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Governo Bolsonaro 
quer dar calote em 
trabalhadores (as)

PEC 23

SE VOTAR, NÃO VOLTA! SE VOTAR, NÃO VOLTA! E SE VOTAR, NÃO VOLTA!

Sindsep-MT  amplia 
convênios para filiados

stamos partindo para a 12ª se-
mana de intensa mobilização 
em Brasília, seja “recepcio-
nando” todas as terças-feiras, 
parlamentares no aeroporto JK 

que votam contra os servidores, no Anexo 
2 da Câmara, onde funcionam as Comis-
sões e agora também no Senado. Nossas 
bandeiras de luta, no momento, junto com 
servidores das três esferas aumentaram: da 
PEC 32, PEC 101 (ver matéria abaixo) e a 
mais recente, PEC 23 (ver matéria na pá-
gina 4), conhecida como a “PEC do Calote”, 
que tramita no Senado, após passar a toque 
de caixa na Câmara dos Deputados. 

Quanto a PEC 32, a pressão exercida 
pelas federações, centrais e sindicatos, 
sobre os deputados favoráveis à reforma 
administrativa é reconhecida até pelos pró-
prios integrantes da base do governo Bol-
sonaro, que acham difícil a proposta ser vo-
tada ainda este ano. Pior ainda no ano que 
vem, ano de eleição. Mas fiquemos atentos, 
não vamos baixar a guarda. 

Orçamento secreto - Apesar do governo 
desembolsar bilhões em emendas parla-
mentares, muitos visam candidatura pró-
pria e o medo de não ser eleito é grande 
ainda mais que o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) validou a decisão da ministra Rosa 
Weber que suspendeu a execução das cha-
madas emendas do relator, praticamente 

derrotando a sustentação política de Jair 
Bolsonaro. 

Os governistas já anunciam um plano 
B para continuarem recebendo através do 
‘orçamento secreto’ mas não falaram como. 
Recentemente o deputado Delegado Wal-
dir, ex-PSL, revelou através da mídia que os 
caminhos que o governo tem utilizado para 

aprovar suas principais demandas no Con-
gresso, através de compra de votos por 
meio de emendas. Lembrando que Bolso-
naro, em campanha presidencial, exorci-
zou este tipo de ‘fazer política’.  

O próprio presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), se diz in-
comodado com as dificuldades enfrentadas 
para aprovar a PEC 32/2020, justamente 
por causa da pressão de servidores às vés-
peras do período eleitoral. Já o deputado 
Rogério Correia (PT-MG) disse que a mo-
bilização é fundamental, faltando poucas 
semanas para rechaçar a proposta que visa 
o fim dos serviços públicos. "Nitidamente 
o governo não tem votos para aprovar a 
PEC 32", destacou o deputado. A PEC 32 é 
considerada a maior e mais absurda pro-
posta de desmonte do Estado já apresen-
tada ao Congresso Nacional. 

Até o fechamento desta edição, con-
forme previsão, o Projeto de Emenda da 
Constituição nº 32/2020 não havia sido co-
locado em votação. 
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SindsepMT participa de várias atividades no Estado contra a PEC 32 e principalmente na capital federal, onde se junta a várias entidades

XIII CONSINDSEP

Fim de ano reserva muita 
luta contra (des) governo

INTOXICADOS

Foram protocolados ofícios pertinentes à PEC 101/2019 e duas cartas denominadas “SOS Sucanzeiros”. Já foi pedido a criação da Comissão Especial

Força‑tarefa ‘invade’ Câmara em busca de apoios

E

Terminou com gosto 
de “eu quero mais”

oordenado por Abson Praxedes, 
da Comissão Nacional dos Into-
xicados da Condsef e secretário-
geral do Sindsef-RO, foi formada 
neste mês, em Brasília, uma 

força-tarefa para protocolar junto aos gabi-
netes das lideranças partidárias e de banca-
das, Ofício Circular 62/2021, da Condsef/Fe-
nadsef, . Junto ao ofício foram anexadas as 
cartas “SOS Sucanzeiros” e “SOS Sucanzeiros 
à aprovação da PEC 101/2019. 

Convocado, o Sindsep-MT, em mais 
uma atuação brilhante, percorreu os corre-
dores e andares dos Anexos III e IV da Câ-
mara para formalizar o ofício que versa sobre 
os intoxicados junto aos parlamentares. Da 
tarefa a nós atribuída, faltaram somente duas 
assinaturas protocolares, cujos gabinetes es-
tavam fechados, mesmo retornando duas 
vezes ao local. 

Como já divulgado aqui, após anos de 
luta, os funcionários da extinta Sucam obti-
veram a primeira vitória, ao ser aprovada na 
CCJ da Câmara dos Deputados, a PEC 101, de 
autoria do deputado Mauro Nazif (PSB-RO), 
que concede plano de saúde àqueles que 
foram contaminados pelo DDT e outros in-
seticidas no pleno exercício das ati-
vidades profissionais. 
 
Próximo passo - No dia 10 deste 
mês, a deputada federal Aline Gur-
gel (Republicanos-AP), requereu 
junto à presidência da Câmara Fe-
deral, a criação de Comissão Espe-
cial da Proposta de Emenda à Cons-
tituição n.º 101, de 2019, que 
"Acrescenta artigo ao Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitó-
rias para dispor sobre a concessão 

de Plano de Saúde aos servidores da extinta 
Superintendência de Campanhas de Saúde 
Pública - SUCAM, que manusearam o inseti-
cida Dicloro-DifenilTricloroetano – DDT.” 
Aprovado nesta Comissão, a PEC 101 vai à vo-
tação no plenário.  

Estamos na luta! 

C

Fotos: Mário Hashimoto

Carlos Alberto se diz satisfeito com a 
tarefa dada e cumprida pelo Sindsep Abson Praxedes coordenou a “invasão” na Câmara

Mobilização intensa, tanto no aeroporto JK quanto no Anexo 2 da Câmara barram PEC
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Justiça determina que servidores 
da ex‑Sucam sejam indenizados

Sindsep-MT, através da Assessoria Jurídica do escritório 
do advogado João Batista dos Anjos, após êxito na ação 
coletiva iniciou a fase de execução dos valores descon-
tados indevidamente a título Plano de Seguridade So-
cial (PSS) sobre 1/3 de férias.  
 

Para o saque é necessário cópia do RG e do CPF, um 
comprovante de residência atualizado, após o levantamento, deve 
ser depositado a título de ressarcimento de 
despesas no importe de 12% sobre valor bruto levantado.  
O ressarcimento deverá ser depositados na conta bancária a seguir:  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AGÊNCIA 4875  
CONTA CORRENTE 20.380-4  
JOÃO BATISTA DOS ANJOS  
CPF 199.073.465-00 
 
Segue abaixo a relação dos servidores os quais os valores já encon-
tram-se disponíveis para saque. 
 
1/3 FÉRIAS 
 
JUAREZ AUGUSTO DE ARAUJO  
CLARISSE MARIA SALA  
ELIETE JULIA SALA SANTIN  
ANTONIO MELCHIORS  
GILSO DE ANDRADE  
GERVASIO LEONCIO DE ARRUDA 
CARLOS ANTONIO SEBASTIAO SILVA 
ADOLFO VERIDIANO DA SILVA  
MARIA LUIZA POSSANI DA COSTA  
MARTIM DE OLIVEIRA  
ROLDINO PEREIRA DE MORAIS  
NELSON DA SILVA 
EURIDES DE OLIVEIRA ALVES  
PEDRO ARGEMIRO DE ARRUDA  
LUIZ EDUARDO PEDROSO 
WILSON ALVES DOS SANTOS  
ADAO DILKIN  
LAURENTINO DIAS DE MOURA  
NEUCI MARY FAGANELLO 
ANTONIO RIBEIRO DA SILVA 
GIVALDO LIMA  
ALEXANDRE PEREIRA FOLES  
JAIR FRANCISCO SERPA  
DIVINA ROSA DA SILVA  
SIDNEY FERNANDES 
ENOC DIAS REIS  
PEDRO DE SA MENEZES SOBRINHO  
ANA BENEDITA CARVALHO DOS SANTOS  
CLEUZO DIAS CESAR  
ANTONIO BEZERRA SAMPAIO 
CARLOS CORREIA  
MARA RUBIA ENORE BARBOSA 
MARIA APARECIDA DA SILVA 
ALVINO ALVES DA MATA  
ANDRE FERREIRA DA SILVA 
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA  
ANTONIO SANTANA DO ESPIRITO SANTO  
ANTONIO VALDERI LOPES  
ELIEZER CARDOZO LOUZADO CRUZ  
EVERALDO NARCIZO MOREIRA 
JOSE HENRIQUE SEMPIO TORRES  
MARIA CARMEM MARQUES  
LUCINDA VITURINA DE ARRUDA 
MOACIR BORGES 
JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA 
ELIO DE MORAES  
JOSE EL HAGE  
VALDECI NAVES DO NASCIMENTO  
ROBERTO TAUKAI  
JULIANO PAUAKA  
JEREMIAS POIURE  
ISRAEL CORREA DA SILVA  
GILMAR PAIEQUE PAROCA 
CELSO PINTO DE BARROS  
BENEDITO JOAQUIM DA SILVA 
 
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE 
FRANCISCO GALDINO DE ALENCASTRO 

Sindsep-MT, através de seu departa-
mento jurídico, entrou com ação ordi-
nária com pedido de tutela antecipada 
contra a Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa), a favor dos servidores da ex-

Sucam, Nelson Vieira da Silva e Paulo Roberto Pe-
reira de Souza Costa. Trata-se de ação indeniza-
tória por danos morais que sofreram em 
decorrência da intoxicação devido no ambiente de 
trabalho. 

Apesar do enorme serviço prestado à popula-
ção no combate a endemias, o governo não reco-
nhece o trabalho de campo realizado por estes 
agentes, inclusive muitos morreram à mingua, 
sem amparo nenhum dos governantes, devido à 
exposição de venenos perigosos, entre eles o DDT, 
sem uso de equipamento de proteção individual. 

Este sindicato já denunciou várias vezes o des-
caso do governo com servidores, realizando au-
diências públicas em Sinop e Cuiabá e agora está 
na luta pela aprovação da PEC 101/2019, que con-
cede plano de saúde aos sucanzeiros. 

Excessos de resíduos - Em sua decisão, o juiz de 
direito Roberto Teixeira Seror, do Tribunal de Jus-
tiça de Mato Grosso, diz que “analisando detida-
mente os autos, especialmente os exames labora-
toriais realizados pela Cliner, fls. 395/409, entendo 
que assiste razão à parte autora. Isso porque nos 
referidos documentos consta que há excesso de 
resíduos de pesticidas nos organismos dos auto-
res, como por exemplo, o DDE, o DDT e o DDD, 
acima do máximo recomendável para o ser hu-
mano, muito provavelmente em decorrência da 
precariedade dos equipamentos de segurança co-
locados à disposição do servidor. Diante disso, 
uma vez comprovado o nexo causal e o dano à 
saúde dos autores, é patente o dever de indenizar”. 

Com isso, foi julgado parcialmente procedente 
a demanda para condenar o Estado ao pagamento 
de R$ 50 mil reais para cada um dos autores a tí-
tulo de danos morais, acrescido de juros de mora 
no percentual da caderneta de poupança desde a 
citação, por não ser possível precisar a data do 
evento danoso. 

O

DIRETORIA EXECUTIVA TRIÊNIO 2019/2022 
 
Presidente: Carlos Alberto de Almeida; Vice-Presidente: Elias Belisário de Araújo; Secretaria Geral: Fernando Pivetta; Adj. Secretaria 
Geral: Damásio de Souza Pereira; Secretaria de Finanças: Gildásio Ferreira Gomes; Adj. Secretaria de Finanças: Luciano Marcio Gaz-
zani; Secretaria de Administração: EnildoGomes; Adj. Secretaria de Administração: Nelso Fortunato Ojeda; Secretaria para Assuntos Ju-
rídicos: Maurício Alves Rattacaso Júnior; Adj. Secretaria para Assuntos Jurídicos: Edilson César Cunha; Secretaria de Formação e Po-
lítica Sindical: José Olímpio da Silva Neto; Adj. Secretaria de Formação e Política Sindical; Cícero José da Silva; Secretaria do Interior: 
Benedito Assis da Silva; Adj. Secretaria do Interior: Albir Alvesde Brito; Secretaria de Imprensa e Comunicação: Gilmar Campos Soeiro; 
Adj. Secretaria de Imprensa e Comunicação: Celso Alfredo Simon; Secretaria de Aposentados e Pensionistas: Izael Santana da Silva; 
Adj.Secretaria de Aposentados e Pensionistas: Conceição Corrêa Costa Itacaramby; Secretaria da Saúde do Trabalhador: João de Deus 
da Silva Filho; Adj. Secretaria da Saúde do Trabalhador: Aderbal Castro Queiroz; Secretaria dos Anistiados e Demitidos: Joacira San-
tana Rodrigues de Almeida; Adj. Secretaria dos Anistiados e Demitidos: Selmo Jacinto de Oliveira; Secretaria de Cultura, Secretaria de 
Movimentos Sociais, Cultura, Raça e Etnia: Manoel Martins; Adj.Secretaria de Cultura, Secretaria de Movimentos Sociais, Cultura, Raça 
e Etnia: Idivaldo Bernardes de Oliveira; Secretaria dos Empregados em Empresas Públicas: Joilson Ruas do Nascimento; Adj. Secre-
taria dos Empregados em Empresas Públicas: Sandra Cristina Ribeiro; Suplentes de Direção: I - Deusdete Cabral; II - Rosina Almeida 
Paiva; III - Sergio Balbino Ferreira;IV - Zózimo Matias de Amorim; V - Neuza Divina de Jesus; VI – Jacira Weis. Conselho Fiscal – Mem-
bros Efetivos: I - João Sebastião AlvesPereira; II - Benedita Vandinéia de Oliveira; III - Edmilson Lourenço Máximo; Suplentes do Con-
selho Fiscal: I - Geovano Santos Moreira; II - Ademar Viana dos Santos; III - João Martins de Souza. 

Boletim informativo do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado 
de Mato Grosso 
 
Rua Dr. Carlos Borralho nº 82, bairro Poção. CEP 78.015-630 - Cuiabá-MT 
Telefone: (65) 3023-9338/3023-7000 - email: contato@sindsepmt.org.br 
Jornalista responsável: Mário Hashimoto DRT 200/MT 
                                      E-mail: mhashi104@yahoo.com.br 
Editoração eletrônica: Oficina A-104

Expediente

Mais uma vitória do nosso sindicato que luta bravamente para que a PEC 101 seja aprovada

O

Nos últimos 30 dias, a nossa página do Fa
cebook atingiu a marca de quase 3 mil vi
sualizações. Dois fatores fundamentais para 
elevação foram as publicações do XIII Con
gresso, inclusive algumas ao vivo e a nossa 
participação nos atos em Brasília contra a 
PEC 32, PEC 23 e a favor da PEC 101. Para en
tender melhor, segundo a empresa de Mark 
Zuckerberg, engajamento é toda a ação que 
outro usuário faz em relação ao seu post. Os 
exemplos mais comuns são curtidas, co
mentários e compartilhamentos, mas tam
bém podem incluir checkins em sua locali
zação ou marcálo em uma postagem. Já 
pessoas alcançadas, são pessoas que visua
lizaram suas postagens. Isso inclui amigos de 
seus fãs que visualizaram um post comparti
lhado no feed.

Faleceu no dia 15 deste mês, aos 55 
anos, o diretor e um dos fundadores da 
Condsef/Fenadsef, Gilberto Jorge Cor
deiro. Gilberto, também atual vicepre
sidente do SintsepGO, sempre foi refe
rência e uma liderança importante e 
atuante. Foi servidor do Ministério da 
Saúde, exSucam e Funasa, e começou 
cedo sua jornada. Ele deixa esposa e 
três filhos.  
 
Gilberto Jorge, PRESENTE! 
 
FOTO TIRADA EM AGOSTO DE 2018, NA PARTICI
PAÇÃO DO GILBERTO NO XII CONGRESSO. 

O Sindsep-MT está com nova campanha de filiação de 
servidores, da ativa, aposentados e pensionistas. Um 
dos principais motivos de ser filiado é ser representado. 
Quanto maior o número de filiados (as), mais forte esta-
remos na luta por benefícios e contra retirada de seus 
direitos. A sindicalização é a consciência de classe fun-

damental ao fortalecimento da categoria e do sindicato. Filie-se você também.



O XIII Congresso do Sind-
sep-MT foi um sucesso, o 
melhor de todos”, disse o 
presidente do Sindsep-MT, 

Carlos Alberto de Almeida, analisando 
os quatro dias em que ocorreu a maior 
instância deliberativa do sindicato que 
teve abertura no dia 2 deste mês, en-
cerrando no dia 5, com a participação 
de 150 pessoas, entre delegados eleitos 
e convidados. Realizado no auditório 
do Hotel Mato Grosso Águas Quentes, 
o seminário contou com a presença de 
diretores sindicais, políticos, delegados 
eleitos e convidados. 

Participaram Jussara Griffo (Sind-
sep-MG), Ademar Rodrigues de Souza 
(Sintsep-GO), Abson Praxedes, (Sind-
sef-RO) Carlos Chácara (Sindsep-ES), 
Antônio Augusto de Queiroz (Diap), 
Max Leno (Dieese), Henrique Lopes 
(CUT-MT), Sérgio Ronaldo da Silva 
(Condsef/Fenadsef), Pedro Armengol 
(CUT Nacional), deputado Lúdio Ca-
bral (PT), vereadora Graciele Marques 

dos Santos (Sinop) e vereadora Edna 
Sampaio (Cuiabá). 

Com o tema “Para defender a de-
mocracia é preciso defender os direi-
tos do povo”, foi debatida amplamente 
a atual conjuntura política, suas impli-
cações nas condições de vida dos tra-
balhadores, em particular os trabalha-
dores do serviço público federal e 
também discutida e deliberada a re-
forma estatutária do sindicato. Um dos 
pontos aprovados e de suma impor-
tância foi a criação de subsedes em 
polos regionais, com CNPJ autônomo, 
visando principalmente convênios, 
como por exemplo, a Unimed, para be-
neficiar filiados que residam nesta base 
territorial. 

 
Desmonte – Entre os vários pales-
trantes, participou Antônio Augusto 
de Queiroz, do Departamento Inter-
sindical de Assessoria Parlamentar 
(Diap), que exaltou a direção do Sind-
sep-MT e a cada um dos delegados (as) 

pela iniciativa de promover o XIII Con-
gresso para debater especialmente a 
reforma administrativa, conhecida 

como PEC 32 e que não guarda ne-
nhuma relação do que se espera de 
uma reforma administrativa. “Ela não 
tem como objetivo melhorar a quali-
dade de prestação do serviço público, 
nem melhorar a meritocracia do ser-
viço público. Pelo contrário, a proposta 
tem objetivo de desorganizar e des-
montar o serviço público, transferindo 
para o setor privado, para que explore 
em bases mercantis os serviços que 
hoje são prestados pelos servidores pú-
blicos”, disse Queiroz. 

Devido a pouco espaço neste jornal 
(precisaríamos de muitas páginas), nós 
disponibilizamos vários depoimentos 
e matérias sobre o nosso congresso na 
nossa página.  

Para mais conteúdo acesse nossa 
página: www.facebook.com/sindsepmt 
e www.sindsepmt.org.br 

Na medida do possível divulgare-
mos mais textos e fotos sobre o sucesso 
do XIII Congresso nas próximas edi-
ções.

XIII CONSINDSEP
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Evento contou com várias personalidades da esfera sindical e política. Participantes foram unânimes em afirmar que o nosso congresso foi um sucesso

Fotos: Mário Hashimoto

Foram cinco dias de intensos debates e porque não dizer de confraternização entre amigos que não se viam há muito tempo devido a pandemia

Terminou com gosto de ‘quero mais’

“

Sindsep-MT, visando facili-
dade e conforto aos nossos 
filiados (as), assinou parce-
ria com a empresa Focco 
Brasil Negócios & Parcerias 

e está criando um Clube de Benefí-
cios com funcionamento previsto já na 
segunda quinzena de dezembro. 

Euplácido Pedroso e Karlla Rodri-
gues, gestores da Focco Brasil estão, a 
princípio, atendendo em nossa sede, 
captando empresas dos mais variados 
segmentos, inclusive aceitando suges-
tões de associados para possíveis par-
cerias. 

O Clube de Benefícios irá pro-
porcionar descontos exclusivos na 
aquisição de produtos em lojas conve-
niadas ou de serviços. Este convênio é 
exclusivo para FILIADOS do Sindsep-
MT. Para utilizar o benefício, o servidor 
(a) deverá apresentar a carteira de FI-
LIADO que será fornecido em breve 

aos nossos associados. 
 

Veja a relação dos primeiros parceiros 
conveniados ao SINDSEP/MT e seus res-
pectivos descontos: 
 
APARELHOS AUDITIVOS: 
- Audax Aparelhos Auditivos 
Av. Cel. Escolástico, nº 210 – Lixeira – Fone: 
2127-2040 
# Descontos de + 5% sobre o valor com des-
conto habitual (de 10%) da loja com paga-
mentos à vista ou de 5% sobre o preço nor-
mal, com pagamentos nos cartões de crédito 
em até 10 vezes, exceto nas promoções. 
 
CLÍNICA DE ESTÉTICA AVNÇADA: 
- Royal Face – Cuiabá 
Av. São Sebastião, nº 2142 – Goiabeiras – Fone: 
99974-8486 
# Descontos variados de 10% a 50% em todos 
os procedimentos, exceto nas promoções, 
com pagamentos à vista ou nos cartões de cré-
dito em até 12 vezes e no carnê da beleza em 
até 24 vezes, mediante análise de crédito com 
os encargos da financeira. 
CLÍNICA DE PSICOLOGIA MULTIDISCIPLI-
NAR ESPECIALIZADA EM AUTISMO: 

- Clínica de Psicologia Evolver  
Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 74 – Po-
pular – Fone: 2136-3046 
# Descontos de 25% em tratamentos para 
crianças com autismo e em psicologia, fisio-
terapia e fonoaudiologia e de  14% em sessões 
de psicologia, fisioterapia e fonoaudiologia 
para adultos e adolescentes, com pagamentos 
à vista ou nos cartões de crédito. 
 
CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA: 
- Drª Pâmella Afonso – Odontologia 
Av. Cel. Escolástico, nº 519 – Bandeirantes – 
Fone: 99356-8734 
 
# Consultar descontos na secretaria do sindi-
cato. 
 
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAÍCA: 
- Tech Inov 
Travessa Vila Rica, nº 66, Sobrado: 01 – Cidade 
Alta – Fone: 99951-6430 
# Descontos de 5% a 7% no sistema solar fo-
tovoltaica. 
- B M Solar 
Rua F, Qda: 15, Casa: 23 – Barra do Parí  - 
Fone: 99644-7040 
# Descontos de 5% nos projetos de energia 
solar. 

 
HIGIENIZA-
ÇÃO DE ES-
TOFADOS: 
- Super Dry 
Higienização 
Especializada 
Agendamentos e orçamentos: 99807-0559 
# Descontos de 15% à vista ou de 10% nos car-
tões de crédito em até 12 vezes em todos os 
serviços, exceto nas promoções. 
 
STUDIO DE BELEZA: 
- Studio Lucas Varão Concept Hair 
Rua G 7, Qda: 04, nº 21 – Nossa Srª Aparecida 
– Fone: 99215-8750 
# Descontos de 15% à vista ou de 10% nos car-
tões de crédito (parcelamentos à combinar) 
em todos os serviços, exceto em manicure e 
pedicure. 
 
STUDIO DE MICROPIGMENTAÇÃO: 
- Studio Angélica Felismino 
Av. 08 de Abril, nº 88 – Popular – Fone: 
99942-5787 
# Descontos de 20% à vista ou nos cartões de 
crédito nos serviços de micropigmentação e 
remoção à laser, exceto nas promoções. 

LOJAS E SERVIÇOS: SINDSEP-MT AMPLIA CONVÊNIOS PARA FILIADOS

O

Queiroz elogiou os debates sobre a PEC 32
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PEC 23/2021

 
NOME DIA 
 
ADALINA ANGELA SILVA PEDROSO 28 
ADELINA NOVAIS FERREIRA 26 
ADERBAL CASTRO QUEIROZ 23 
ADEVITA GOMES DE ALMEIDA DA SILVA 28 
ADILSON BENKE 11 
ADIR NOEL DE CASTRO SOUZA 24 
AFFONSO HENRIQUES GUIMARAES 19 
AILTON RAIMUNDO DO NASCIMENTO 14 
ALBINO BARBOSA BATISTA 04 
ALFREDO BARROS FILHO 08 
ALFREDO RODRIGUES LIMA 14 
ALFREDO SANTANA DE FIGUEIREDO 12 
ALINOR IRINEU DA COSTA 28 
ANA CARMEN VIANA VIDAL 09 
ANA MARIA NATIVIDADE DA SILVA 25 
ANTENOR VIEIRA LACERDA 10 
ANTONIO BALBINO BARBOSA 04 
ANTONIO DOS SANTOS CADEIRA 16 
ANTONIO NARDES DO NASCIMENTO 11 
ANTONIO TADEU MARTIN ESCAME 03 
ANTONIO VALDERI LOPES 06 
ARMINDO LOPES LEITE 01 
BALBINO ALVES DA SILVA 02 
BARTOLOMEU JOSÉ ORMOND FILHO 23 
BENEDITO RODRIGUES NOGUEIRA 13 
BRASILINO JOSE PEREIRA 05 
CASEMIRO NETO RODRIGUES AGUIAR 19 
CELSON BARROZO 24 
CREUZA MARTINHA DAS CHAGAS 29 
CRISTIANE FÁTIMA DE ALMEIDA 22 

CYNTHYA PAULA DE JESUS FRAGA 20 
DARVIM RODRIGUES 29 
DIVINA DE OLIVEIRA SANTOS 17 
DORACI DORNELLO CALAZANS CHAVES 01 
DOROTHY MAYRON TAUKANE 08 
EDEZIO DE SOUZA PONCE 04 
EDSON CARNEIRO GERALDES 07 
ELI FERREIRA DA SILVA 14 
ELIO DE MORAES 01 
EPAMINONDAS FERREIRA DE OLIVEIRA 01 
EVALDO OLIVEIRA NOGUEIRA 19 
EVANGELISTA PEREIRA BARROS 12 
EVERALDO RODRIGUES MOREIRA 26 
FABRICIA BATISTA DA SILVA 14 
GUMERCINDO FAGUNDES LOPES 10 
HILMA XAVIER RODRIGUES 05 
INES ANSCHAU XAVIER DE OLIVEIRA 06 
IRENE ANA CHAGAS 05 
IVANILDO TEIXEIRA THOMAZ 15 
IVONE RIBEIRO LEMES DE ALMEIDA 26 
JANETE MARQUES DA CUNHA 14 
JOACI LEOCADIO RABELO 12 
JOANNA DO ESPIRITO SANTO 27 
JOAO BOSCO NOGUEIRA DE PINHO 12 
JOAO LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS 10 
JOAO SILVA LIMA 15 
JONILSON NAVARROS ROMÃO 06 
JORLANDO BATISTA LEITAO 29 
JOSE CORREA DE OLIVEIRA NETO 10 
JOSE HENRIQUE PEDROSO 28 
JOSE LUIZ FILHO 14 
JOSE PRUDENTE DE FREITAS 25 
JULIA DA SILVA RAMOS 05 
JULISMAR ANDRADE DE VASCONCELOS 16 
KARIDA FRANCIELY ALVES BARBOSA 09 
KARINA APARECIDA DA SILVEIRA COSTA 14 
LARISSA MUSTASSO 01 
LENITA DE SOUZA FERREIRA 04 
LINDINALVA MARQUES GUINE 21 

LUIZ BARBOSA LUZ 28 
LUIZ COSTA 13 
LUIZ DA COSTA 29 
MANOEL DA CONCEICAO ASSIS 08 
MANOEL JOAO DA SILVA 21 
MARCOLINO FAGUNDES DE ARAUJO 13 
MARCOS ANTONIO F. DE PAULA OLIVEIRA 02 
MARIA ALZIRA VERONEZ DE MORAES 19 
MARIA CELESTE ATHAÍDE 03 
MARIA CONCEIÇÃO DORILEO FIGUEIREDO 21 
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA LEITE 02 
MARIA DA CONCEICAO P. SCATAMBURLLO 08 
MARIA DOMINGAS GOMES 29 
MARIA TAVARES SANTANA DE MATOS 10 
MARIO GOTARDO 13 
MELQUIADES CLARINDO DA SILVA 10 
MILLA GOMES DE FIGUEIREDO 27 
MIRIAM FRANCA MOREIRA 14 
MOACIR BORGES 25 
NATÁLIA ILKA MORAIS NASCIMENTO 26 
NATALICE APARECIDA DA SILVA 25 
NELSON HERGESELL 19 
NOEMI FELIZARDO 01 
OTILIA DE OLIVEIRA FERREIRA 13 
RAIMUNDA PEREIRA SOARES 22 
RAIMUNDO MARTINS DA SILVA 25 
REJANE CRISTINA DE MELO PINTO 23 
ROSA MARIA DE FRANCA SILVA 31 
SALVADOR FERREIRA LEAL 07 
SANDRA CRISTINA RIBEIRO 21 
SEBASTIAO ALFREDO ANANIAS NETO 07 
SILVANA TEIXEIRA AGOSTINHO 04 
TEREZA LUZ DA COSTA 31 
TEREZINHA RODRIGUES SILVA 01 
TOMAZ BISPO DA SILVA FILHO 15 
VALDI RODRIGUES DE SOUZA 03 
WALDAIR DIAS DA SILVA 20 
WANDER MARCIO DE ASSIS SOUZA 13 
ZITA ANTONIA GOMES SILVEIRA 17

Caso aprovado, governo dará calote em trabalhadores

MÊS DE 
DEZEMBRO 2021

omo se não bastasse a PEC 32/2020, que retira 
direitos dos servidores e da população, avança 
com força no Congresso a PEC 23/2021, também 
chamada de PEC do Calote. Caso seja aprovada 
pelo Senado (já foi aprovada na Câmara), apo-

sentados e pensionistas, que esperaram anos para Justiça jul-
gar suas ações, poderão demorar até dez anos para receber 
o que têm direito ou aceitar receber um valor 40% menor. 
Um total R$ 17,3 milhões em precatórios que deveriam ser 
pagos a trabalhadores e trabalhadoras que entraram na Jus-
tiça para receber aposentadoria ou pensão e os que pediram 
revisão do benefício do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) deixará de ser pago pelo governo de Jair Bolsonaro 
no ano que vem, segundo a Agência Câmara. 
 
Entenda por que - O governo Bolsonaro, alegando não ter 
dinheiro para pagar o que deve, encaminhou ao Congresso 

Nacional a PEC 23. Um dos argumentos é de precisa de re-
cursos para pagar o Auxílio Brasil de R$ 400, um projeto elei-
toreiro com prazo de validade - termina no final de 2022. 
Até o final de 2022, o governo federal teria de pagar R$ 89,1 
bilhões em precatórios, que são essas ações que as pessoas 
ou entes públicos ganham na Justiça. 

O objetivo da PEC é autorizar o governo a pagar apenas 
um total de R$ 44,5 bilhões do total que a Justiça mandou 
pagar no ano que vem. 

A PEC, já aprovada em dois turnos na Câmara, auto-
riza o governo a adiar ou parcelar o pagamento dos preca-
tórios de mais de R$ 66 mil.  

O precatório que não entrar no orçamento de 2022 pode 
ficar para outro ano, ser parcelado em até 10 vezes ou ser pago 
à vista com desconto, que eles chamam de deságio, de 40%. 

O advogado e professor Theodoro Agostinho, doutor 
em Direito Previdenciário pela PUC-SP, deu dois exemplos 

bem claros sobre o problema de aposentados e pensionistas 
em reportagem publicada no UOL. 

Primeiro exemplo: uma pessoa deu entrada no pedido 
de aposentadoria em 2016, teve o pedido recusado pelo INSS, 
entrou na Justiça e ganhou o direito ao benefício em 2021. 

Se a ação prevê o pagamento retroativo, esses valores 
atrasados entram como precatórios. "Atualmente, você re-
cebe esse valor em, no máximo, dois anos. Com a PEC dos 
Precatórios, pagamentos acima de 60 salários mínimos (R$ 
66 mil) podem ser parcelados em até 10 vezes ou serem 
pagos à vista com deságio [desconto]", afirmou o professor 
à reportagem. 

Segundo exemplo: uma pessoa se aposentou com o 
valor de um salário mínimo e, depois de dez anos, conse-
guiu aumentar esse valor para um salário e meio. 

O pagamento desses benefícios atrasados pode ser par-
celado pela União. (COM CUT NACIONAL)
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MOBILIZAÇÃO NACIONAL PELA CONSCIÊNCIA NEGRA NUM PAÍS RACISTA
CARMEM FORO* 
 

população negra brasileira tão 
discriminada, ciente de suas 
contribuições cidadãs para o 
país e da existência de racismo 
estrutural celebram no dia 20 

de novembro, o Dia Nacional da Consciên-
cia Negra. Um dia dedicado à reflexão sobre 
a importância dos negros e negras na cons-
trução da riqueza e na formação cultural da 
sociedade brasileira. Deve ser também para 
celebrar as lutas dos movimentos sociais 
contra o racismo e de homenagem a um 
dos maiores líderes e lutadores das causas 
libertadoras do povo negro, Zumbi dos Pal-
mares. 

O sistema escravista deixou marcas que 
perduram até os dias atuais, atravessa a vida 
cotidiana do negro, nos mais diversos espa-

ços de trabalho, de moradia, na escola, de 
lazer. Dados do IBGE, de 2019, evidenciam 
que somente 32% dos trabalhadores pretos 
e pardos tinham carteira assinada, en-
quanto os trabalhadores brancos ocupavam 
38,92% dos postos de trabalho, com carteira 
assinada. São também os negros e pardos 
que ganham menos, uma remuneração 
média de quase R$ 1.000,00, mais baixa do 
que dos seus colegas trabalhadores brancos. 

O desgoverno preconceituoso de Jair 
Bolsonaro cortou de forma substancial fi-
nanciamentos ao Programa de Enfrenta-
mento ao racismo e Promoção da Igualdade 
Racial. Em 2019, o valor da verba foi de 15 
milhões, 60% menor em relação a de 2016, 
que foi de 46 milhões. 

O Brasil tem na presidência da Repú-
blica o político Jair Bolsonaro que não reco-
nhece a importância de ações afirmativas, 

de que não valoriza o acolhimento das víti-
mas de racismo, que não protege áreas de 
quilombos e nem as suas regulamentações 
fundiárias. E é desse presidente misógino, 
preconceituoso, racista, a “piada”, em 2017,  
como deputado federal numa palestra no 
Clube Hebraica, Rio de Janeiro, em tom de 
chacota, após a sua visita a um quilombo, 
de que  “o afrodescendente mais leve lá pe-
sava sete arrobas.”, animalizando e um des-
respeito ao corpo negro. 

Essas situações de subjugação, negli-
gência do Poder Público não devem mais 
mantidas ou causem sofrimentos ao indiví-
duo negro, sejam físicos ou adoecimento 
psíquico.  De acordo com dados do Minis-
tério da Saúde, de 2016, de cada dez suicí-
dios no país, seis foram negros e os princi-
pais fatores para esses atos são a 
desigualdade étnico-racial e o racismo ins-

titucional 
Dia 20 de novembro é um dia em que 

todos são conclamados à reflexão e análise 
dos impactos na identidade brasileira e da 
cultura negra para desenvolvimento no 
país. 

Militantes de associações antirracistas 
e antifascistas, entidades negras, trabalha-
dores convocados pelas suas centrais sindi-
cais celebram a cultura afro-brasileira, que 
se apresenta e revela grande influência na 
política, na religião, na música, na gastro-
nomia. A força dessas vozes nas manifesta-
ções e atos por igualdade racial, contra de-
semprego, miséria, fome, pela democracia, 
por todos os cantos do país, também, pelo 
Fora Bolsonaro e suas políticas criminosas e 
genocidas. 

 
*CARMEM FORO É SECRETÁRIA GERAL DA CUT BRASIL
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A saga do presidente Jair Bolsonaro em destruir os serviços públicos continua. Ao que tudo indica ele quer exterminar também o trabalhador brasileiro


