de consultas, exames,
atendimentos ambulatoriais e internações em todo o Estado.

Para a gerente regional do Capesaúde, Sandra Maria, o
associado ainda tem acesso a uma série de benefícios adicio-
nais para manter sua saúde e qualidade de vida que não exis-
tem em outros planos assemelhados, como por exemplo, con-
cessão de medicamento de uso contínuo, para aqueles que pos-
suem doenças crônicas e Programa de Tratamento e Controle
da Osteoporose.  

Além disso,  possui diferenciais importantes em relação
às demais operadoras de saúde, sendo os principais, o fato de
que o plano não tem um único dono, pois pertence a todos
que estão vinculados, e ainda, que são os próprios associados
que elegem o Diretor-Presidente da Entidade.  

Quem pode se inscrever
Pode ser associado titular, servidores ativos e inativos,

empregados ativos, pensionistas, contratados, comissionado
ou de natureza especial e de emprego público dos órgãos con-
veniados.

Como dependente natural do associado titular
Cônjuge ou companheiro(a) de união estável; ou compa-

nheiro(a) de união homoafetiva, ou obedecidos os mesmos cri-
térios adotados para o reconhecimento da União Estável; 

A pessoa separada judicialmente, divorciada ou que teve
sua união estável reconhecida e dissolvida judicialmente com
percepção de pensão alimentícia, desde que não esteja cadas-
trado o novo cônjuge ou companheiro(a); 

Filhos e enteados, solteiros, até 21 anos de idade, ou fi-
lhos inválidos enquanto durar a invalidez; 

Filhos e enteados, solteiros, entre 21 e 24 anos de idade,
dependentes econômicos do servidor e estudantes de curso re-

gular reconhecido pelo Ministério da Educação; 
Menor sob guarda ou tutela concedida por decisão judi-

cial até 21 de idade ou inválido enquanto durar a invalidez, se
dependente econômico do servidor;

Menor sob guarda ou tutela concedida por decisão judi-
cial, entre 21 e 24 anos de idade, se dependente econômico do
servidor, estudante de curso regular e reconhecido pelo Mi-
nistério da Educação.

-Como dependente econômico do associado titular
Pai, padrasto, mãe e madrasta dependentes econômicos

do servidor que constem de sua declaração de Imposto de
Renda e estejam inscritos em seu assentamento funcional.

-Como dependente-agregado do associado titular
Pai, padrasto, mãe e madrasta;
Filhos, enteados e menores sob guarda ou tutela judicial

que não se enquadrem na condição de dependentes naturais,
irmãos, netos, sobrinhos, avós, tios, sogros, genro/nora, cu-
nhados, padrasto, madrasta, bisneto.

Veja os hospitais credenciados no Estado
Cuiabá - Amecor - Assistência Médica e cardiológica,

Hospital Femina, Hospital Santa Rosa, Hospital e Materni-
dade São Mateus, Santa Casa, Só Trauma, Hospital Otorrino,
Hospital Ortopédico; Sinop - Hospital Dois Pinheiros; Barra
dos Garças - Hospital Cristo Redentor; Cáceres - Hospital São
Luiz; Rondonópolis - Hospital Materclin

Maiores informações
Escritório regional da Capesaúde: Edifício Wall Street - Av.
Isaac Póvoas, 586 - Salas 210 e 211 - Telefone (65) 3624-7166

Plano abre novas inscrições com isenção de carências 
CapESaúdE

Sandra Maria, gerente regional do Capesaúde

Foto: Mário Hashimoto
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