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e CONDSEF

Ministr o acredita em entendimento
entre servidores federais e União
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sministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Men-

des disse que deve haver mais empenho entre patrões e em-
pregados para que haja uma menor busca pela Justiça nas
causas trabalhistas. Contudo, ele se referiu aos processos que
envolvem as empresas privadas e reconheceu que quando o
“patrão” é a União, a negociação fica mais difícil.

Mendes garante que o interesse público está caminhando no sentido de
que haja mais flexibilidade entre servidores e Governo Federal, mas alerta
que é preciso também reconhecer e diminuir esse estigma, ou seja, de que o
Executivo tem má vontade de “sentar para conversar”. (Página 3)

Sindsep-MT ganha 1º Prêmio
de jornalismo Unic/Sindjor-MT

O jornal O Com-
promisso, do Sindica-
to dos Servidores Pú-
blicos Federais de
Mato Grosso (Sindsep-
MT), ganhou 1º Prê-
mio de Jornalismo
Unic/ Sindjor-MT na
categoria jornalismo
impresso pela matéria
da edição nº. 12, com
o tema: Universidades
Ampliam vagas para
índios de Mato Grosso.

(Página 4)

Agricultura: 2009 terá luta intensificada
para os agentes administrativos

A insatisfação dos agentes
administrativos do Ministério
da Agricultura terá mais voz em
2009, é o que garante o presi-
dente do Sindicato dos Servi-
dores Públicos Federais de
Mato Grosso (Sindsep-MT),
Carlos Alberto de Almeida,
sobre equiparação salarial que
é necessária para suprir a defa-
sagem. (Página 4)

DE RENOVAR AS AMIZADES E FIRMAR AS

AMIZADES QUE JÁ TEM, DE REFAZER SEUS

SONHOS AINDA NÃO REALIZADOS  E
ACREDITAR QUE IRÁ CONCRETIZÁ-LOS,
SOLTAR UM OLHAR SOLIDÁRIO E
ACALENTADOR PARA OS SEUS AMIGOS

E BOCEJAR  PARA OS INIMIGOS,
APRENDER COM OS ERROS DO ANO JÁ

IDO E BRINDAR O ANO BEM VINDO COM

UM SORRISO, CORRER AO ENCONTRO

DAQUELE AMOR AINDA  NÃO PERDIDO OU

SURPREENDER

MAIS UMA VEZ O AMOR JÁ

CONQUISTADO...

ESTÁ CHEGANDO A HORA...
DE CANTAR E PREENCHER O TEU CORAÇÃO E

OS CORAÇÕES DE TODOS COM MUITA ALEGRIA ,
PAZ E AMOR. COM CERTEZA ISSO TRARÁ  A

PROSPERIDADE ATÉ VOCÊ E ÀQUELES QUE AMA.

FELIZ ANO NOVO!

É O QUE DESEJA A DIRETORIA, OS FUNCIONÁRIOS E OS AMIGOS DO SINDICATO DOS

SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DE MATO GROSSO (SINDSEP-MT)

O site do
Sindsep-MT está

de cara nova
para facilitar o
acesso de seus

filiados.

Confira!

Acesse
www.sindsepmt.org 

Plano de Carreira da Conab
será discutido em 2009

AGU: Novo ano continua
com luta antiga

(Página 2)

(Página 2)

Sindsprev-MT elege
nova diretoria

Sindicato dos Servidores da Previdência Social de
Mato Grosso (Sindsprev-MT) está com nova

diretoria. A eleição aconteceu na
quarta-feira (17/12) e a posse

ocorreu na terça-feira seguinte,
23, na sede do sindicato. O

presidente eleito é o servidor do
Ministério da Saúde, Jorge

Frederico Cardoso, da Chapa
Força Atuante.

(Página 2)
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Carlos Henrique Bessa
Ferreira, diretor do Sindsep-DF
“Estamos vivendo na Funasa o
Projeto de Lei (PL) 3958/2008 que
visa retirar atribuições do órgão e
nesse sentido é importante que os
servidores estejam cientes dos pe-
rigos. A realização de encontros é
importante para a mobilização”.

Antônio Ribeiro, supervisor da
Funasa em Carlinda
“Foi muito bom esse evento por-
que reencontramos os companhei-

ros e ficamos mais atualizados. Sobre a PL 3958, posso dizer que o
servidor sente dificuldades no setor de Recursos Humanos. É preciso
reestruturar a Funasa e não extinguir. Quando houve a descentraliza-
ção houve um abandono geral. As nomeações políticas são um atraso
de vida para o órgão e para os servidores”.

Antônio Melchior, téc. Vig. Ambiental em Colíder
“Interação, atualização e troca de informações. A união da categoria é
importante para lutarmos contra a ingerência da Funasa. No caso das
nomeações políticas, existe uma ingerência administrativa porque não
colocam os servidores que já estão lá? Eles estão comprometidos com
a causa e outros usam os cargos da Funasa como trampolim para elei-
ção, facilitando a corrupção e a formação de Caixa 2.

Neusa Tomáz, agente administrativa em Rondonópolis
A Funasa não pode ser extinta porque vai aumentar as endemias. A
categoria tem que trabalhar junto ao sindicato e nesses encontros era
importante a participação e representantes do governo que dificilmen-
te viriam. Estou gostando da gestão do Sindsep-MT porque é transpa-
rente e participativa.

João Pinto, guarda de endemias em Peixoto de Azevedo
“Temos que lutar ao máximo para que não seja concretizada a extin-
ção da Funasa. Esse encontro é muito bom, porque desenvolve e une a
categoria. Encontramos colegas que não víamos há 20 anos e estou
revendo agora”.

Maurício Ratacasso Júnior,
dir etor do Sindsep-MT
“O sindicato está no caminho certo
porque investe na luta e na forma-
ção da categoria. A extinção da
Funasa é um desgaste físico e psi-
cológico. O projeto é obscuro e os
servidores ficam sem saber o rumo.
Além de haver a possibilidade das
aposentadorias proporcionais que
deixam o provento aquém do espe-
rado, ou seja, uma perda financeira
que pode chegar aos 40%. A solu-
ção seria a participação no proces-
so e uma reestruturação do lotacionograma da Pasta”.

Carlos Alberto de Almeida, presidente do Sindsep-MT e Helder Molina,
historiador, professor da Uerj e assessor de formação da CUT-RJ

O POVO FALA

Nomeações políticas e “não” ao Projeto de Lei
(PL) 3958/2008 que visa extinguir a Funasa.
Servidores federais mostram que estão juntos
nessa luta. Veja o que rolou no encontro do

Sindsep-MT no início de novembro

Para 2009, os servidores da
Companhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab) seguem a luta
pelo Plano de Carreira. As assem-
bléias nacionais ainda não foram
concluídas, mas a diretoria do
Sindicato dos Servidores Públi-

No próximo ano, a retoma-
da das negociações faz parte do
acordo firmado com os servido-
res administrativos da Advoca-
cia-Geral da União (AGU). Está
em discussão com a bancada go-
vernista a proposta de Plano de
Carreira negociado na Mesa Se-
torial da AGU em 2005. Uma
agenda será programada para re-
tomar a pauta sobre o GT.

AGU: Novo ano continua com luta antiga
Com isso, o Sindsep-MTquer

discutir a fundo a situação dos servi-
dores administrativos da AGU que
foram profundamente prejudicados
pela MP 441. A medida trouxe que-
bra completa do acordo firmado com
a categoria. Como solução, a defesa é
a  criação definitiva de um Plano de
Cargos e Carreira único para o setor.

O Sindsep-MT vai manter os
servidores da AGU informados

de todas as discussões do GT. A
categoria deve se mobilizar para
garantir o cumprimento de seu
acordo na íntegra. Os administra-
tivos devem estar preparados para
defender a criação de uma carrei-
ra que solucione de vez a situa-
ção caótica do setor, há mais de
uma década sem o devido reco-
nhecimento da importância de
suas atribuições.

Plano de Carreira da Conab
será discutido em 2009

cos Federais de Mato Grosso
(Sindsep-MT) continua no pleito
para estruturar o posicionamento
dos trabalhadores na negociação
com a Companhia.

Recentemente, o Secretário
Executivo do Ministério da Agri-

cultura, Dr. Silas Brasileiro, este
manifestou receptividade em re-
lação às  propostas apresentadas
 no tocante ao PCS, basta agora a
união dos trabalhadores para
pressionar o Executivo conseguir
êxito na proposta.

Sindicato dos
Servidores da
Prev idênc ia
Social de Mato

Grosso (Sindsprev-MT) está
com nova diretoria. A elei-
ção aconteceu na quarta-fei-
ra (17/12) e a posse ocorreu
na terça-feira seguinte, 23, na
sede do sindicato. O presi-
dente eleito é o servidor do
Ministério da Saúde, Jorge
Frederico Cardoso, da Cha-
pa Força Atuante.

Na quarta-feira, entre 8 e
17h, as eleições ocorreram
em Cuiabá, Rondonópolis,
Cáceres e Barra do Garças.
Uma urna itinerante que per-

Sindsprev-MT elege
nova diretoria

Jorge Frederico, novo presidente do Sindsprev-MT

correu Cuiabá e Várzea
Grande. Votaram filiados do
Ministério da Saúde, do Ins-
tituto Nacional do Seguro
Social (INSS), da Delegacia
Regional do Trabalho e da
Fundação Nacional de Saú-
de (Funasa). Ao todo, foram
328 eleitores e a Chapa For-
ça Atuante obteve 289 votos
(88%). Brancos e nulos so-
maram 39 votos.

A eleição do Sindsprev-
MT foi convocada no dia 24
de outubro após uma assem-
bléia no auditório do MS que
referendou a decisão do dia
anterior, quando os filiados
destituíram em votação o en-

tão presidente, Cleones Fer-
rinho, do cargo que ocupava
há uma década.

O pedido de anulação dos
filiados se sustentava no fato
de que haveria uma centrali-
zação no poder e nem a últi-
ma eleição e nem a anterior
teriam sido divulgadas nos
órgãos como deveria e não
abriu espaço para uma chapa
adversária. ‘As perspectivas
são de fazer um sindicato for-
te e atuante, nas lutas sindi-
cais, pelos direitos dos filia-
dos”, disse Jorge Frederico.

A sede do sindicato está
na  rua Baltazar Navarros,
112 no bairro Bandeirantes.

Sem título-7 04/03/2009, 23:122
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Thaís Raeli

Da Reportagem

Ministr o acredita em entendimento
entre servidores federais e União

F
o

to
: A

d
e

m
a

r 
A

d
a

n
s

   Demonstração do Resultado 33.710.088/0001-94
SIND. DOS SERV PUBLICOS FEDERAIS DE MT                            Período: 1 1/2008

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

53.836,60 CR

61,08 DB
53.775,52 CR
53.775,52 CR

66,10 DB

Receitas Brutas
MIN PLANEJAMENTO
EXERCITO
MIN EDUCACAO (MEC)
MIN AGRICULTURA
MIN FAZENDA
MIN JUSTIÇA
POLICIA FEDERAL
MIN AERONAUTICA
MPAS/SAS
MIN SAUDE
D R T
CEFET/MT
U F M T
FUNAI
M M E
D N P M
FUNASA
A N V S
D N I T
A G U
IBAMA
INCRA
I B G E
MIN TRANSPORTES
I N S S
MIN MARINHA
CONAB
D P R F
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

( - ) Deduções
IRRF - IMPOSTO DE RENDA FONTE
RECEITA LÍQUIDA
SUPERÁVIT BRUTO

( - ) Despesas Financeiras
TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA
TARIFAS BANCARIAS
TAR SAQUE CONTRA RECIBO
SAQUE CONTRA RECIBO

( - ) Despesas Administrativas
MATERIAIS DE LIMPEZA

TELEFONIA E TELEC0MUNICAÇÕES
ENERGIA ELÉTRICA
ÁGUA E ESGOTO
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
DESPESA C/ COMBUSTÍVEL
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
DESPESA C/ ESTACIONAMENTO
MATERIAIS DE INFORMATICA
CORREIOS E POSTAGENS
CÓPIAS E REPRODUÇÕES
GREVE DNIT
MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES
HONORARIOS ADVOCATICIOS
SERVICOS LIMPEZA
DESPESAS DE CONSUMO
KENTEL PLUS ALARME
CONDSEF
VIAGENS
MENSALIDADE SOFTWARE NETSPEED
JORNAL O COMPROMISSO
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
BISA SIST AUTOMAÇÃO LTDA
CURSO FORMAÇÃO SINDICAL
MIN FAZENDA PREMIO FUNC PADRÃO
ASSOC SERVIDORES DRT MT
DESP MANIFESTAÇÃO GRU
( - ) Despesas Gerais e Trabalhistas
SALÁRIOS
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
FGTS
INSS
VALE TRANSPORTE
ASSISTÊNCIA MÉDICA
AJUDA ALIMENTACÃO
PARCELAMENTO INSS
ESTAGIARIA SETOR JURIDICO
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE
AJUDA DE CUSTO DIRETORES
GRATIFICAÇÃO COMISSIONADA

3.723,62 DB
602,03 DB

42,00 DB
250,00 DB
353,17 DB

45,00 DB
15,00 DB

155,00 DB
10,95 DB

675,00 DB
2.516,27 DB

200,00 DB
3.200,00 DB

9,06 DB
84,30 DB

180,00 DB
750,00 DB

7.565,13 DB
70,00 DB

1.230,00 DB
1.300,00 DB

750,00 DB
16.070,24 DB

1.000,00 DB
400,00 DB

60,00 DB

2.377,28 DB
66,50 DB

366,67 DB
1.594,69 DB

231,68 DB
219,61 DB
400,00 DB
642,57 DB
927,70 DB

4.964,40 DB
1.200,00 DB
1.700,00 DB

139,92 CR
3.943,87 CR

16,62 CR
3.436,37 CR
3.241,03 CR

34,74 CR
23,49 CR
44,67 CR

185,65 CR
215,33 CR
743,78 CR

68,98 CR
190,10 CR

6.645,57 CR
94,02 CR
35,26 CR

19.673,74 CR
43,08 CR

692,91 CR
37,47 CR

834,35 CR
6.867,69 CR

45,29 CR
3.609,79 CR
1.035,85 CR

133,54 CR
977,01 CR

77,19 CR
749,29 CR

61,08 DB

15,00 DB
26,10 DB
23,00 DB

2,00 DB

205,95 DB

41.462,72 DB

14.691,10 DB

fendem que os precatóri-
os são “calotes” dos go-
vernos municipais, esta-
duais e da própria União.

A Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB)
reconhece que  o texto da
PEC é a realização de lei-
lões (a serem conduzidos
por instituições financei-
ras) para o pagamento
das dívidas. Caso tal me-
canismo venha a ser
aprovado, se extinguirá a

ordem cronológica para o
pagamento dos precatóri-
os, situação veemente-
mente criticada em todo
o País. Também na opi-
nião da OAB, o uso des-
se mecanismo para os pa-
gamentos futuros seria o
mesmo que “leiloar a
fome do brasileiro”.

A palavra de ordem
foi “harmonia” e o minis-
tro Gilmar Mendes, en-
cerrou, no dia 5 de de-

zembro, a terceira edição
do Movimento pela Con-
ciliação na 23ª Terceira
Região do Tribunal Regi-
onal do Trabalho em
Mato Grosso.

Existe um excesso de
judicialização para o pa-
drão. A sociedade precisa
criar novas formas de solu-
ções. Não é possível corri-
gir todas as controvérsias
através do poder judiciário,
precisamos repensar outros

é aplicado aoS celetistas.
Para o trabalhador da
empresa privada, Para
ter direito à aposentado-
ria especial, o trabalha-
dor deverá comprovar,
além do tempo de traba-
lho, efetiva exposição
aos agentes físicos, bio-
lógicos ou associação de
agentes prejudiciais pelo
período exigido para a
concessão do benefício
(15, 20 ou 25 anos).

ministro do
S u p r e m o
Tribunal Fe-
deral (STF),

Gilmar Mendes disse que
deve haver mais empe-
nho entre patrões e em-
pregados para que haja
uma menor busca pela
Justiça nas causas traba-
lhistas. Contudo, ele se
referiu aos processos que
envolvem as empresas
privadas e reconheceu
que quando o “patrão” é
a União, a negociação
fica mais difícil.

Mendes garante que o
interesse público está ca-
minhando no sentido de
que haja mais flexibilida-
de entre servidores e Go-
verno Federal, mas aler-
ta que é preciso também
reconhecer e diminuir
esse estigma, ou seja, de
que o Executivo tem má
vontade de “sentar para
conversar”.

PEC 12:

No mesmo sentido, o
ministro se referiu à Pro-
posta de Emenda Consti-
tucional (PEC) n° 12/
2006, que trata dos pre-
catórios, disse que é uma
possibilidade de conver-
sa, mas que ainda não é
nada garantido. O imbró-
glio existe por vários mo-
tivos, já que correntes de-

modelos”, disse Mendes.

Aposentados:

Sobre a regulamenta-
ção da aposentadoria espe-
cial para o funcionalismo
público, o ministro não
descartou a possibilidade
de haver uma súmula nes-
se sentido, porque ao con-
trário dos trabalhadores de
carteira assinada, os servi-
dores são julgados caso à
caso, independente do que

Sem título-7 04/03/2009, 23:123
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O jornal O Com-
promisso, do Sin-
dicato dos Servi-
dores Públicos

Federais de Mato Grosso
(Sindsep-MT), ganhou 1º
Prêmio de Jornalismo Unic/
Sindjor-MT na categoria
jornalismo impresso pela
matéria da edição nº. 12,
com o tema: Universidades
Ampliam vagas para índios
de Mato Grosso. O troféu foi
entregue no dia 11 de de-
zembro à jornalista Thaís
Raeli, responsável pela as-
sessoria de comunicação do
sindicato.

Os nomes foram divulga-
dos pelo reitor da Universi-
dade de Cuiabá (Unic) Al-
tamiro Belo Galindo e pela
presidente do Sindicato dos

A insatisfação dos agentes
administrativos do Ministério
da Agricultura terá mais voz em
2009, é o que garante o presi-

Sindsep-MT ganha 1º Prêmio
de jornalismo Unic/Sindjor-MT

Agricultura: 2009 terá luta intensificada
para os agentes administrativos

Jornalistas de Mato Grosso
(Sindjor-MT), Keka Werne-
ck e contou ainda com a pre-
sença do deputado Francis-
co Galindo, participantes e
convidados.

“Desde que o jornal O
Compromisso foi lançado
há um ano, a diretoria sem-
pre apoiou a idéia de abra-
çar movimentos de inclusão
social e qualidade de vida,
como no caso dessa matéria
dos índios. O reconhecimen-
to é muito importante, ten-
do em vista que o Sindsep-
MT tem trabalhado para a
sociedade de um modo ge-
ral, ampliando os horizontes
além das lutas que são cons-
tantes para a categoria do
serviço público federal”,
disse Thaís Raeli.

dente do Sindicato dos Servido-
res Públicos Federais de Mato
Grosso (Sindsep-MT), Carlos
Alberto de Almeida,  sobre

equiparação salarial que é ne-
cessária para suprir a defasa-
gem.

No dia 5 de dezembro, os
servidores do setor definiram
uma Comissão Nacional que in-
termediará as negociações com
o governo federal, junto com o
Sindsep e a Condsef. Em Mato
Grosso, o representante é o
agente administrativo José Luiz
da Silva, que disse que o obje-
tivo é que os salários da Pasta
sejam tratados com isonomia.

Para ele, existe um diferen-
cial de R$ 2.278 se comparado
ao Vencimento Básico dos
agentes de inspeção. A luta dos
servidores pelo aumento já
soma mais de oito anos e em
2009, mesmo com a lei 11.784

sancionada a partir da medida
provisória 431, o setor adminis-
trativo ficou de fora.

“É uma luta para que se re-
conheça a importância do tra-
balho dos agentes administrati-
vos e por isso é preciso que os
trabalhadores estejam unidos”,
acrescentou José Luiz.

Em novembro, em reunião
com representantes da Secreta-
ria Executiva do Ministério da
Agricultura (MAPA), a Confe-
deração dos Trabalhadores no
Serviço Público Federal (Con-
dsef) apresentou uma proposta
para o plano de carreira e tabe-
la remuneratória dos servidores
administrativos do setor. O sa-
lário seria composto por um
vencimento básico e uma grati-

ficação específica (GDATAA).
O material é fruto de um enten-
dimento entre categoria e refle-
te os anseios dos trabalhadores.
Agora eles aguardam um retor-
no do secretário executivo do
MAPA, Silas Brasileiro.

Na ocasião, também foi
entregue uma exposição de
motivos onde justifica a im-
portância de implantar o pla-
no de carreira e reestruturar a
tabela remuneratória. Atual-
mente existe uma disparidade
salarial muita grande dos ser-
vidores do órgão que fazem
parte do PGPE, em relação aos
profissionais das Carreiras de
Agentes (nível médio) e de
Fiscais Federais Agropecuári-
os (nível superior).

A diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Federais de
Mato Grosso (Sindsep-MT) esteve em contato com a presiden-
te da CapSaúde, Marília Ehl Barbosa, no Rio de Janeiro e
para 2009 a expectativa é que os impasses em Mato Grosso
sejam resolvidos.

Nota:

Capsaúde: Servidores aguardam visita de presidente
Segundo o presidente do Sindsep-MT, Carlos Alberto de Al-
meida, logo no início do ano os servidores de Mato Grosso
receberão a visita da presidente para que a categoria possa jun-
ta discutir a melhoria do plano de saúde que atualmente não
atende a demanda.

Acesse os sites:
 www.sindsepmt.org

e
www.jornalistha.com.br

Rua Dr. Carlos Borralho, nº 82, no bairro Poção - Cuiabá-MT
Fone: (65) 3023-6617 ou (65) 3023-9338.
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