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O Sintema enviou delegação formada por oito servidores Técnico-administrativos em Educação da Ufma para participarem 

do XXI Seminário de Segurança das IPES, realizado de 26 de novembro à 1º de dezembro, em Belém/PA.

Ademar Sena de Carvalho, diretor do Sintema, foi eleito 

membro do Conselho Fiscal da Fasubra, em eleição concorrida realizada 

dia 24 de novembro de 2012, durante a Plenária Nacional da Federação em Brasília/DF.

Em comemoração a data, o Sintema realizará no mês de

maio, o segundo Encontro de Aposentados da categoria. Em breve,

maiores informações sobre o evento. Participe!
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A diretoria do Sintema comunica a toda categoria, os falecimentos de associados desta Entidade ocorridos 

em dezembro de 2012 e no início de 2013, até o fechamento desta Edição. Na oportunidade, 

prestamos as homenagens as estes, que em vida, muito contribuíram com a luta da categoria. 

Aos familiares e amigos, os mais sinceros sentimentos pela partida tão breve desses Trabalhadores.

- Maria da Conceição dos Santos Maranhão (10/12/2012); - Francisco de Paula Coelho (27/12/2012); - Manoel Alves 

(10/01/2013); - Antonio Barros Silva (11/01/2013).
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Reajustada a contrapartida do 

Governo no Plano de Saúde

Auxílio-alimentação passa para

R$ 373,00 a partir de 1º de janeiro



Ademar Sena de Carvalho, de um trabalho sério que vem 

diretor do Sintema, foi eleito sendo desenvolvido pelo Sintema 

membro do Conselho Fiscal da – em âmbito local e nacional – ao 

Fasubra, em eleição concorrida longo dos últimos anos.

realizada dia 24 de novembro de Confira abaixo, mais detalhes 

2012, durante a Plenária Nacional sobre a votação e indicação dos 

da Federação em Brasília/DF. novos membros do Conselho 

Ademar compôs a Chapa 2 – Fiscal da Fasubra:

Sempre na Luta, que disputou Eleição CF – No período 

com outras três concorrentes a vespertino, deu-se efetivamente 

composição do órgão. início da eleição do Conselho 

A participação de um diretor Fiscal, que contou com vinte 

do Sintema no Conselho Fiscal da candidatos distribuídos pelas 

Federação demonstra o prestígio quatro chapas. Duas sessões 
começou às 16h e encerrou-se às Fiscal. São eles: Rudnei Greque 

que a categoria dos Técnico- foram instaladas no auditório da 
16h30, com o seguinte resultado: da Silva, Mauro Mendes, Leonir 

administrativos em Educação da CNTI para que os votos fossem 
Chapa 1 – 43 votos; Chapa 2 – 30 Tunala Resende, Ademar Sena 

U f m a  d e s f r u t a  j u n t o  a o  coletados. Com as cédulas 
votos; Chapa 3 – 37 votos; Chapa Carvalho e Paulo Henrique 

movimento nacional. d is t r ibuídas , os delegados 
4 – 14 votos. No total foram 125 Ferreira. Os suplentes são: 

S e g u n d o  A d e m a r ,  a  começaram as votações por volta 
votos computados. Desses, Maurício Anselmo Alves, Valmir 

par t ic ipação dos Técnico- das 14h40 e a concluíram às 
apenas um foi considerado nulo. dos Santos, Mozar Robério de Sá 

administrativos do nosso Estado 15h50, conforme determinação 
Ao final dos trabalhos da Siqueira, Jorge Luiz Inácio e José 

em órgão de tamanha importância da Comissão Eleitoral.
Comissão, foi dada posse aos Felix.

para a categoria é consequência Já a apuração dos votos 
membros titulares do Conselho 

Delegação de servidores Vigilantes da Ufma durante Seminário. Membros eleitos do Conselho Fiscal da Fasubra.

Já está valendo, desde o dia primeiro, a nova tabela que reajusta o 

valor pago pela administração federal como reembolso nos planos de 

saúde dos servidores públicos federal e seus dependentes.

A portaria que trada do assunto (625) foi publicada no Diário Oficial 

da União do dia 24 de dezembro de 2012, e determina que os valores per 

capita no custeio da assistência à saúde suplementar ficarão entre R$ 

82,83 e R$ 167,70.

A variação ocorre de acordo com a remuneração e idade do servidor. 

Assim, quanto mais elevada a faixa etária e menor a renda, maior é a 

contrapartida da União. Conforme a portaria, a maior contribuição do 

governo é para os servidores (ou dependentes) na faixa com 59 anos ou 

mais e com remuneração até R$ 1.499.

Por outro lado, os mais jovens e com maior renda receberão menos. 

O menor reembolso vai para quem ganha mais de R$ 7.500 e tem até 18 

anos. A nova tabela possui 10 etárias faixas e compreende valores que 

vão de R$ 82 a R$ 167,00. O reajuste foi baseado no critério de equidade 

que define a concessão do benefício, priorizando as faixas etárias mais 

altas e os servidores com menores salários, que têm agora aumentos de 

até 30% em relação à tabela anterior, cujos valores variavam entre R$ 72 

e R$ 129. De acordo com o Ministério do Planejamento, o benefício da 

saúde suplementar é regido pela Portaria Normativa SRH nº 3, de 30 de 

julho de 2009 que define orientações aos órgãos e entidades do SIPEC 

sobre a assistência à saúde suplementar do servidor ativo, inativo, seus 

dependentes e pensionistas.

A partir de 1º de janeiro de 

2013, o valor mensal do 

auxí l io-a l imentação dos 

servidores públicos federais 

passa para R$ 373,00. O valor 

único será pago aos servidores 

da administração pública 

federal direta, autárquica e 

fundacional em todo o 

t e r r i t ó r i o  n a c i o n a l .  A 

autorização foi dada por meio 

da Portaria 619, publicada dia 

27 de dezembro no Diário 

Oficial da União.

Com o aumento de R$ 69 sobre os atuais R$ 304, o Poder Executivo 

fica dentro do limite do valor per capita do benefício fixado pelo 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em portaria de 

novembro deste ano (R$ 387,00).

Conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, é vedado 

reajuste para 2013 do auxílio-alimentação ou refeição nos órgãos dos 

Poderes da União quando o índice for superior ao valor médio per capita 

fixado para 2012. O Legislativo, o Ministério Público e o Judiciário já 

pagam valores superiores.

Com informações do Portal Fasubra. Com informações da Agência Brasil.

Com informações da Fasubra.

As entidades FASUBRA, ANDES, Hospitalares. Em dezembro, a FASUBRA, Na ação, o procurador-geral requer a 

Frente Nacional Contra a Privatização, ANDES E FENASPS participaram de declaração da inconstitucionalidade dos 

Associação Nacional de Técnicos de reunião na Procuradoria-Geral e Ministério artigos 1º a 17 da norma, que tratam das 

Controle Externo do TCU e FENASPS, que Público Federal, onde obtiveram orientação atribuições, gestão e administração de 

lutam contra a implantação da EBSERH, de que os sindicatos de base deveriam recursos da empresa ou, sucessivamente, 

conquistaram uma importante vitória no dia ajuizar ações nas procuradorias regionais. dos artigos 10, 11 e 12, que tratam da forma 

7 de janeiro, quando o Procurador-Geral da Desta forma, a ADIN vem atender à de contratação de servidores da empresa por 

República, Roberto Gurgel ajuizou ADIN reivindicação da categoria que desde meio da Consolidação das Leis do Trabalho 

contra a Lei 12.550/2011, que cria a 31/12/2010 luta contra a implementação da (CLT), de processo seletivo simplificado e 

E m p r e s a  B r a s i l e i r a  d e  S e r v i ç o s  empresa.  de contratos temporários.


