
Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Amazonas

Durante a assembleia geral extraordinária 
realizada no dia 13 de abril, o auditório do Taj 
Mahal Hotel, Centro de Manaus, o secretário 
geral do Sindsep-AM, Walter Matos, falou 
sobre algumas de suas prioridades para 2018 e 
até o fim de sua gestão. Uma delas é garan�r 
reposição salarial da categoria, tendo em vista 
o não comprimento do acordo firmado, em 
2015, com a então presidente Dilma Rousseff. 
Conforme o Departamento Intersindical de 
Esta�s�cas e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), levando-se em consideração o acordo 
não cumprido, e a própria crise econômica por 
que passa do país, os servidores já acumulam 
uma perda de 25,96% sobre os seus 
vencimentos. 
“Protocolamos nossa campanha salarial do 
Ministério do Planejamento, mas, por 
enquanto, não há nenhum indica�vo de 
negociação, até porque as poucas ‘mesas’ que 
foram estabelecidas anteriormente acabaram 
sendo fechadas pelo atual governo”, comenta 
Walter Matos.
Ele acrescenta que representantes das bases 
estaduais es�veram reunidos na primeira 
quinzena de maio, em Brasília, para discu�rem 
além da campanha salarial deste ano, a atual 
conjuntura do serviço público e outros 
assuntos como a criação do plano de luta e 
enfrentamento aos constantes ataques feito 
pelo governo Temer aos direitos dos 
trabalhadores.
O dirigente ressalta que a campanha salarial 
precisa estar visível à sociedade, para que se 
crie uma discussão ampla e com a par�cipação 

de todos. “A estratégia mais adequada a atual é 
a resistência dos trabalhadores. Mas para isso é 
necessário que as en�dades sindicais estejam 
envolvidas no enfrentamento, na luta direta 
pelos nossos direitos. Eu não vejo outro 
caminho a não ser este”, frisa Walter matos. O 
secretário geral do Sindsep-AM destaca ainda 
que, durante o encontro em Brasília, foi 
deba�da uma possível paralisação no serviço 
público, caso não haja avanço nas negociações. 
“Após esse encontro, as decisões voltam para 
as bases estaduais, onde serão realizadas 
assembleias para que seja discu�da a 
aprovação do indica�vo de greve. A nossa luta 
é extremamente di�cil, já que não temos 
nenhum indicador de negociação”. Outra pauta 
que esteve em discussão no encontro nacional 
foi a deficiência no quadro de funcionários. 
De acordo com Matos, atualmente, o serviço 
público conta com 30% do abono permanência, 
ou seja, quase a metade dos servidores já está 
apta a se aposentar, porém, não podem 
concluir o processo devido a EC95/16, que 
impede a realização de novos concursos 
públicos. “Esses servidores não se aposentam 
porque o serviço público precisa deles. No 
entanto, o governo não paga a previdência 
social no período que estaria relacionado à 
‘aposentadoria’. 
A administração precisa voltar a empregar e 
para isso ela precisa de inves�mentos”, fala o 
sindicalista. Ele destaca que a revogação da 
EC95/15 é sua outra prioridade em mais este 
ano de mandato, cuja prorrogação ocorreu 
durante a assembleia geral, no dia 13 de abril.   
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Sindsep-AM vai à luta pelas prioridades
da campanha salarial 2018/2019

Reposição de 25,96% 
e revogação da EC95/16

Desmonte
Servidores do Ins�tuto Nacional de Pesquisa 
da Amazônia (Inpa) se reuniram na tarde de 
12 de abril para discu�r ações que possam 
evitar a con�nua deterioração das a�vidades 
do órgão, que corre inclusive o risco de ser 
ex�nto, devido as precárias condições de 
trabalho, cortes orçamentários e baixa na 
mão de obra qualificada.
O debate foi proposto por representantes do 
Sindicato dos Servidores Públicos Federais 
no Estado do Amazonas (Sindsep-AM) e 
contou com o apoio do Fórum de Ciência e 
Tecnologia (FC&T) e Comitê Inpa pela 
Democracia. 
O ato marcou o início da mobilização pelo 
resgate do ins�tuto. Pesquisadores, 
funcionários de carreira e até alunos de pós-
graduação do órgão destacaram a 
importância do apelo, cujo obje�vo é 
fortalecimento da classe, afim de se evitar 
que o Inpa feche as portas, como vem 
ocorrendo com outros órgãos, por conta do 
desmanche nacional no setor da Ciência e 
Pesquisa.  
“O Inpa está deixando de ser protagonista. A 
nossa comunidade está completamente 
desfragmentada e o conhecimento aqui 
produzido está indo para o lixo. A situação é 
vergonhosa”, avalia o secretário de 
administração do Sindsep-AM, Jorge Lobato, 
servidor de carreira do Inpa.
Para o secretário geral do Sindsep-AM, 
Walter Matos, é preciso discu�r a atual 
situação do Inpa com seriedade e 
envolvimento dos servidores. Ele acrescenta 
que essa crise é resultado do sucateamento 
e do plano de ataque as ins�tuições públicas 
feitas pelo ilegí�mo governo.
“As inves�das contra o Inpa não são isoladas, 
são reflexo da conjuntura nacional de 
abandono e ataque às ins�tuições públicas. 
Um golpe muito duro que vamos ter de 
enfrentar".
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De cara nova, moderno e funcional, o novo site 
do Sindicato dos Servidores Federais do 
Amazonas (Sindsep-AM) é reflexo da atenção que 
a direção execu�va da en�dade quer imprimir à 
comunicação com os seus filiados, seja na capital 
ou no interior. 
Após três meses de trabalho, diversos ajuste e 

mudanças, a 
ferramenta agora está funcionando plenamente 
para melhor informar os servidores sobre tudo 
que interessa direta ou indiretamente à categoria, 
a exemplo da conjuntura nacional e das 
a�vidades locais do sindicato na defesa dos 
direitos e conquistas dos servidores.  

Com novo formato, o site reúne, num único 
espaço, comodidade, informação e serviços, além 
de dar liberdade aos seus filiados para que 
possam contribuir com sugestões e crí�cas para o 
avanço da classe. É só acessar o menu 'Fale 
Conosco' e mandar o seu recado. 
Servidores que ainda não fazem parte da família 
Sindsep-AM também poderão ter mais 
informações sobre o trabalho da en�dade e 
imprimir a ficha de filiação em sua própria casa 
ou local de trabalho. É só acessar o menu 
'Sindicalize-se'.  
A nova plataforma do site também possibilita ao 
associado se conectar às redes sociais da 
en�dade, como Facebook e Youtube, diretamente 
pelo portal. Entre as novidades, a alta qualidade 
visual dos conteúdos publicados permite um 
melhor aproveitamento da leitura dos bole�ns, 
comunicados, fotos e vídeos reportagens.
No portal é possível ainda, o filiado ter acesso, de 
forma rápida e segura, ao estatuto da en�dade, a 
sua estrutura de atendimento e contatos diretos 
da diretoria execu�va e delegacias dos 
municípios. 

Além disso, a nova galeria de fotos permite que 
o filiado confira detalhes das ações realizadas 
pelo sindicato, a exemplo das manifestações, 
greves e até confraternizações. As no�cias são 
atualizadas pontualmente e há ainda um 
espaço para que os diretores e demais 
associados escrevam ar�gos de interesse dos 
servidores, podendo expressar suas opiniões 
de forma muito mais democrá�ca e 
transparente. 
Se você ainda não visitou, é só acessar 
www.sindsep-am.com.br e ficar por dentro de 
todas as novidades. O site do Sindsep-AM é 
responsivo e pode ser acessado de diversas 
plataformas como, computador, notebook, 
smartphone e tablets.

A diretoria execu�va do Sindsep-AM apoiou, no 
mês de dezembro de 2017, algumas 
confraternizações para que os companheiros 
pudessem se reencontrar e compar�lhar 
algumas das lutas travadas ao longo do ano pela 
manutenção dos direitos da categoria. 
O primeiro evento aconteceu no dia 7, com o 
pessoal do Inpa, e o segundo no dia 16, com os 
colaboradores do Ibama, no sí�o Tucumã, AM-
010. Já no dia 22 foi a vez dos servidores da 
Funai, Funasa e Ministério da Saúde. 
“2017 foi um ano muito di�cil para os 
servidores, quando sofremos ataques brutais em 
nossos direitos. Mesmo assim, muitos 
companheiros se dispuseram a lutar e é isso que 
vamos con�nuar fazendo em 2018”, comentou o 
secretário de fianças do sindicato, Menandro 
Sodré, no evento da Funai.  
Já na Funasa, além dos colegas da casa, também 
par�cuparam do evento os servidores do 
Ministério da Saúde. Es�veram presentes o 
secretário geral, Walter Matos, o secretário de 
filiação e assuntos do interior, Adminildo Lima 
dos Santos, e a secretária jurídica do Sindsep-
AM, Geralda Oliveira. 
Walter Matos fez um breve resgate histórico do 

sindicato e lembrou que foi na 
Funasa que se formou a base da 
en�dade, que hoje congrega mais 
de 30 outros órgãos. Ele também 
ressaltou a necessidade de maior 
congregação entre os servidores 
da saúde, que não têm uma 
associação, e disse que o sindicato 
pretende ocupar este espaço com 
a retomada de importantes 
a�vidades em 2018.  
Em relação à conjuntura, o 
secretário lamentou as perdas 
representadas pela 'Reforma 
Trabalhista' e ressaltou a 
importância da con�nuidade da 
luta, destacando que o Sindsep-
AM estará na linha de frente do 
combate pelos direitos dos 
servidores em 2018 e para evitar 
medidas que sejam um retrocesso 
às suas conquistas, como a 
Reforma da Previdência. A 
revogação da EC95/16 é outra 
bandeira de luta defendida pela 
en�dade. 
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Site do Sindsep-AM é modernizado

Assim encerramos o ano de 2017

Eventos reuniram servidores que há tempos não se viam -fotos: Ascom/Sindsep-AM


