
SINTSEP/MS
SINDICATO DOS TRABALHADORES no
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL em MS

Mulheres em Resistência,
sempre vivas e contra
todas as violências

A luta dos servidores federais em Mato
Grosso do Sul, por meio do seu Sindicato, o
Sintsep/MS, pelo re-conhecimento de
direitos trabalhistas tem mais uma etapa. A
Secretaria de Assuntos Jurídicos (SAJ) do
Sindicato, em conjunto com a Direção
Executiva, visitará os servidores sindi-
calizados de Corumbá e Ladário para levar
informações, orientações e colher docu-
mentação, nos dias 6 a 10 de março de
2023. 
 
A Jornada dos Direitos dos Ser-vidores
Federais é uma atividade organizada pela
Diretoria do Sintsep/MS como uma força-
tarefa. Na atividade, concentrada em
determinado período e local, a Diretoria
encontrará com os sindicalizados para
levar informações acerca da conjuntura,
da luta por melhoria salarial e por direitos e
ao mesmo tempo orientar e apoiar para
que forneçam os documentos necessários
para prosseguimento e execução de ações
judiciais. Ela será realizada em todo o
estado de Mato Grosso do Sul ao longo do
ano de 2023.
 
Na próxima semana, de 6 a 10 de março, os
diretores Adejair da Silva, que é servidor
civil aposentado da Marinha e diretor
regional do Sintsep/MS em Ladário, junta-
mente com os diretores da Executiva
Estadual do Sintsep/MS, Élio de Oliveira,
Jorge Guimarães (Ministério da Saúde,
Campo Grande) e Jurandir de Freitas
(Ibama, Campo Grande), estarão em
Corumbá e Ladário para realizar a Jornada.
Na ocasião, estarão visitando os sindi-
calizados, levando informações, orien-
tando sobre ações judiciais para garantia
dos seus direitos e colhendo documentos
necessários para que os advogados do 
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Sindicato possam dar prosseguimento na
execução. Muitas destas ações o Sindicato,
representando os servi-dores, já venceu na
justiça e agora precisa juntar documentos
dos sindicalizados nos respectivos processos
para que o judiciário possa executar a ação
do devido repasse da Administração Federal
para o servidor.
 
Os servidores a serem visitados são, na
maioria dos casos, civis aposentados da
Marinha, do Incra, do Ministério dos
Transportes, dentre outros. 
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REAJUSTE SALARIAL,
DIÁLOGO E NEGOCIAÇÃO

A G E N D A

walter queiroz

O Sintsep/MS atua para a participação das
sindicalizadas e sindicalizados em diversas
atividades previstas para o ano de 2023. O
objetivo é que os servidores federais
possam debater a realidade no ambiente de
trabalho e tirar as diretrizes para atuação
coletiva, seja no âmbito do Sintsep/MS, da
Condsef ou da CUT.
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REAJUSTE SALARIAL,
DIÁLOGO E NEGOCIAÇÃO

Durante a Jornada em Corumbá e Ladário
os diretores também atualizarão os
sindicalizados sobre a retomada das
negociações com a nova gestão do
Governo Federal.  
 
Desde 2015, ainda na gestão de Dilma
Rousseff, que o Governo Federal não
recebia os representantes dos servidores
para discutir suas reivindicações. Desde
então os salários estão congelados, sendo
corroídos pela inflação em mais 30%. Neste
período também foram adotadas pelos
governos de Temer e de Bolsonaro várias
medidas nocivas ao funcionalismo, além
do congelamento salarial: reforma da
previdência, terceirizações, perseguição a
organização sindical, desmonte dos
órgãos, tentativa de privatização dos
serviços públicos e quebra da estabilidade
através da proposta de reforma admi-
nistrativa (PEC 32). O ministro Paulo Guedes
chegou a dizer que os servidores eram
inimigos que estavam se abraçando com
eles e que estava colocando uma granada
no bolso da categoria para destruí-la.
Também chamou os servidores de
parasitas.
 
Após a eleição, a nova gestão do Governo
Federal, com o Presidente Lula à frente, já
recebeu os representantes em pelo menos
três oportunidades oficialmente. Nestes
encontros foi confirmada a concessão de 

reajuste salarial já nos próximos meses.
Além disso, firmou o compromisso de
estabelecer canal de diálogo e negociação
(Mesa Nacional de Negoci-ação Permanente
MNNP e as Mesas Setoriais). E também
encaminhar no âmbito nacional o
compromisso e a regulamentação do direito
à negociação coletiva, organização sindical
e direito de greve dos trabalhadores no
setor público (a Convenção 151 da OIT).
 
No dia 16/2 o, na Mesa de Negociação o
Governo ofereceu um reajuste de 7,8% nos 
salários e aumento no vale-alimentação de
43% (R$200,00). Os representantes dos
servidores receberam a proposta com bons
ouvidos, mas reivindicaram um índice
maior, dentro das possibilidades do
orçamento do governo. Agora o governo
estuda apresentar uma nova proposta
tentando contemplar as questões
levantadas pelos sindicalistas. A perspectiva
é que a resposta do governo seja
apresentada no próximo dia 7 de março
(terça-feira).
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JORNADA SINTSEP/MS: DIREITO DOS SERVIDORES
S E R V I Ç O

Walter Queiroz

É uma ação piloto desenvolvida pelo Sintsep/MS nas cidades de Corumbá e Ladário visando a
expansão da atividade sindical.

O SINTSEP/MS
Walter Queiroz

O Sintsep/MS é uma entidade sindical com mais de 30 (trinta) anos de trabalho na
organização e defesa da categoria, com registro sindical, filiada à Confederação dos
Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef/Fenadsef) e à Central Única dos
Trabalhadores (CUT). 


