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FILIADO À

e CONDSEF

O Ministro do Or-

çamento, Planeja-

mento e Gestão, Pau-

lo Bernardo, anun-

ciou dia 22 de de-

zembro, que a partir

de janeiro de 2010

(com pagamento em

fevereiro) o auxílio-

alimentação dos ser-

vidores do Poder

Executivo Federal,

Planejamento comunica reajuste do
auxílio alimentação e a reabertura de
prazo para a Carreira da Previdência

será finalmente rea-

justado. Além da de-

cisão de reajustar o

auxilio-alimentação,

foi informado quan-

to à reabertura de

prazo para a adesão

à Carreira da Previ-

dência, da Saúde e

do Trabalho que ini-

ciará no mesmo pe-

ríodo. (Página 3)

Sindsep-MT
já comemora

conquistas em 2010

O Sindicato dos Servidores Públicos Fede-

rais de Mato Grosso (Sindsep-MT) está otimis-

ta com as conquistas desse ano que se inicia.

Em 2010 já há o que comemorar. Primeiramen-

te, existe a expectativa da publicação de um

decreto para reestruturar os núcleos estaduais

do Ministério da Saúde.

(Página 3)

2010: Ano de Copa e Eleições
não vai reduzir calendário de luta

(Página 2)

Fique atento!

Concursos Abertos:
Correios, Petrobras,

Planejamento,
Funasa

Várias oportunidades de empregos nesse come-

ço de 2010 através de concurso público.

(Página 4)
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Sindsep-MT
marca presença
em eventos dos
órgãos federais

(Página 4)
Brasília iluminada na virada  de 2009 para 2010
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FELIZ 2010!
Diretoria do Sindsep-MT
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   Demonstração do Resultado 33.710.088/0001-94
SIND. DOS SERV. PÚBLICOS FEDERAIS DE MT          Período: 30/11/2009

MARIA DE JESUS DA SILVA
CONTABILISTA
C.R.C. : MT-009536-0-4   /   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

58.713,82

58.713,82
58.713,82

16.309,22

Receitas Brutas de vendas e/ou serviços
RECEITAS

MIN PLANEJAMENTO
EXERCITO
MIN EDUCACÃO (MEC)
MIN AGRICULTURA
MIN FAZENDA
MIN JUSTIÇA
POLICIA FEDERAL
MIN AERONÁUTICA
MPAS/SAS
MIN SAUDE
MINISTÉRIO DO TRABALHO
CEFET/MT
UFMT
FUNAI
M M E
D N P M
FUNASA
A N V S
D N I T
AGU
IBAMA
MIN COMUNICAÇÕES
INCRA
MIN TRANSPORTES
MIN MARINHA
CONAB
D P R F
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
SERPRO
VENDAS FESTA SERVIDOR 07/11/09

( = ) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços
( = ) Superávit Bruto
(  - ) Despesas Operacionais

DESPESAS TRABALHISTA
SALÁRIOS
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
FGTS
INSS
VALE TRANSPORTE
ASSISTÊNCIA MÉDICA
AJUDA ALIMENTAÇÃO
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE
AJUDA DE CUSTO DIRETORES
GRATIFICAÇÃO COMISSIONADA
ANUENIO

1.589,16
4.452,95

20,43
3.403,23
2.999,74

42,07
29,33
56,60

217,94
8,00

1.262,75
71,28

172,03
7.110,69

101,56
41,06

19.575,18
51,08

765,38
241,31
668,06
654,02

7.168,29
4.863,66

180,84
1.285,20

91,42
277,32

11,49
1.301,75

4.258,65
73,15

478,04
1.935,92

484,80
209,83
500,00

5.912,01
1.200,00
1.200,00

56,82

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES
ENERGIA ELÉTRICA
PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET
MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA
DESPESAS COM CARTÓRIO
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
LANCHES E REFEIÇÕES
DESPESA C/ COMBUSTÍVEL
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
DESPESA C/ ESTACIONAMENTO
CORREIOS E POSTAGENS
CÓPIAS E REPRODUÇÕES
VIAGENS E ESTADIAS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SERVIÇOS LIMPEZA
JORNAIS E REVISTAS
CUSTAS PROCESSUAIS
KENTEL PLUS ALARME
CONDSEF
MENSALIDADE SOFTWARE NETSPEED
JORNAL O COMPROMISSO
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
CUT MT
CUT NACIONAL
BISA SIST AUTOMAÇÃO LTDA
DESPESAS MANUTENÇÃO
CURSO DE CAPACITAÇÃO FUNASA
DESPESAS ÓRGÃO
PARALIZAÇÃO NACIONAL 01/10/09
PARALIZAÇÃO NACIONAL 15/10/09
DESPESAS MALOTES
PARALIZAÇÃO DRT
FESTA DO SERVIDOR PÚBLICO
REUNIÃO DIRETORIA DIA 06/11/2009

DESPESAS FINANCEIRAS
TARIFA S DE MANUTENÇÃO DE CONTA

DESPESAS TRIBUTÁRIAS
IRRF - IMPOSTO DE RENDA FONTE

( = ) Déficit Operacional
( = ) Déficit antes da Tributação/Participação
( = ) Déficit antes da Participação/Contribuição
( = ) DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

3.322,28
582,39
200,00

33,00
7,40

877,70
575,09
696,07

1.386,00
14,00

1.268,25
18,50

3.896,63
4.200,00

200,00
450,00
725,00
195,00
750,00

76,30
1.400,00
1.300,00

500,00
1.500,00

750,00
120,00

94,46
800,00

35,00
160,00

35,00
111,70

18.802,26
1.355,88

73,62

42,20

46.437,91

73,62

42,20

-4.149,13
-4.149,13
-4.149,13
-4.149,13

2010: Ano de Copa e Eleições
não vai reduzir calendário de luta

om eleições ge-
rais, legalmente,
abril é o mês limi-
te para envio de
projetos do Exe-

cutivo ao Congresso Nacio-
nal. Para garantir que pro-
postas importantes ao funci-
onalismo sejam encaminha-
das, aprovadas e implanta-
das, a Condsef tem um ca-
lendário de atividades inten-
so e junto com a Confedera-
ção, o Sindicato dos Servi-
dores Públicos Federais de
Mato Grosso (Sindsep-MT)
estará presente na luta em
favor dos seus trabalhadores.

Já na 1ª quinzena do mês
de janeiro uma reunião do
Conselho Deliberativo de
Entidades (CDE) vai definir
os rumos e estratégias que
darão o norte dos trabalhos
em defesa da base. Um novo
CDE foi agendado para o dia
25 de fevereiro. No dia 26, a
Condsef realiza Plenária
Nacional que deve apontar
um calendário de mobiliza-
ção para o próximo ano. No

Calendário de Atividades

C

dia 27 de fevereiro a direção
nacional da entidade se reú-
ne para organizar e viabili-
zar o calendário aprovado
pela categoria. Serão anali-
sados os processos de nego-
ciação hoje em curso no Mi-
nistério do Planejamento.

A depender do cenário,
não se pode descartar a de-
cisão por paralisações com o
objetivo de pressionar por
melhores condições de traba-

lho. O ano terá eleições e ain-
da uma edição de Copa do
Mundo que sempre mobiliza
a atenção de milhões. Este é,
portanto, um ano mais curto.
Para garantir o atendimento
de demandas, sejam acordos
ou itens a serem negociados,
os servidores vão precisar
investir muito no poder de
pressão junto ao governo.
Executivo, Legislativo e Ju-
diciário devem sofrer cons-

tantes cobranças. Todos os
esforços serão feitos para
que o ano eleitoral não sirva
apenas como palanque de
promessas, mas seja cenário
efetivo de conquistas para os

trabalhadores do serviço pú-
blico.

Pressão nas ruas e no
Congresso Nacional dará o
tom de protesto dos servido-
res federais em defesa de suas

reivindicações. Com as elei-
ções, vêm o momento de co-
brar promessas, avaliar pro-
postas e escolher representan-
tes dispostos a fortalecer os
serviços públicos e o Estado.

15/01/2010

Conselho Deliberativo de Entidades – CDE
26/02/2010

Conselho Deliberativo de Entidades – CDE
27/02/2010

Plenária Nacional da CONDSEF
28/02/2010

Reunião da Diretoria Nacional da CONDSEF
AS REIVINDICAÇÕES QUE VAMOS CONTINUAR DEFENDENDO EM 2010

- Definição de uma política salarial que valorize o vencimento base
- Aumento real e linear
- Reajuste no auxílio-alimentação com isonomia entre os Três Poderes
- Recomposição das perdas inflacionárias acumuladas entre 1995 e 2006
- Definição de um piso para todo o setor público
- Retirada dos Projetos de Lei Complementar 01/2007 e 92/2007
- Fim das terceirizações e contratos temporários
- Institucionalização do direito à negociação coletiva
- Planos de carreira
- Aprovação da PEC 270 que garante aposentadoria integral por invalidez
- Paridade entre ativos, aposentados e pensionistas
Fonte: Jornal da Condsef
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O Sindicato dos Servido-
res Públicos Federais de Mato
Grosso (Sindsep-MT) está
otimista com as conquistas
desse ano que se inicia. Em
2010 já há o que comemorar.
Primeiramente, existe a ex-
pectativa da publicação de
um decreto para reestruturar
os núcleos estaduais do Mi-
nistério da Saúde. A propos-
ta está no Ministério do Pla-
nejamento, no Departamento
de Modernização Institucio-
nal da SEGES. Depois de
analisada, ela segue para a
Casa Civil e em seguida deve
ser publicada no Diário Ofi-
cial da União (DOU).

A Condsef (Confederação
dos Trabalhadores no Servi-
ço Público Federal) partici-
pou da 24ª reunião da Mesa
Setorial de Negociação Per-
manente do Ministério da
Saúde (MS). O próximo en-
contro da mesa já está previs-
to para a 2ª quinzena de fe-
vereiro de 2010. Até lá, a
Condsef espera que algumas
pendências discutidas neste
encontro já estejam resolvi-
das.

Também foi solicitada
uma reunião no Planejamen-
to para saber como anda o
processo e agilizar o atendi-
mento desta demanda aguar-
dada há bastante tempo por
servidores da Funasa. Assim
que for publicada no DOU, o
Ministério da Saúde deve ini-
ciar o processo de redistribui-
ção dos servidores nas formas
dialogadas com entidades re-
presentativas.

Outra informação dada

Ministro do Orça-
mento, Planeja-
mento e Gestão,
Paulo Bernardo,
anunciou dia 22

de dezembro, que a partir de
janeiro de 2010 (com paga-
mento em fevereiro) o auxílio-
alimentação dos servidores do
Poder Executivo Federal, será
finalmente reajustado.

REIVINDICAÇÃO
ANTIGA

Estava a quase oito anos
congelado. A situação ficou
muito difícil para os servido-
res do Executivo que viam a
cada ano, os valores do Legis-
lativo e Judiciário serem rea-
justados, enquanto os seus va-
lores, a cada ano minguavam.
Os atuais valores variam de R$
126,00 a R$ 133, 00, que se-
quer dar para pagar um simples
lanche. Por esta razão é apeli-
dado pelos servidores de “vale-
coxinha”.

Revisão da tabela
da CPST

A categoria mais uma vez
reivindicou mais uma vez a
imediata revisão da tabela sa-
larial, tendo em vista que os
servidores desta Carreira vêm

Planejamento comunica reajuste do auxílio
alimentação e a reabertura de prazo para a
Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho

O

Sindsep-MT já comemora conquistas em 2010
pelo MS na reunião trata da
substituição de terceirizados
por servidores concursados.
Mais de 4.500 vagas já foram
assumidas por servidores de
carreira. A meta é que até
2010 mais 5 mil novas vagas
sejam abertas para substitui-
ção de terceirizados e consul-
tores.

Levantamento das
demandas

A Condsef também fez o
levantamento de uma série de
demandas. Entre elas está a
concessão de reajuste à Ga-
cen no mesmo percentual
concedido à indenização de
campo. A Condsef também
busca aprovação de emendas
feitas aos projetos de lei 5918
e 5920/09. Uma delas reabre
o prazo para que servidores
façam opção pela adesão da
Carreira da Previdência, Saú-
de e Trabalho. Cerca de 36
mil servidores estão de fora
da carreira. Entre as emendas
está também a que estende a
Gacen a cargos da Funasa que
estão atuando no combate e
controle de endemias e estão
excluídos da mesma.

As entidades representa-
tivas estão acompanhando
uma série de projetos no Con-
gresso Nacional de funda-
mental importância para os
servidores da Saúde. Entre
eles está o PL 4.485/08, do
deputado Zequinha Marinho,
que dispõem sobre a conces-
são de pensão especial aos
trabalhadores da extinta SU-
CAM e atual Funasa, conta-
minados pelos inseticidas

DDT e Malathion. O PL já
passou pela Comissão de Se-
guridade Social e Família,
Finanças e Tributação e ago-
ra esta na de Constituição e
Justiça e de Cidadania. A for-
ma de tramitação também é
conclusiva. Uma vez aprova-
da nas comissões ela segue
direto para sanção presiden-
cial.

O Ministério do Planeja-
mento informou também que
servidores que aguardam o
pagamento de valores que
estão em exercícios anterio-
res não devem receber este
ano. Exercícios anteriores
devem ser pagos somente em
2010 a depender da análise
das receitas para o próximo
ano.

Não foi dada data especí-
fica para solução de nenhu-
ma das demandas encami-
nhadas ao governo, mas a
Condsef e o Sindsep-MT vão
continuar a cobrança sistemá-
tica de todos os itens.

1ª vitória do ano
No dia 30 de dezembro o

governo publicou, no Diário
Oficial da União, a medida
provisória (MP) 479/09. A
MP substitui o projeto de lei
(PL) 5918/09 e acata impor-
tantes emendas defendidas
pela Condsef  e pelo Sindsep-
MT. Entre elas está a que re-
abre prazo de adesão para que
cerca de 36 mil servidores
possam optar pela Carreira da
Previdência Saúde e Trabalho
(CPST). Esses servidores es-
tavam com seus salários con-
gelados desde 2006 quando

a carreira foi criada pela lei
11.355/06. Todos nessa situ-
ação devem ficar atentos. A
partir da sanção presidencial
da MP será dado prazo de 60
dias para que os servidores
assinem termo de opção que
pode ser encontrado anexo à
própria medida.

 A Condsef recomenda
que suas filiadas realizem um
trabalho de divulgação em
massa nos estados. Esse tra-
balho será fundamental para
que nenhum servidor perca
essa nova oportunidade de
aderir à CPST. A divulgação
se faz importante também,
pois a maioria desses servi-
dores é de aposentados. Os
efeitos financeiros da tabela
da CPST passam a ter vigor
no contracheque desses ser-
vidores a partir do momento
da assinatura do termo. Por-
tanto, não há valores retroa-

tivos a serem percebidos.

Gacen
Outra conquista vinda

com a publicação da MP
479/09 é a inclusão de outras
sete categorias de servidores
da Funasa que, a partir do dia
1º de janeiro de 2010, pas-
saram a ter o direito a rece-
ber a Gacen.

Como a MP 479/09 já tem
força de lei, os servidores ati-
vos, aposentados e pensionis-
tas dos seguintes cargos já
estão fazendo jus ao direito
de receber a Gacen. São eles:
Mestre de Lancha, Condutor
de Lancha, Agente de Trans-
portes Marítimos e Fluviais,
Auxiliar de Transportes Ma-
rítimos e Fluviais, Coman-
dante de Navio, Artífice de
Mecânico e Cartógrafo.

Como nem todas as
emendas que a Condsef de-

fendeu foram contempladas,
a entidade voltará a procurar
parlamentares em busca de
apoio no Congresso Nacio-
nal. Como a Casa está em re-
cesso, o prazo para apresen-
tação de emendas vai dos dias
2 a 7 de fevereiro. Nesse pe-
ríodo a Condsef volta a dia-
logar com parlamentares para
que outros cargos que atuam
no combate e controle de en-
demias recebam a Gacen.
Também  já foi solicitato a
suas assessorias jurídica e
econômica uma análise minu-
ciosa da MP para detectar
outros ajustes necessários e
que possam ser defendidos no
Congresso. Espera-se que se-
jam aprovadas também outras
emendas defendidas pela en-
tidade e que resgatam direi-
tos de servidores de sua base.

(Fonte: Condsef)

percebendo o segundo pior sa-
lário da Administração Públi-
ca Federal. Foi lembrado ao
ministro o envio por parte do
Ministro da Saúde, de Aviso
Ministerial (outubro de 2009)
solicitando o reajuste desta
Carreira com base nos valores
pagos aos servidores do INSS.
O Mesmo aviso tratava tam-
bém da necessidade de reabrir
um novo prazo para de adesão
à CPST, visto que, cerca de 25
mil servidores estão com salá-

rios extremamente rebaixados
por estarem fora da CPST.

O Ministro reconheceu
que os salários esta Carrei-
ra estão realmente baixos,
contudo, não se comprome-
teu ainda este ano, avançar
neste debate. Apontou que,
no começo de 2010 estará
disposto a conversar com as
entidades para pautar o de-
bate do reajuste desta car-
reira, que consideramos po-
sitivo.

Quanto ao tema reestrutu-
ração de Carreira, o ministro
alegou que não seria possível
aprofundar este debate dado a
complexidade do tema. Alega-
mos, contudo, que era preciso
avançar em alguns itens de car-
reira de fundamental importân-
cia para a Saúde, Trabalho, Pre-
vidência e, principalmente o
INSS, que vive o problema da
falta de clareza nas atribuições
de Técnicos de Analistas As-
sistentes Sociais. Reiteramos

que queremos sim, em 2010,
pautar o debate de carreira.

Sobre a regularização das
progressões funcionais objeto
do projeto de lei, 5918/09, em
tramitação na Câmara Federal,
o Ministro se comprometeu em
conversar com o INSS e SRH
do próprio Ministério, para ver
quais os instrumentos legais
mais rápidos que teria á mão
para regulamentar esta situa-
ção. Cogitou-se a possibilida-
de de um decreto presidencial,
mas primeiro vai verificar a vi-
abilidade.

A questão dos códigos 28
(falta injustificada) que está
prejudicando os servidores do
INSS que participaram da gre-
ve em junho/julho, o Ministro
se mostrou favorável à trans-
formação do código 28 para
95, no entanto, não tomará ne-
nhuma medida sem antes con-
versar com o Ministro José Pi-
mentel.

REABERTURA DE
PRAZO PARA

ADESÃO À
CARREIRA DA

PREVIDÊNCIA, DA
SAÚDE E DO
TRABALHO

O Ministro comunicou

também tanto a decisão de
reajustar o auxilio-alimen-
tação, quanto à reabertura
de prazo para a adesão à
Carreira da Previdência, da
Saúde e do Trabalho, apar-
tir de janeiro de 2010.

Paulo Bernardo infor-
mou que, ou o Governo
apoiará uma emenda do
parlamentar ao Projeto de
Lei 5918/09, ou será edi-
tada uma medida Provisó-
ria neste sentido, mas que
será resolvida, pois quan-
do reestruturação da CPST
o orçamento já estava pre-
visto para esses servidores
a maioria originários da
antiga Carreira da Seguri-
dade Social e Trabalho.

Foi lembrado também
do prazo muito curto para
que os servidores INSS
optassem pela Carreira do
Seguro Social. Foi infor-
mado que caso algum ser-
vidor  se ja  prejudicado
com este curto prazo, será
envidado esforços, inclu-
sive, na edição de uma
medida provisória para
que se reverta esse prová-
vel prejuízo.

Fonte: www.agasai.org.br
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O Diário Oficial da União
(DOU) do dia 30 de dezembro
publicou uma Portaria Conjunta
que estabelece uniformidade no
reembolso dos planos de saúde
dos servidores federais. O Sin-
dicato dos Servidores Públicos
Federais de Mato Grosso (Sind-
sep-MT) junto com a Condsef
(Confederação dos Trabalhado-
res no Serviço Público Federal)
vinham lutando para que a con-
trapartida nos planos de saúde
fosse aumentada pelo governo.

Antes, o Executivo pagava
um valor único de R$65 a to-
dos os servidores. Agora os re-
embolsos ficam entre R$ 72 e
R$ 129 sendo levado em conta
o salário e idade do servidor.
Com a nova portaria aquele com
menor salário e mais idoso vai

Várias oportunidades de
empregos nesse começo de 2010
através de concurso público.

Concursos Correios – Os
Correios estão com inscrições
abertas para concurso público
em todo o país. São oferecidas
6565 oportunidades para nível
médio e superior.

As inscrições ficam abertas
até o dia 15 de janeiro de 2010,
através do site dos Correios e em
Agências Credenciadas dos Cor-
reios (veja relação no edital).

Concurso Petrobras – A

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DO SISTEMA
DIRETIVO DO SINDSEP-MT

O Presidente do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS NO ESTADO DE
MATO GROSSO, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os diretores para participar da
reunião ordinária, que acontecerá no dia 05/02/2010, das 09:00 as 14:00 horas, na Sede da Entidade,
sito à rua Dr. Carlos Borralho nº 82, Bairro Poção, Cuiabá-MT, com o objetivo de discutir e deliberar
sobre a seguinte ordem do dia:

1) Informes Gerais;
2) Informes Jurídicos;
3) Congresso e Assembléia Geral;
3) Prestação de contas;
4) Encaminhamentos.

CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA

PRESIDENTE DO SINDSEP-MT

Cuiabá-MT, 07 de janeiro de 2010.

COMUNICADO

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Mato Grosso (Sindsep-MT), através de sua
diretoria, vem pedir aos filiados a colaboração para a redução da conta de telefone. O Sindsep-MT
recebe várias ligações à cobrar no mês e sugere aos usuários que esses telefonemas sejam feitos,
preferencialmente, de aparelhos fixos, já que as chamadas através de celulares têm o custo mais
alto.

Agradecemos sua participação.
Atenciosamente,

Diretoria do Sindsep-MT

NOTA DE FALECIMENTO

É com extremo pesar que a Diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Mato
Grosso (Sindsep-MT) comunica o falecimento de Manoel Arnaldo das Chagas, servidor da Compa-
nhia Nacional de Abastecimento (Conab) e membro da diretoria executiva do Sindicato, na quinta-
feira, dia 7 de janeiro de 2010.

Arnaldo estava em Lucas do Rio Verde desde segunda-feira, 4 de janeiro, enviado pela Conab para
o trabalho de remoção de mercadoria.

Lamentamos o ocorrido e oferecemos aos familiares nossas condolências, bem como nossos mais
estimados préstimos.

Diretoria do Sindsep-MT

ervidores da Funda-
ção Nacional de
Saúde (Funasa) re-
alizaram na tarde de
sexta-feira (18 de

dezembro) a confraterniza-
ção do final do ano 2009
com a presença do Sindica-
to dos Servidores Públicos
Federais de Mato Grosso
(Sindsep-MT), que colabo-
rou com a festa e com al-
guns brindes que foram sor-
teados.

No mês de dezembro, a
diretoria participou de
eventos em vários órgãos
federais sempre marcando
sua atuação no apoio logís-
tico. O presidente do sindi-
cato, Carlos Alberto de Al-
meida, foi homenageado na
Funasa e em outros órgãos
em nome da entidade pela

Sindsep-MT marca presença em
eventos dos órgãos federais

S

atuação do Sindsep-MT e
pela colaboração.

Houve sorteio de brin-

des e a servidora Ana Be-
nedita Carvalho dos Santos,
a Dona Didi, também foi

homenageada em nome dos
trabalhadores pelo tempo
de serviço prestado. Segun-

do o coordenador regional
da Funasa, Marco Antônio
Stangherlim, é muito im-
portante a participação do
sindicato na valorização do
trabalho da categoria.

Em sua fala, Carlos Al-
berto destacou que 2009 fo-
ram muitas lutas em Brasí-
lia, mas que 2010 o ano será
de apertar mais o cerco an-
tes que se inicie o processo
eleitoral. Outro destaque
dado pelo presidente foi em
relação à portaria publica-
da pelo executivo que be-
neficia os servidores no
plano de saúde.

Mais saúde para
o trabalhador

A partir do próximo ano,
todos os servidores públicos
federais, ativos ou inativos,
e seus dependentes e pensi-

onistas, terão acesso a uma
modalidade de assistência à
saúde com um padrão míni-
mo de atendimento, confor-
me normas definidas pela
Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS.

Atualmente, nem todos
os servidores possuem pla-
no de saúde, a maioria de-
les com co-participação do
governo, mas como não
existe padronização ou cri-
térios rígidos para os con-
tratos e convênios, cada ór-
gão ou entidade define com
a operadora, os serviços a
serem prestados. Em conse-
qüência, existem no Poder
Executivo vários planos de
saúde diferentes, com dis-
paridades tanto no modelo
do contrato, quanto na qua-
lidade do serviço prestado.

Fique atento!

Concursos Abertos: Correios,
Petrobras, Planejamento, Funasa

Petrobras começa a receber ins-
crições para seu concurso públi-
co no dia 12 de janeiro de 2010.
São oferecidas 622 vagas para
nível médio e superior.

As inscrições devem ser efe-
tuadas até o dia 29 de janeiro de
2010, no endereço eletrônico da
Fundação Cesgranrio (
www.cesgranrio.org.br ). A taxa
de inscrição será de R$ 27,00
para cargos de nível médio e R$
40,00 para superior.

Concurso Ministério do
Planejamento – Estão abertas

até o dia 17 de janeiro de 2010,
as inscrições para o concurso
público do Ministério do Plane-
jamento que oferece 100 vagas
para o cargo de analista de Pla-
nejamento e Orçamento (APO).

As inscrições deverão ser
efetuadas no endereço
www.esaf.fazenda.gov.br e con-
firmadas mediante o pagamento
de boleto na rede bancária no
valor de R$ 130.

Concurso Funasa – Foi
publicada no último dia 31 de
dezembro de 2009, no Diário
Oficial da União (DOU), a Por-
taria que divulga o Processo Se-
letivo Simplificado (PSS) desti-
nado ao preenchimento — por
prazo determinado — de 802 (oi-
tocentas e duas) vagas para a
Funasa.

As inscrições para o concur-
so Funasa podem ser feitas no
período de 07 de janeiro a 04 de
fevereiro de 2010, somente pelo
site www.domcintra.org.br.

Fonte: http://concursosno-
bra-sil.com.br/concursos-aber-
tos-correios-petrobras-planeja-
mento-funasa-3218564/

Planos de saúde dos servidores terão
contrapartida baseada em salário e idade

receber um valor superior ao
que recebe maior salário e é
mais jovem.

A Secretaria de Recursos
Humanos (SRH) informou ain-
da que o benefício da assistên-
cia médico-odontológica foi
universalizado para todos os
servidores federais e transfor-
mado em despesa orçamentária
obrigatória. Os novos valores
estão vigorando desde o de 1º
de janeiro de 2010.

Busca por reajustes me-
lhores continua – Apesar de
considerar um avanço a garan-
tia de formas mais justas para
avaliar a contrapartida nos pla-
nos de saúde, a Condsef acre-
dita que o governo pode garan-
tir reajustes melhores aos ser-
vidores. “Vamos continuar de-

fendendo a ampliação dessas
contrapartidas”, adiantou Sér-
gio Ronaldo da Silva, diretor da
Condsef.

A entidade também quer
dialogar com as direções dos
planos que atendem servidores
e suas famílias. O objetivo é
buscar a redução ou mesmo eli-
minação dos valores que os ser-
vidores precisam desembolsar
ao utilizar procedimentos sim-
ples e corriqueiros como con-
sultas e exames. “Já que os pla-
nos passarão a receber mais
com o reajuste nas contraparti-
das do governo, nada mais jus-
to que as parcelas cobradas di-
reto do servidor sejam reduzi-
das ou até mesmo eliminadas”,
argumentou Sérgio Ronaldo.

Fonte: Condsef

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLÉIAS DE BASE PARA
ELEIÇÃO DE DELEGADOS AO 8º CONGRESSO DO SINDSEP (MT)

O Presidente do SINDI-
CATO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS FEDERAIS NO
ESTADO DE MATO
GROSSO, no uso de suas atri-
buições estatutárias, convoca
todos servidores associados
do sindicato para participarem
das ASSEMBLÉIAS DE
BASE que serão realizadas
nos seguintes municípios:
Guarantã do Norte, Peixoto
de Azevedo, Matupá, Terra
Nova do Norte, Colíder, Nova
Canaã, Carlinda, Alta Flores-
ta, Sinop, Sorriso, Lucas do
Rio Verde, Nova Mutum, Di-
amantino, Nortelândia, Tan-
gará da Serra, Barra do Bu-
gres, com objetivo de repas-
sar os informes para catego-
ria, prestação de contas e Elei-
ção de Delegados ao 8º Con-
gresso do SINDSEP (MT), a
saber:

Cuiabá (MT), 07 de janeiro de 2010.

Carlos Alberto de Almeida

Presidente do SINDSEP (MT)


