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FILIADO À

e CONDSEF

Carlos Alberto de Almeida é
reeleito presidente do Sindsep-MT

A chapa “Sindsep-MT, Independente,

democrático e de Luta”, presidida por

Carlos Alberto de Almeida permanecerá na

diretoria do Sindicato dos Servidores

Públicos Federais de Mato Grosso

(Sindsep-MT ) pelo triênio de 2010 à

2012. Segundo Carlos, a resposta da

aceitação veio pelo exercício de um

mandato participativo e transparente.

(Página 3)

SRTE suspende
greve de 172 dia

Os servidores da Superintendência Regional do

Trabalho e Emprego (SRTE) suspenderam a greve

que já durava 172 dias em todo o Brasil, em Mato

Grosso a adesão ao movimento nacional durou qua-

se quatro meses. Mesmo com o Plano de Cargos, Car-

reiras e Salários (PCCS) não tendo sido conquistado,

os grevistas resolveram retomar 100% dos serviços

para não prejudicar a população.  (Página 2)

Você é servidor público federal?
Parabéns pelo seu dia!

Mas parabéns também à toda a
sociedade, que mesmo sem fazer

parte diretamente de nosso quadro
de trabalho é quem nos impulsiona

todos os dias. É pela sociedade
que nós trabalhamos e por melhor

qualidade de vida que nós
lutamos!

Felicidades!

Diretoria do Sindsep-MT

Agradecimentos:

A diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Mato
Grosso (Sindsep-MT) agradece aos colaboradores da eleição do
Sindsep-MT de 2010 para o próximo trênio. A votação e a apuração
fluíram com tranqüilidade e com a parceria do Sintep, do Sindicato
dos Correios, além da CUT e da Condsef.

Aos eleitores nosso carinho e respeito na condução de mais esse
triênio. Porque o mundo é melhor para quem trabalha com transpa-
rência e perseverança.

A diretoria

CARTA DOS SERVIDORES DO MTE À POPULAÇÃO DE MT
(Página 2)

28 de outubro:

Dia do Servidor Público Federal

Fazendários são
homenageados

no Dia do Servidor
Auditório lotado, familiares e amigos pre-

sentes e muita festa para os trabalhadores do
Ministério da Fazenda em homenagem ao Dia
do Servidor Público Federal, 28 de outubro.

(Página 4)
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   Demonstração do Resultado 33.710.088/0001-94
SIND. DOS SERV. PÚBLICOS FEDERAIS DE MT          Período: 31/08/2010

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

65.527,96

65.527,96
65.527,96

21.027,98

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
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
INSS
MIN MARINHA
CONAB
D P R F
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
INSTITUTO CHICO MENDES
DRT
SICOOB APLICAÇÃO

( = ) Receita Líquida
( = ) Superávit Bruto
(  - ) Despesas Operacionais

DESPESAS TRABALHISTA
SALÁRIOS
FÉRIAS + 1/3
FGTS
INSS
VALE TRANSPORTE
ASSISTÊNCIA MÉDICA
AJUDA ALIMENTAÇÃO
PARCELAMENTO INSS
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE
AJUDA DE CUSTO DIRETORES
GRATIFICAÇÃO COMISSIONADA
ANUÊNIO

295,42
4.686,23

24,42
3.379,39
2.954,91

48,60
33,08
62,69

215,51
201,96

1.876,90
285,04

7.696,00
111,52
48,94

23.088,86
58,20

814,38
262,32

1.279,31
706,55

8.477,79
5.418,90
1.153,61

204,00
1.523,54

134,31
138,14

47,28
160,21
139,95

5.585,21
73,33

506,73
1.712,23

607,20
336,04

1.250,00
729,32

6.669,72
2.100,00
1.400,00

58,20

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES
ENERGIA ELÉTRICA
ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA
DESPESAS COM CARTÓRIO
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
LANCHES E REFEIÇÕES
DESPESA C/ COMBUSTÍVEL
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
DESPESA C/ ESTACIONAMENTO
CORREIOS E POSTAGENS
CÓPIAS E REPRODUÇÕES
VIAGENS E ESTADIAS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
JORNAIS E REVISTAS
KENTEL PLUS ALARME
CONDSEF
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO
MENSALIDADE COPIADORA
COPIAS EXCESSO
MENSALIDADE SOFTWARE NETSPEED
JORNAL O COMPROMISSO
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
AJUDA DE CUSTO
DESPESAS COM SITE (INTERNET)
CUT NACIONAL
BISA SIST AUTOMAÇÃO LTDA
DESPESAS MANUTENÇÃO
DESPESAS ÓRGÃO
CONGRESSO 2010
CONDSEF GESTÃO ANTERIOR
GREVE SRTE
REUNIÃO DIRETORIA 13/08/10
REUNIÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
SIND. RIO DE JANEIRO

DESPESAS FINANCEIRAS
TARIFA S DE MANUTENÇÃO DE CONTA
TARIFAS BANCÁRIAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS
IRRF - IMPOSTO DE RENDA FONTE

( = ) Déficit Operacional
( = ) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

3.820,51
450,00

34,64
5,50

292,50
360,00

54,92
822,01

20,00
17,00

2.149,95
171,00

12.572,06
4.200,00

510,00
195,00
750,00
958,25
300,00
115,50
76,30

1.400,00
1.300,00

550,00
200,00

1.500,00
850,00
120,00
662,00

3.500,00
200,00

2.905,25
3.724,11

633,71
5.000,00

70,50
61,00

41,76

50.420,95

131,50

41,76

-6.094,23
-6.094,23

O
SRTE suspende greve de 172 dias

s servidores da
Super in ten -
dência Regio-
nal do Traba-

lho e Emprego (SRTE)
suspenderam a greve que
já durava 172 dias em todo
o Brasil, em Mato Grosso
a adesão ao movimento
nacional durou quase qua-
tro meses. Mesmo com o
Plano de Cargos, Carreiras
e Salários (PCCS) não ten-
do sido conquistado, os
grevistas resolveram reto-
mar 100% dos serviços
para não prejudicar a po-
pulação. O objetivo é que
a exigência seja alcança-
da no Supremo Tribunal
Federal (STF).

Uma das participantes
do comando de greve, Ive-
te Vicentina de Amorim,
disse que a decisão foi
consenso na Assembleia
Geral realizada na manhã
de 28 de setembro e que
os servidores continuaram
pressionando para o PCCS
seja aprovado.

“A greve é feita por

etapas. Suspendemos para
que a população não sofra
mais. A decisão do STJ
(Superior Tribunal de Jus-
tiça) de que a greve é legí-
tima foi uma grande vitó-
ria para nós”.

Os grevistas reclamam
que sem o PCCS é muito
difícil dar um atendimen-

to digno às pessoas, já que
o número é muito abaixo
da demanda. “Mato Gros-
so está crescendo muito e
não temos servidores su-
ficientes para o trabalho”,
destacou a servidora. Atu-
almente, a SRTE conta
com 72 funcionários para
todo o Estado.

O impacto para a popu-
lação ainda não foi calcu-
lado pelo comando de gre-
ve, mas estima-se que não
houve grandes prejuízos já
que a superintendência
contava com 50% do efe-
tivo no trabalho (20% su-
perior ao que determina a
legislação). Outro motivo

que reduz o
impacto é
que o setor de
atendimento
não havia
aderido à pa-
ralisação.

Engave-
tado desde
f e v e r e i r o
deste ano, o
PCCS aguar-
da a aprova-
ção do Mi-
nistério do
Planejamen-
to e Orça-
mento. A de-
mora mobili-
zou não ape-
nas a SRTE
de Mato

Grosso, mas de todo o
país. Todos os servidores
decidiram em assembleia
a suspensão ou não do ato.

Para o presidente do
Sindicato dos Servidores
Públicos Federais de Mato
Grosso (Sindsep-MT),
Carlos Alberto de Almei-
da, a greve foi vitoriosa e

a suspensão da manifesta-
ção é temporária, tendo
em vista que o Comando
de Greve continuará aler-
ta para as defesas da cate-
goria e um plano de car-
reira específico.

Na semana que antece-
deu a suspensão da parali-
sação, a decisão do Supe-
rior Tribunal de Justiça
(STF), que reafirmou a le-
galidade da greve no Mi-
nistério do Trabalho e
Emprego (MTE), foi con-
siderada uma importante
vitória dos servidores. A
categoria seguirá realizan-
do atos e manifestações
periódicas em defesa do
cumprimento de acordo
firmado com o Executivo.

No dia do retorno ao
trabalho, 29 de setembro,
os servidores da SRTE e o
Sindicato participaram de
um café da manhã come-
morativo, organizado pelo
próprio Comando de Gre-
ve, em referência às “boas-
vindas” nessa nova fase.
(Fonte: Gazeta)
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A
chapa “Sind-
sep-MT, Inde-
pendente, de-
mocrático e de

Luta”, presidida por Car-
los Alberto de Almeida
permanecerá na diretoria
do Sindicato dos Servi-
dores Públicos Federais
de Mato Grosso (Sind-
sep-MT ) pelo triênio de
2010 à 2012. Segundo
Carlos, a resposta da
aceitação veio pelo exer-
cício de um mandato par-
ticipativo e transparente.
“Agradecemos aos elei-
tores e agora temos um
compromisso redobrado
nessa nova gestão, tendo
em vista a reiteração do
apoio dos filiados”, dis-
se o presidente.

Foram 98% de votos
favoráveis a continuação
de Carlos e de membros
da diretoria que estavam

MOMENTOS SINDSEP-MT

Carlos Alberto de Almeida é reeleito presidente do Sindsep-MT

CARTA DOS SERVIDORES DO
MTE À POPULAÇÃO DE MT

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Mato Grosso
(Sindsep-MT) e o Comando de Greve da Superintendência Re-
gional do Trabalho e Emprego (SRTE) de Mato Grosso manifes-
tam seu agradecimento à solidariedade que receberam de movi-
mentos sociais, da CUT da Condsef e do entendimento da popu-
lação em seus quase quatro meses de paralisação parcial dos ser-
viços prestados.

A adesão e a paciência deram força ao movimento que foi
entendido pelos cidadãos como necessário, tendo em vista que o
Ministério - que representa os interesses da classe trabalhadora-
, passa por necessidades que vão desde mão-de-obra, com a ne-
cessidade de concursos públicos, a defasagem de maquinários e
a falta de condições no espaço físico do ambiente de trabalho. A
categoria emplacou também no movimento grevista a necessi-
dade do Plano de Cargo Carreira e Salários e o estabelecimento
da Data Base, ainda não existente.

A greve é um instrumento democrático de expressão de seus
direitos, da busca por melhorias da qualidade de vida e também
mais igualdade social. Não se trata de um luta só em prol dos
servidores, mas de todo uma população que é usuária de um sis-
tema defasado e que necessita, urgentemente, de modificações.

Por muitas vezes, os trabalhadores saíram do eixo do órgão
federal e ganharam ruas e praças públicas em sua manifestação.
Sempre num tom pacífico e bem-humorado, eles usaram de ar-
gumentos e uma abordagem explicativa para inverter a imagem
marginalizada que os grevistas têm perante a população.

De forma ordeira, respeitosa e democrática, o movimento
ganhou força em âmbito internacional e percorreu o Congresso
Nacional atrás de nossos legítimos representantes. O período de
eleição parecia um entrave, mas superou a expectativa da cate-
goria. Contudo, nós e os trabalhadores do Poder Executivo con-
tinuamos vigilantes e atuantes até atingirmos a conquista alme-
jada. Agradecemos à toda a população e às entidades que com-
preenderam e compreendem a nossa luta, por um Ministério do
Trabalho e Emprego melhor estruturado - em todos os sentidos -
para oferecer sempre o melhor serviço aos(às) brasileiros(as).

Apesar do retorno ao trabalho, mantemos o movimento ati-
vo, pronto a ser retomado diante de qualquer tentativa do gover-
no em retaliar ou mesmo ludibriar tanto os(as) servidores(as)
quanto a população, visto que nossas reivindicações não são ape-
nas legítimas, mas urgentemente necessárias, para tirar o MTE
do estado caótico em que se encontra, transformando-o em um
órgão realmente capaz de atender toda a população brasileira à
altura de seu merecimento.

Nossos agradecimentos,
Sindsep-MT e Comando de Greve

na gestão passada. A apu-
ração terminou na segun-
da-feira (4 de outubro)
com apenas 2% de votos

brancos e nulos do total
de 703 filiados que com-
pareceram às urnas no úl-
timo dia 30 de setembro.

Membro da Comissão
Eleitoral, Jorge Frederi-
co Cardoso, servidor do
Ministério da Saúde, de-
clarou a vitória da chapa.
A cerimônia de posse
ocorrerá até o final deste
mês.

Para o diretor do Sin-
dsep-MT, Izael Santana
da Silva, a participação
dos aposentados e pensi-
onistas foi muito impor-
tante no processo eleito-
ral, tendo em vista que
eles fizeram parte de for-
ma espontânea, para

exercer o direito de cida-
dania.

Nesses últimos anos de
gestão, diretoria reeleita
adotou alguns fatores dife-
renciais desde que assumi-
ram. O departamento jurí-
dico tem se destacado nos
processos em prol dos ser-
vidores e até emplacou a
briga contra a bitributação
do Pis e do Confins da con-
ta de energia. Além disso,
mecanismos de transparên-
cia como o site e um jornal
mensal, são o elo entre ser-
vidores e ambos têm dispo-

nível a prestação de contas
mensal.Eventos periódicos
e participação de atos jun-
to a CUT e a Condsef no
Distrito Federal ou em ou-
tros Estados também des-
tacaram Mato Grosso na
luta da categoria em circui-
to nacional.

Para a realização das
eleições o Sindsep-MT
contou com o apoio do Sin-
tep e do Sindicato dos Cor-
reios, além da CUT e da
Condsef que estiveram
acompanhando o decorrer
da votação.

COMISSÃO ELEITORAL 2010
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A luta pela revogação da
Reforma da Previdência
(Emenda 41), que retirou a
paridade, instituiu o des-
conto de 11% de contribui-
ção previdenciária para os
aposentados e pensionis-
tas e estabeleceu um teto
para as novas aposentado-
rias, está no centro das
ações defendidas pela
Chapa SINDSEP INDE-
PENDENTE, DE LUTA E
DEMOCRÁTICO.

Por isso, é tão importante
a interação entre os apo-
sentados, os servidores

COMPROMISSOS DA CHAPA SINDSEP INDEPENDENTE, DE LUTA E DEMOCRÁTICO

uditório lotado, fa-
miliares e amigos
presentes e muita
festa para os traba-
lhadores do Minis-

tério da Fazenda em homenagem
ao Dia do Servidor Público Fede-
ral, 28 de outubro. Existente há
oito anos com a finalidade do re-
conhecimento pelos serviços pres-
tados ao órgão, o Programa de Pre-
miação Desempenho Funcional já
virou tradição em Mato Grosso.

A celebração acontece no
auditório do Ministério que fica
em frente ao Shopping Panta-
nal e começa às 15h. O Progra-
ma de Premiação de Desempe-
nho Funcional foi instituído em
2002 pela Subsecretaria de Pla-
nejamento, Orçamento e Admi-
nistração do Ministério da Fa-
zenda, com o objetivo de de-
monstrar aos servidores e seus
familiares o reconhecimento

que estão na ativa e os que
estão chegando ao serviço
público, representada na
formação da nossa chapa.
Construída para potenci-
alizar a luta da base do Sin-
dsep-MT pelas reivindica-
ções gerais da categoria e
específicas de cada setor,
nossa chapa reúne militan-
tes sindicais cutistas, mem-
bros da atual direção, filia-
dos de base e delegados
sindicais.

A Chapa SINDSEP INDE-
PENDENTE, DE LUTA E
DEMOCRÁTICO defende

o fortalecimento dos sindi-
catos gerais, da Condsef e
da CUT, que são indispen-
sáveis para a luta dos ser-
vidores e para dar o respal-
do às reivindicações do
conjunto dos trabalhado-
res, como a luta pela redu-
ção da carga horária e pelo
fim do fator previdenciário.

Avançar é preciso!
A luta unificada do funciona-
lismo federal de todo o país,
organizada pelas entidades
filiadas à Condsef com o
apoio da CUT, levou a con-
quistas como o reajuste,

ainda que insuficiente e de-
sigual, do PGPE e da CPST
– que corrigiu a situação da
maioria dos servidores que
recebiam complementação
de salário mínimo com a in-
corporação da GAE ao Ven-
cimento Básico. A contrata-
ção de mais de 100 mil no-
vos servidores por concur-
so público e os reajustes
das diárias de viagens (De-
creto n° 6.907, de 21/07/09)
e do auxílio-alimentação
(Portaria 42, de 9/02/10)
também são fruto da luta
unificada com a Campanha
Salarial de 2009.

Para nossa Chapa, SIND-
SEP INDEPENDENTE, DE
LUTA E DEMOCRÁTICO,
estes avanços represen-
tam o ponto de partida para
novas conquistas, pois de-
monstram que a luta unifi-
cada, organizada pelas en-
tidades representativas dos
servidores, é capaz de al-
cançar vitórias e forçar o
governo a construir um
novo Plano Geral de Car-

reira dos servidores públi-
cos federais, contemplando
todos os níveis (auxiliar, in-
termediário e superior), pa-
rametrizando as tabelas
salariais de forma transver-
sal com todos os órgãos da
administração pública fede-
ral (administração direta e
indireta, fundacional e au-
tárquica), resguardando as
especificidades das fun-
ções, cujo horizonte acu-
mule na retomada da iso-
nomia salarial no Poder
Executivo.

Neste sentido, ressalta-
mos que a Chapa SIND-
SEP INDEPENDENTE, DE
LUTA E DEMOCRÁTICO
vai dar continuidade a luta
por:
- Inclusão na nova Estru-
tura Remuneratória Espe-
cial (Lei 12.277/10) de to-
dos os cargos de nível su-
perior integrantes do
PGPE, CPST e demais
carreiras e planos benefi-
ciados pela lei, oriunda do
PL 5.920/09;

- Reestruturação das tabe-
las salariais dos níveis mé-
dio e auxiliar, nos parâme-
tros da Lei 12.277/10;
- Negociações coletivas e
database em 1° de maio;
- Transposição e aglutina-
ção dos cargos nos diver-
sos setores;
- Isonomia dos benefícios
(auxílio alimentação, diári-
as de viagem e subsídio do
plano de saúde) com os
Três Poderes;
- Direito amplo e irrestrito
de greve;
- Ascensão funcional com
critérios estabelecidos pe-
los trabalhadores;
- Planos de saúde de au-
togestão;
- Aposentadoria integral e
contra a criação dos “fun-
dos de pensão do funcio-
nalismo”; e
- Pela retirada de projetos
que prejudiquem o funcio-
nalismo público
Por fim, reiteramos nossos
compromissos de continu-
ar as lutas setoriais da ca-
tegoria, quais sejam:

DEMANDAS DOS SETORES

ÓRGÃO/CARREIRA

PGPE

Carreira da Previdência, Saúde

e Trabalho – CPST

Ministério da Fazenda (PECFAZ)

INCRA

PGPE dos Órgãos Militares

Plano de Cargos de Tecnologia Militar

(PCCTM)

FUNASA

DNIT

MMA (IBAMA)/Chico Mendes

INPI

INMETRO

Administrativos da AGU

Administrativos do Ministério da Agricultura

Administrativos da Polícia Rodoviária Federal

DNPM

Patrimônio da União

FUNAI

MTE

Ministério do Planejamento

DEMANDAS

Tabela do PL 5.920/2009.

DPC.

Benefícios.

Racionalização de Cargos/ Carreira/Tabela do PL 5.920/2009.

Reabertura do Prazo de Opção da Seguridade Social para a

Carreira do PST/Automático.

Aglutinação de Cargos/Tabela 2010/Incorporação da

GAE  do NA.

Criação da GQ e RT/Reestruturação das Carreiras.

PECMD/Inclusão no PCCTM.

Reestruturação e Tabela/2010.

Lotação – Inclusão Similares na GACEN.

Saúde do Trabalhador/Intoxicados.

Revisão da Carreira e PEC/DNIT. (Impasse/Greve/Tabela

2010).

Reestruturação da Carreira.

Tabela/2010

Tabela/2010.

Plano de Carreira.

Correção das distorções.

Definir Agenda/Aglutinação de Cargos/PL 5.920/2009.

GT – Revisão da Carreira e PEC/Tabela.

Reestruturação/Implantação do Plano.Revisão da GIAPU.

Definir Agenda para discutir Carreira.

Plano de Carreira do Setor.

Extensão da GSISTE para os Servidores do MPOG e Agenda

de Negociações.

Fazendários são homenageados no Dia do Servidor

A

formal do Ministério da Fazen-
da pelos excelentes trabalhos
desenvolvidos no desempenho

de suas atividades, bem como,
homenagear o servidor fazendá-
rio nos seus 50 anos (Jubileu de

Ouro) e nos seus 25 anos (Jubi-
leu de Prata) de serviço público
federal reconhecendo e agrade-
cendo, ainda, os servidores ina-
tivos pelos relevantes serviços
prestados durante sua vida pro-
fissional, no ano da concessão
de sua aposentadoria.

O evento consiste na entre-
ga de diplomas e pins comemo-
rativos, realizado, simultanea-
mente, em todo o território na-
cional, com a presença dos pre-
miados, de seus familiares, das
respectivas chefias imediatas e
dirigentes dos órgãos partici-
pantes. Este ano, a comissão
que seleciona os nomes dos ho-
menageados contará com a par-
ticipação, através de votação,
dos colegas de trabalho. Para a
realização do coquetel depois da
cerimônia, os fazendários con-
taram com a contribuição do
Sindicato dos Servidores Públi-

cos Federais (Sindsep-MT),
além da participação dos própri-
os funcionários.

O superintendente de admi-
nistração, Mauro Brito, relem-
bra que o momento é de presti-
giar os trabalhadores e reforça
a frase que o Ministério usa en-
tre seus trabalhadores: “Ne-
nhum de nós é tão bom quanto
todos nós juntos”.

Mudança de nome
No dia 27 de setembro, a

Gerência de Administração dói
Ministério da Fazenda em
Mato Grosso (GRS/MF/MT)
recebeu a denominação oficial
de Superintendência de Admi-
nistração do Ministério da Fa-
zenda do Estado de Mato Gros-
so, com a sigla SAMF/MT, de
acordo com o decreto nº 7.301
de 14 de setembro. Para Mau-
ro Briro, essa alteração signi-

fica num melhor entendimento
das funções meios da pasta,
tendo em vista a reorganização
das atribuições e a valorização
profissional.

Eleições Sindsep-MT
Para o superintendente

Mauro Brito a reeleição de Car-
los Alberto de Almeida como
presidente do Sindsep-MT, jun-
to com a diretoria, significa o
reconhecimento e merecimento
sobre o trabalho que vem sen-
do feito.

“Foi feito um bom serviço
e por isso foi reeleito. Foi ree-
leito do mérito e pelo compro-
misso que se tem com o servi-
dor público federal. Tenho uma
exspectativa que só tende a
melhorar ainda. Colocamos-nos
à disposição para ajudar o Sin-
dsep-MT naquilo que for pos-
sível”, acrescentou.

Conheça a nova diretoria

NOME

CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA

ROOSEVEL MOTTA

DAMÁSIO DE SOUZA PEREIRA

ADÉLIO DA SILVA JÚNIOR

EDSON LUIS DOS SANTOS

GILDÁSIO FERREIRA GOMES

JOSÉ LUIS DA SILVA

FRANCISCO LOPES FILHO

IDIVALDO BERNARDES DE OLIVEIRA

JOSENICE AUX.TAVARES SIQUEIRA

ARY CÉZAR NERIS

ADERBAL CASTRO QUEIROZ

IRACI OLIVEIRA FERREIRA

BENEDITO ASSIS DA SILVA

MARINÉZIO SOARES DE MAGALHAES

ARCÍLIO DE BARROS FILHO

IZAEL SANTANA DA SILVA

ENILDO GOMES

JOÃO DE DEUS DA SILVA FILHO

IDIO NEMÉZIO DE BARROS

SELMO JACINTO DE OLIVEIRA

JOACIRA SANTANA RODRIGUES DE ALMEIDA

ELIETE DOMINGOS DA COSTA

HERONILDES FRANCISCO VIEIRA

CARGO

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

1º SEC GERAL

2º SEC GERAL

1º TESOUREIRO

2º TESOUREIRO

1º SEC. DE ADM.

2º SEC. DE ADM.

1º SEC. DE ASSUNTOS JURÍD.

2º SEC. DE ASSUNTOS JURÍD.

1º SEC. FORM. SIND.

2º SEC. FORM. SIND.

1º SEC. INTERIOR

2º SEC. INTERIOR

1º SEC. IMP. E COMUN.

2º SEC. IMP. E COMUN.

1º SEC. APOS. E PENSION.

2º SEC. APOS. E PENSION.

1º SEC. SAÚDE DO TRAB.

2º SEC. SAÚDE DO TRAB.

1º SEC. ANIST. E DEMITIDOS

2º SEC. ANIST. E DEMITIDOS

1º SEC. DE CULTURA

2º SEC. DE CULTURA

ÓRGÃO

FUNASA

INCRA

CGU

DSEI-XAVANTE

GRA

SRTE

MAPA

SVS/ROO

PRF

MAPA

TRANS/ROO

9º BEC

FUNAI

SVS/CÁCERES

GRA

INCRA/CBÁ

TRANS/CBÁ

FUNAI

SVS/SINOP

FUNASA

CONAB

CONAB

SRTE

9º BEC

SUPLENTES DE DIRECAO

DONATO FERREIRA DA SILVA

SAMUEL FERNANDES DE SOUZA

LUIZ EDUARDO DE FREITAS BUENO

FRANCISCO ROBERTO DIAS NETO

JOSÉ MARIA SILVA E ARRUDA

SEBASTIÃO PINTO DA SILVA

DSEI/CBÁ

SUS/ROO

SVS/ERS/CBÁ

INCRA

SVS/CBÁ

MIN. TRANSP/CÁCERES

CONSELHO FISCAL/TITULAR

JOÃO GALDINO DE SOUZA

JUAREZ JUSTINO DE BARROS

MARIZE FRANCISCO DE ARRUDA

ERS/CBÁ

DSEI/CBÁ

DNIT/CBÁ

SUPLENTES DE CONSELHO FISCAL

GEOVANO SANTOS MOREIRA

MOACIR MÓDULO

ANTONIO SANTANA DO ESPIRITO SANTO

SVS/NORTELANDIA

SVS/TANGARA

9º BEC

DIRETORIA EXECUTIVA


