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Gestão Renovação e Luta                            

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 

DA UFMT NA LUTA 

 Foram 131 dias de movimento paredis-
ta, isso dentro de uma conjuntura nacional de 
crise financeira e política. Ao final, foi conquis-
tado um acordo de dois anos, onde a categoria 
receberá na pauta econômica um reajuste 
parcelado de 10,8% no piso da tabela, aumento 

dos auxílios alimentação, saúde e creche, amplia-
ção em 0,1% step a partir de 2017, e calendário de 
negociação dos itens da pauta setorial. A direção 
Renovação e Luta, assim como os membros do 
Comando Local de Greve, parabenizam a todos pela 
garra e sabedoria demonstrada durante a greve. 

 Nesta edição especial do Jornal do Sintuf-MT, 
será apresentado de forma resumida as ações realiza-
das pelos trabalhadores e trabalhadoras  técnico-admi-
nistrativos da UFMT durante a greve 2015. É hora de 
lembrar tudo o que foi feito e compreender que sem 
luta não há vitória.
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 A Greve neste ano de 2015 terminou mas a luta está longe do fim. Este é o sentimento e disposição 
da direção do Sintuf-MT que apresentamos para os companheiros que se empenharam neste movimento forte 
e coeso construído coletivamente. Nesta edição especial do jornal do Sintuf-MT, resumimos os principais fatos 
que marcaram a Greve de133 dias, onde os técnico-administrativos em educação de todo o país buscaram 
melhores caminhos para educação pública e de qualidade. Lutamos e resistimos contra a retirada de direitos, 
corte de orçamento nas Universidades e pela valorização dos trabalhadores técnico-administrativos com 
salários dignos.

 A dificuldade imposta à categoria só apresentou um caminho a seguir: a UNIDADE NA LUTA. Acima dos 
interesses de grupos, nessa Greve, prevaleceu o interesse da categoria. Desde a sua deflagração houve uma 
adesão significativa, com o envolvimento de mais de 50% das entidades filiadas a Fasubra, e em Mato Grosso 
não foi diferente: a adesão foi maciça! As assembleias de greve que foram realizadas em vários espaços do 
campus da UFMT e também nos campi do interior contaram com uma média de duzentos trabalhadores, 
número que fortaleceu e deu legitimidade a luta geral e da pauta interna, bem como no estabelecimento do 
diálogo com a sociedade quanto aos motivos da Greve.
 
 Ações radicalizadas marcaram a luta, como quando fechamos a guarita do Bairro Boa Esperança, 
desde o início do movimento. Por várias vezes fechamos a guarita principal, na  Avenida Fernando Correa da 
Costa. Além disso, realizamos uma série de atos públicos e arrastões em diversos setores da UFMT, tranca-
mento de setores e assembleias itinerantes. Foram ações que deram um tom diferente na Greve, fazendo da 
luta um espaço de participação, mobilização e companheirismo. 

 O Hospital Universitário Júlio Muller deu um exemplo de combatividade, coragem, responsabilidade 
e profissionalismo. Entrou na greve mantendo o compromisso com o lado social da UFMT, garantindo o atendi-
mento e funcionamento de 30% das atividades, em alguns casos esse número foi maior, dialogando com a 
sociedade quanto aos desafios que o HUJM enfrenta para continuar atendendo com qualidade a população.  

 No HUJM foram os trabalhadores que montaram a escala de trabalho durante o movimento paredista, 
reafirmando o elevado nível de capacitação do quadro técnico-administrativo. A greve também serviu para o 
lançamento da campanha ‘Somos Todos Tereza’, um chamado do sindicato para que os trabalhadores rompam 
o silêncio e denunciem o assédio moral que infelizmente temos percebido por alguns dirigentes da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). 
 
 O Sintuf-MT, honrando o seu compromisso com o fortalecimento da Luta Nacional, manteve presença 
máxima de delegados no Comando Nacional de Greve durante os 133 dias. Nas Caravanas Nacionais, enviamos 
delegações lotando um ônibus de companheiros que participaram ativamente das atividades programadas 
pelo CNG.  Nos acampamentos e idas à Brasília, foi garantido a hospedagem de toda a delegação em alber-
gue, proporcionando o conforto adequado para aqueles que não correm da luta. 

 A conjuntura desafiante demarcada pela crise nacional e internacional, com um governo que vem 
cedendo a pressão de setores descomprometidos com a transformação social do país, foi um elemento que 
dificultou o avanço na pauta de reivindicação da categoria.  No entanto, apenas o fato de ter a coragem de 
lutar, enfrentando esses desafios, já representa uma vitória para a categoria. O saldo político é positivo, pois 
a categoria sai amadurecida do processo, consciente de que as conquistas se dão em etapas, e de que a luta 
capital x trabalho é uma permanente na vida dos trabalhadores.
 
 A relação do processo negocial com o governo foi demarcada pela dificuldade de avançar na pauta 
nacional em virtude da crise econômica, cuja opção mais uma vez foi passar para a costa dos trabalhadores 
a conta da crise, foi uma situação enfrentada em todo o transcorrer da Greve.  

A proposta inicial de reajuste de 21,3% parcelados em quatro anos, sem perspectiva de majoração nos benefí-
cios, demonstrou a pouca disposição para avançar na pauta especifica. Era uma proposta que representava 
para a categoria uma estagnação política e um aprofundamento do arrocho salarial até 2019. A Fasubra, e o 
Sintuf-MT em particular, trabalharam muito no Congresso Nacional, junto aos gestores e a sociedade, 
demonstrando as contradições do discurso com a prática.  O governo que lança a máxima da ‘Pátria Educado-
ra’ não valoriza os trabalhadores das Universidades que recebem a pior remuneração de todo o funcionalismo 
público federal.
 
           Com muita pressão, mobilização e apoio de setores importantes, o governo recuou e reduzimos o prazo 
para 02 anos, mantendo o valor correspondendo de índice de reajuste, que ficou em de 10,8%. Além disso, 
avançamos na correção dos benefícios, com aumento mais significativo no auxílio pré-escolar. Já os demais 
benefícios tiveram atualização da inflação desde o último reajuste. 

          A mudança na vigência do acordo de 04 para 02 anos, rompeu com uma lógica do governo que estava 
sendo usada nos últimos dois últimos acordos assinados (2007 e 2012), que ocorreram em três anos. O atual 
acordo de dois anos já coloca a perspectiva de uma negociação melhor em 2017 – ano pré eleitoral.

 O resultado das negociações não recuperaram as perdas salariais e nem a inflação do ano de 2015, 
mas sem dúvida alguma diminuiu as perdas acumuladas nos últimos anos, vez que no ano de 2014, não houve 
nenhum ganho como resultado da Greve. O governo negou as perdas e não considerou a inflação de 2015. É 
preciso destacar que, diferentemente de outras categorias, conseguiu-se obter uma majoração no step (que 
passará para 3,9% em 2017), ampliando o poder aquisitivo da Categoria por meio de elementos da nossa 
carreira. Na luta dos técnico-administrativos a manutenção da paridade salarial com os aposentados e pensio-
nistas e princípio e a mesma foi mantida, mesmo que isso signifique índices percentuais de reajustes menores 
para os da ativa. 

 Além do reajuste, o Termo de Acordo possibilita a médio prazo avanço no debate do aprimoramento 
da Carreira.  Foram obtidas duas mil vagas de graduação e outras duas mil vagas de especialização para 2016; 
o debate de itens de carreira e da racionalização até maio de 2016; o aproveitamento de disciplinas para 
capacitação; a não absorção do Vencimento Básico Complementar (VBC); o início da discussão de negociação 
coletiva; o dimensionamento de pessoal; o seminário nacional sobre assédio moral nas IFEs; as tratativas para 
a democratização das IFEs; o agendamento da discussão da pauta dos trabalhadores cedidos, formal ou infor-
malmente, à Ebserh. 
Ao contrário de outras carreiras em Greve, conseguimos conquistar no Termo de Reposição a compensação do 
trabalho represado durante a greve, em vez de compensação de dias ou horas, como foi imposto pelo governo 
para outras categorias.

 Assim, com os pés no chão e a cabeça nas estrelas, convidamos os companheiros para seguirem enga-
jados na luta. No ano que já se aproxima vislumbramos muitos ataques contra os direitos conquistados pelos 
trabalhadores, ataques do capital neoliberal, como maior terceirização das instituições públicas, inclusive na 
atividade fim, tentativa de privatização das universidades públicas, fim do abono permanência, arrochos 
contra os aposentados e aposentandos. A Luta continua!!
 



Trabalhadores aprovam 
greve no dia 19 de maio

JORNAL DO SINTUF-MT 

Em seu primeiro dia de atuação, o CLG construiu três informativos de 
greve. Neles estavam disciplinados quais os setores da UFMT eram 
considerados essenciais, e por isso teriam suas atividades reduzidas a 
30%, e quais deveriam atuar em regime de escala e ainda as que deve-
riam parar 100% de suas atividades. Os informativos ainda instituíram 
o primeiro calendário de ações. 

A greve de 2015, aprovada em assem-
bleia geral no dia 19 de maio teve início 
no dia 28 de maio. Na assembleia de 
aprovação da greve, além da direção do 
Sintuf-MT, os trabalhadores técnico-ad-
ministrativos tiveram na mesa de condu-
ção representantes dos estudantes e 
ainda do presidente da Adufmat. Foi um 
marco para o movimento paredista da 
UFMT, quando todos os entes da educa-
ção dentro da instituição avaliaram a 
greve como única saída frente ao desca-
so praticado até então pelo Governo 
Federal. 

“A greve foi a única saída que encontra-
mos para pressionar o Governo. No ano 
passado nosso movimento sofreu com 
uma decisão judicial e foi interrompido, 
mas esta mesma decisão impunha que o 
Governo Federal desse uma solução para 
nossas reivindicações. Infelizmente isso 
não aconteceu. As reuniões que foram 
realizadas em sua maioria tiveram como 
resultado a definição da data da próxi-
ma reunião”, destacou a coordenadora 
geral do Sintuf-MT, Leia de Souza Olivei-
ra.  

Setores que paralisaram 100% suas atividades:
REITORIA, VICE-REITORIA E PRÓ-REITORIAS: PRAE, PROEG, PROPLAN, PROCEV, 
PROPG, PROPEQ, PROAD(*), STI (*).
INSTITUTOS E FACULDADES (todos): Secretarias de Graduação, Pós-Graduação, 
Departamentos, Laboratórios.
Biblioteca, Editora, Gráfica Universitária, Piscina.
 
O Comando Local de Greve esteve aberto para discutir com os trabalhadores das 
unidades as especificidades dos setores.  Para tanto esses setores  enviaram 
documentos para serem analisado pela Comissão de Ética do CLG.

Setores essenciais – funcionamento reduzido a 30% (atividades e quantitativo de 
trabalhadores):
Protocolo, Segurança, Prefeitura (eletricista e bombeiro), Herbáreo, Biotério.
PROAD: (*)SGP  e Financeiro (funcionamento para confecção da folha de pagamen-
to)
PROAD: (*)Compras – O CLG reuniu com o setor definindo as especificidades de 
acordo com a legislação. (atividades de compra que envolvam prazos).
STI(*): Foi garantido  as especificidades.
HOSPITAL VETERINÁRIO: reduzir em 30% o atendimento.
SECOM (Autorizado a cobertura da greve em regime de escala)
CASS: Ambulatório - autorizado a escala.

No dia 28 de maio, primeiro dia do movimento paredista, instalou-se o Coman-
do Local de Greve (CLG). A construção foi feita de forma aberta, onde todos os 
companheiros(as) que mostraram interesse puderam participar. Coube a este 
grupo as deliberações políticas da greve. 

Ela explicou à época que os represen-
tantes do Ministério de Planejamento 
e Orçamento, assim como os do Minis-
tério da Educação, não apresentaram 
uma proposta concreta. “Estão pontu-
ando que devemos aguardar o desen-
volvimento do PIB, sendo que existia a 
previsão de um PIB negativo ou estag-
nado. Hoje temos a menor remunera-
ção entre todas as carreiras do Poder 
Executivo. Como pode um Governo 
que se diz Pátria Educadora remunerar 
tão mal os trabalhadores que atuam 
na educação?”, reforçou Leia.

O presidente da Associação dos Docen-
tes da UFMT, Reginaldo Silva de 
Araujo, disse que a greve dos técnico-
-administrativos é legitima, e que os 
professores iriam seguir o mesmo 
caminho. 

Ressalta-se que no momento anterior 
a deflagração da greve, a Fasubra 
entrou no STJ com uma ação preventi-
va por não ter sua pauta atendida pelo 
Governo, resultando no julgamento da 
legalidade da greve. 

28 de maio:
Instalação do Comando 

Local de Greve 

29 de maio:
Fechamento da Guarita

Boa Esperança 

29 de maio:
Ato conjunto na Praça Ipiranga

CLG determinou a regra do jogo
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Os trabalhadores técnico-administrativos da UFMT continuam pressionan-
do a administração da UFMT para que a pauta interna de reivindicações 
seja plenamente atendida pela Reitoria. Durante a greve, a reitora Maria 
Lucia Cavalli esteve presente na reunião do Comando Local de Greve no 
dia 03 de junho, oportunidade que recebeu oficialmente o documento com 
as reivindicações dos trabalhadores e trabalhadoras. Entre as cobranças 
apresentadas está a jornada contínua e democratização da universidade, 
com paridade nos conselhos e órgãos colegiados. A resposta apresentada 
pela administração analisada pelo CLG com encaminhamentos a Reitoria.

JORNAL DO SINTUF-MT 

Os trabalhadores técnico-administrativos que atuam no Hospital Universi-
tário Júlio Muller (HUJM) aprovaram o “Estado de Greve”. Em respeito aos 
pacientes internados e atendimentos agendados, eles não pararam suas 
atividades de forma definitiva, porém uma paralisação geral foi confirma-
da para o dia 17 de junho. 

03 de junho: Entrega oficial da Pauta Interna para reitora 

03 de junho: HUJM aprova ‘Estado de Greve’

Os trabalhadores(as) técnico-administrativos que atuam no Hospital 
Universitário Júlio Muller (HUJM) aprovaram o “Estado de Greve”. Em 
respeito aos pacientes internados e atendimentos agendados, eles não 
pararam suas atividades de forma definitiva, porém uma paralisação geral 
foi confirmada para o dia 17 de junho. 

09 de junho: Fechamento do Casarão
09 de junho: arrastão nos blocos de Medicina, 

Enfermagem, Biologia e Direito

 Um dos momentos marcantes da greve foi a parali-
sação do Hospital Universitário Júlio Muller (HUJM). Reali-
zada no dia 17 de junho, cerca de 300 trabalhadores da 
unidade, da UFMT, professores e estudantes fecharam o 
trânsito em frente ao hospital para chamar a atenção da 
sociedade para as péssimas condições de trabalho no 
HUJM. O mote do protesto foi o O HUJM É NOSSO! e ques-
tionamentos quanto o modelo de administração que a 
Ebserh tem empregado desde sua implantação. Todos 
seguiram em marcha pela Avenida do CPA, fecharam o 
trânsito desta via que é considerada a principal de Cuiabá. 
 Em entrevistas concedidas a todas as emissoras de 
televisão e jornais impressos da capital, a coordenadora 
geral do Sintuf-MT, Leia de Souza Oliveira, explicou que a 
pauta interna de reivindicações já havia sido entregue 
para direção do hospital e da Universidade Federal 
(UFMT). Ela destacou que quando a Universidade, sob 
protestos da categoria, aderiu a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh), havia um compromisso de 
melhorar a “eficiência da gestão do HUJM”,  superando os 
problemas vivenciados pelo Hospital, principalmente pela 
falta de recursos orçamentários. Essas mudanças não 
vieram.
  “Ao contrário, a situação piorou após a UFMT 
aderir a Ebserh. Temos provas documentais, relatos dos 
trabalhadores e usuários, fotos que demonstram a preca-
riedade das condições de trabalho, falta de materiais de 
consumo, equipamentos, além de várias denúncias de 
assédio moral. Em que pese a realização de inúmeras 
reuniões, com encaminhamentos acordados entre a admi-
nistração da Ebserh e o sindicato, várias questões ainda 
persistem, provocando uma situação de stress coletivo 
profissional”. 

17 de junho: 
Trabalhadores(as) do HUJM marcham pela Avenida do CPA
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23 de junho:  Após assembleia da greve - Arrastão no ICHS, FAECC, IL, IE e Fernando Corrêa

29 de junho:  Assembleia de greve no HUJM 06 de julho:  Saída da Caravana do Sintuf-MT

 A luta também se faz com cultura e lazer. 
Para recarregar as baterias, nada melhor que uma 
boa comida regada a muita música e brincadei-
ras. Assim foi o ‘Arraia do Trabalhador’, realizado 
no dia 04 de julho na Chácara do Sintuf-MT. 
Puxada pelo Comando Local de Greve, a quadri-
lha dominou o salão e arrancou longos sorrisos 
tanto dos participantes como dos familiares.

 A barraca da pescaria esteve sempre 
cheia, tanto de crianças como de pais que adora-
ram retornar a infância. E falando nas crianças, é 
pensando nelas que a gestão Renovação e Luta 
tem investido tanto na chácara. Já foi inaugurado 
local duas piscinas, um campo de futebol, parqui-
nho e melhorado o acesso ao rio. Em todas as 
festas, brinquedos também tem sido locados para 
ampliar a diversão de nossos pequeninos.

 No lado dos aposentados, foi instalada a 
quitanda das delícias. Tinha licores variados, 
maça do amor, algodão doce e espetinho, tudo 
muito bom. Quer saber mais de como foi essa 
festa, entre no site do Sintuf e veja o vídeo. 

14 de julho:  Assembleia de greve Pátio Sintuf 15 de julho:  Doação de Sangue Hemocentro
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 Os trabalhadores do Hospital Universitário Júlio Muller (HUJM) 
mostraram novamente neste ano de 2015 que são de luta e encaram o 
desafio. Eles aprovaram participar da paralisação nacional dos dias 30 
e 31 de julho. Mas não foi só isso, decidiram aderir à greve, com a 
responsabilidade da própria categoria construir as escalas de trabalho 
e plantões. 

 “Nós tivemos alguns problemas no início da greve por causa 
das escalas, a direção da Ebserh tentou implantar uma escala diferen-
te da que o Comando de Greve construiu. Os trabalhadores resistiram 
e mostraram que na greve eles tem de ter seus direitos respeitados”, 
destacou Maria Amélia, coordenadora jurídica do Sintuf-MT. 

 As escalas definiram quais e quando os servidores deveriam 
atuar dentro do limite de 30% das atividades nos setores do ambulató-
rio, laboratório, internações, consultas, registros, além das áreas 
administrativas.   

 Assédio moral, perseguições, condições insalubres de trabalho e 
demissões sumárias. Esta tem sido a realidade vivenciada pelos trabalhado-
res terceirizados da Universidade Federal de Mato Grosso. Mesmo durante a 
greve dos técnicos administrativos, a gestão renovação e Luta não poupou 
esforços para defender estes colegas que constroem a UFMT. O último episó-
dio dessa triste história aconteceu com a demissão de três eletricistas que 
realizavam um trabalho emergencial durante um final de semana no mês de 
junho, fora do expediente, a pedido direto da Prefeitura do Campus. A 
empresa descobriu a ocorrência e demitiu os trabalhadores por justa causa.

 O Sintuf-MT (Sindicato dos Técnicos Administrativos da UFMT) e a 
Adufmat (Associação dos Docentes) entraram na luta em defesa dos traba-

lhadores. Um ofício conjunto foi encaminhado para a Reitoria e o Conselho 
Universitário denunciando o caso e cobrando uma posição da direção da 
Universidade frente a empresa Sul América, que demitiu os eletricistas. Até 
o momento, nenhuma atitude incisiva foi tomada. Faixas cobrando o maior 
envolvimento da UFMT foram espalhadas pelo campus.  

 É inadmissível aceitar que dentro da UFMT, onde se formam boa 
parte dos profissionais da nossa sociedade, que tanto defende a transforma-
ção social através da educação, os trabalhadores sejam tratados com tama-
nho descaso e discriminação. O Sintuf entrou de cabeça nesta luta e exigi-
mos respeito e condições de trabalho adequadas aos terceirizados. O tema 
será debatido no Consuni por inicitiva das entidades representativas da 
UFMT.

Trabalhadores terceirizados são vítimas de perseguições na UFMT

JORNAL DO SINTUF-MT 

 Assim como no ato realizado na Avenida do CPA, 
os trabalhadores técnico-administrativos da UFMT 
foram pra luta e marcharam pela Avenida Fernando 
Correa da Costa. A manifestação, que recebeu ampla 
cobertura da imprensa, foi realizada no dia 28 de julho. 
A data marcou os dois primeiros meses da greve. 
 Naquela oportunidade, o Governo Federal 
maneve sua proposta de 21,3% parcelados em quatro 
anos. Eles cederam com relação ao reajuste dos benefí-
cios, porém a proposta foi julgada como insuficiente. A 
manifestação foi uma crítica a postura do Governo.
 Para o membro do Comando Local de Greve, 
Benedito  Ferraz, esta foi uma forma que encon-
tramos para pressionar o Governo, para que ele apre-
sentasse uma proposta melhor. Tiramos o movimento 
grevista do campus, mostramos para a sociedade porque 
não estava havendo aula na UFMT e porque setores 
estratégicos estavam fechados.
 Ele ainda informou que as autoridades compe-
tentes foram informadas sobre a manifestação dos 
trabalhadores da UFMT. 

28 de julho: 
Trabalhadores 
protestam na 
Avenida Fernando 
Correa da Costa

21de julho:  
Assembleia 
define 
fechamento 
da guarita

28de julho:  
Trabalhadores do HUJM 
decidem iniciar greve
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Período 08.06 a 19.06
Maria Conceição da Silva 
Noraci Rozales
Thairon Crystian – Várzea Grande
Thiago Henrique – Várzea Grande

Período 22.06 a 03.07
Adalmar Rosana
Maria Selma
Ewerton Alves – Sinop
Lúcio Delfino

Período 06.07 a 17.07
Carlos José de Figueiredo
Carlos Oliveira
Certa da Costa
Marilene Lira – Rondonópolis

Período 20.07 a 31.07
Benedito Ferraz
Vicente Alves
Luzia Arruda – Barra do Garças
Elaine Geovelly – Sinop

Período 03.08 a 14.08
Benedito Cunha
Valdeci Silva – Rondonópolis
Adalmar Rosana
Maria Helena Damião

Período 17.08 a 28.08
Jean Carlos
Benedito Robson
Romilda Gonçalves – Barra do Garças
Berta da Costa

O Sintuf-MT garantiu participação máxima 
no Comando Nacional de Greve durante 
todo o movimento paredista. Todos os 
companheiros foram escolhidos de forma 
consensual no Comando Local de Greve e 
tiveram seus nomes avalizados nas assem-
bleias de greve. Veja abaixo as equipes 
que muito bem representaram o Sintuf:

• Cabe lembrar que a coordenadora 
geral do Sintuf-MT não integra esta lista 
pois esteve  constantemente em Brasília 
como coordenadora geral da Fasubra.  

CNG:  
  Direto de Brasília

 A luta dos técnico-administrativos lotados HUJM 
tem ido muito além da questão salarial. Durante a greve 
foi lançada a campanha ‘Somos Todos Tereza’, uma 
iniciativa que chama a atenção para os casos de assédio 
moral e perseguições que frequentemente tem aconte-
cido no local desde que a gestão do hospital passou da 
UFMT para Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh). 

 O slogan da campanha ‘Somos Todos Tereza’ 
utiliza como o exemplo a retirada sem justificativa de 
uma trabalhadora de suas funções da Saúde Ocupacio-
nal, situação repetida com várias outras servidoras. “Ela 
foi retirada de seu local de trabalho sem nenhuma 
razão. Os trabalhadores não estão sendo comunicados 
das decisões,  e as situações de desrespeito com quem 
sempre garantiu o atendimento no hospital são frequen-
tes e reincidentes”, destacou Leia de Souza Oliveira.

 A assembleia que aprovou a campanha foi reali-
zada  na quarta-feira (12.08). Ficou deliberado que o 

Comando Local de Greve iria oficializar a direção da 
Ebserh sobre os seguintes pontos:

. Denunciar a improvisação no centro cirúrgico – não 
está adequado para cirurgias. Foi exemplificado que as 
áreas da Urologia não fazem cirurgia no HUJM, em 
função da precariedade do local.
. Cobrar a realização de cursos de capacitação interna 
para os trabalhadores do HUJM, com no mínimo 20hs, 
para garantir a Progressão. A Capacitação deve ser feito 
no horário de trabalho conforme determina a legislação 
RJU.
. Sugerir que seja disponibilizado no Portal Transparên-
cia os salários da EBSERH.  Princípio da publicidade, com 
Valor dos custos dos serviços quarteirizados.  Qual valor, 
e se está havendo licitação. 

 Mesmo com o fim da greve, a direção do Sintuf-
-MT firma o compromisso de seguir com a campanha 
contra o assédio moral e melhores condições de traba-
lhao aos trabalhadores “cedidos” à Ebserh.

17 de agosto:
Trabalhadores lançam campanha 
contra assédio moral no HUJM

12 de agosto:  
Assembleia de greve no HUJM

11 de agosto:  
Assembleia de greve no Pátio do Sintuf
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 Todo movimento grevista deseja ter o 
máximo de apoio popular possível, para tanto 
deve enfrentar a tarefa de expor os motivos 
do enfrentamento e convidar a sociedade para 
lutar em defesa dos direitos populares. Assim, 
os trabalhadores da UFMT aprovaram partici-
par da manifestação unificada chamada pela 
CUT no dia 20 de agosto. Educação, respeito 
as diferenças, consciência política, reivindica-
ção de direitos, novos rumos para a economia. 
Estes foram alguns dos principais temas 
conclamados nas ruas centrais da capital de 
Mato Grosso. Os trabalhadores Técnico-admi-
nistrativos em Educação da UFMT estiveram 
presentes e levaram sua pauta de reivindica-
ções.

Pautas unificadas da manifestação:

- Contra o ajuste fiscal! Que os ricos paguem pela 
crise!
 A política econômica do governo joga a 
conta nas costas do povo. Ao invés de atacar direitos 
trabalhistas, cortar investimentos sociais e aumen-
tar os juros, o governo deve ajustar as contas 
cobrando dos mais ricos, com taxação das grandes 
fortunas, dividendos e remessas de lucro, além de 
uma auditoria da dívida pública. O aumento das 
tarifas de energia, água e outros serviços básicos, 
inflacionam o custo de vida dos trabalhadores. A 
resistência a retirada de direitos fez parte desse 
movimento, sendo que os mesmos precisam ser 
assegurados e ampliados: a redução da jornada de 
trabalho sem redução de salários e a valorização dos 
aposentados com uma previdência pública, univer-
sal e sem progressividade.

- Fora Cunha: Não às pautas conservadoras e ao 

ataque a direitos!
 Eduardo Cunha representa o retrocesso e um 
ataque à democracia. Transformou a Câmara dos 
deputados numa Casa da Intolerância e da retirada 
de direitos. A pauta conservadora e antipopular 
imposta pelo Congresso aprofunda a terceirização, 
reduz a maioridade penal, e instala uma contrarre-
forma política e a ainda entrega o pré-sal às empre-
sas estrangeiras. A Petrobrás deve ser 100% estatal. 

- A saída é pela Esquerda, com o povo na rua, por 
Reformas Populares!
 É preciso enfrentar a estrutura de desigual-
dades da sociedade brasileira com uma plataforma 
popular. Diante dos ataques, a saída será pela mobi-
lização nas ruas, defendendo o aprofundamento da 
democracia e as Reformas necessárias para o Brasil: 
Reforma Tributária, Urbana, Agrária, Educacional, 
Democratização das comunicações e Reforma demo-
crática do sistema político para acabar com a 
corrupção e ampliar a participação popular.

20 de agosto:
Ato da CUT: A luta se faz de forma unificada

27 de agosto:
Assembleia de Greve é realizada na FAeCC
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01 de setembro:
Assembleia de Greve com fechamento total da entrada 
do campus marca mudança de rumos no movimento

 Após 90 dias de greve, intensa mobilização dos técnico-administrativos, os primeiros sinais de aber-
tura do Governo Federal começaram a aparecer. Até aquele momento, a proposta estava sendo mantida em 
21,7% de aumento parcelados em quatro anos. Isso forneceria parcelas de 5,5% nos dois primeiros anos e 5% 
nos demais. Mesmo até aquele momento, a proposta transitava de forma extra oficial. O Governo vinha 
demonstrando descaso com a greve dos trabalhadores da educação de ensino superior, mesmo aquela 
proposta geral não havia sido apresentada de forma oficial.

 A partir de setembro houve a apresentação formal da proposta, e de forma informal, o Governo 
sinalizou que aceitaria rediscutir a proposta para dois anos. A situação foi exposta aos trabalhadores que 
aprovaram na assembleia a flexibilização da pauta de reivindicação, aceitando que o reajuste fosse concedi-
do de forma parcelada, em no máximo dois anos.

 Os trabalhadores deliberaram ainda que a pauta específica da carreira, como implantação dos turnos 
contínuos, reajuste de benefícios, como auxílio alimentação e auxílio creche, não deviam ser condicionados 
a aceitação do reajuste econômico proposto pelo Governo. 

 Esta foi uma assembleia decisiva nos rumos da greve. Pesou na decisão da categoria a análise da 
conjuntura econômica e política nacional e internacional.

01 de setembro:
Trabalhadores do HUJM 
votam por manter greve por 
tempo indeterminado
 A greve no HUJM possui muitas parti-
cularidades, sendo que estas foram tratadas 
com o máximo de presteza por parte do 
Comando Local de Greve. As escalas de plan-
tão foram efetivamente cumpridas, sendo 
que nos casos onde um plantonista faltava 
por problemas de saúde, os trabalhadores 
em greve estiveram prontos para substituir 
esta pessoa e manter o quadro mínimo.

 Finalmente as negociações em Brasília começaram a avan-
çar. Com muita pressão e luta em todo o país, o Governo Federal 
pela primeira vez aceitou oficialmente negociar um reajuste de 
dois anos, e não quatro como anteriormente. Assim, os técnicos 
foram para um novo passo de negociação. A assembleia realizada 
no dia 09 de setembro colocou como pauta de reivindicação 9,5% 
para o ano de 2016, percentual referente exclusivamente a infla-
ção calculada em 2015, e um reajuste de 5% em 2017. Esta nova 
proposta havia sido orientada pelo Comando Nacional de Greve.

 Vale lembrar que a greve dos técnicos administrativos da 
UFMT teve início no dia 28 de maio, ou seja, mais de 100 dias de 
paralisação. Até aquela data, o Governo Federal manteve a 
proposta de 21,7% de reajuste salarial, sendo este parcelado em 
quatro anos. Na prática, a categoria teria grande dificuldade de 
obter novos avanços dentro deste período.

 Nesta mesma assembleia, os trabalhadores reivindicaram a 
majoração do Step (reajuste entre níveis da tabela) que atualmen-
te é de 3,8%. O Governo ofereceu um aumento no Step de 0,1%, 
mas somente para 2017. Os trabalhadores da UFMT referendaram 
de forma unanime a contraproposta apresentada pelo Comando 
Nacional de Greve.   

09 de setembro:  
Trabalhadores apresentam 
contraproposta

14 de setembro:  
Pressão do Congresso faz Governo 
Federal piorar proposta

 O cenário econômico e político se agrava, ministros lutam para permane-
cer no cargo, e o Governo apresenta um novo pacote de ajuste fiscal. Nele estava 
oficialmente sua resposta a contraproposta colocada pelos técnicos administrati-
vos das universidades federais. Em resumo, a resposta foi pior que a proposta 
antes apresentada. O índice de 5,5% inicialmente aceito pela União para o mês de 
janeiro de 2016, agora era apresentado para o mês de agosto de 2016. 
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22 de setembro:
CNG apresenta cálculos sobre 
a proposta do Governo

TABELA DE PROJEÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS CONSIDERANDO OS ÍNDICES DE INFLAÇÃO E SUAS 
PROJEÇÕES OFICIAIS NO PERÍODO DE 01/07/2010 A 31/12/2016 PARA RECOMPOSIÇÃO DOS 

SALÁRIOS ATÉ 2017 

Classes de 
Capacitação 

Inflação de 01/07/2010 a 31/12/2014 - 30,5% Salário de 2017 (inflação de 01/01/2015 a 31/12/2016) 

 Salário 2010  Salário 2015 Percentual de 
perdas 

Proposta do 
Governo para 

2017 

Perda 
acumulada com 

acordo 

Perda acumulada 
sem acordo 

Piso AI P01 1.034,59  R$ 1.197,67  14,74%  R$ 1.326,72  22,27% 34,74% 

  P02 1.071,84  R$            
1.243,18  14,51%  R$            

1.378,46  21,90% 34,52% 

  P03 1.110,43  R$            
1.290,42  14,29%  R$            

1.432,22  21,53% 34,30% 

  P04 1.150,41  R$            
1.339,46  14,07%  R$            

1.488,08  21,15% 34,07% 

  P05 1.191,82  R$            
1.390,35  13,84%  R$            

1.546,11  20,78% 33,85% 

Piso BI P06 1.234,73  R$ 1.443,19  13,62%  R$ 1.606,41  20,40% 33,62% 

  P07 1.279,18  R$            
1.498,03  13,39%  R$            

1.669,06  20,03% 33,40% 

  P08 1.325,23  R$            
1.554,95  13,17%  R$            

1.734,15  19,65% 33,17% 

  P09 1.372,94  R$            
1.614,04  12,94%  R$            

1.801,79  19,27% 32,94% 

  P10 1.422,37  R$            
1.675,38  12,71%  R$            

1.872,06  18,89% 32,72% 

Piso CI P11 1.473,58  R$ 1.739,04  12,49%  R$ 1.945,07  18,51% 32,49% 

  P12 1.526,63  R$            
1.805,12  12,26%  R$            

2.020,92  18,13% 32,26% 

  P13 1.581,59  R$            
1.873,72  12,03%  R$            

2.099,74  17,74% 32,03% 

  P14 1.638,53  R$            
1.944,92  11,80%  R$            

2.181,63  17,36% 31,81% 

  P15 1.697,52  R$            
2.018,83  11,57%  R$            

2.266,71  16,97% 31,58% 

  P16 1.758,63  R$            
2.095,54  11,34%  R$            

2.355,12  16,59% 31,35% 

Piso DI P17 1.821,94  R$ 2.175,17  11,11%  R$ 2.446,96  16,20% 31,12% 

  P18 1.887,53  R$            
2.257,83  10,88%  R$            

2.542,40  15,81% 30,89% 

  P19 1.955,48  R$            
2.343,63  10,65%  R$            

2.641,55  15,42% 30,66% 

  P20 2.025,88  R$            
2.432,69  10,42%  R$            

2.744,57  15,03% 30,42% 

  P21 2.098,81  R$            
2.525,13  10,19%  R$            

2.851,61  14,64% 30,19% 

  P22 2.174,37  R$            
2.621,08  9,96%  R$            

2.962,82  14,24% 29,96% 

  P23 2.252,65  R$            
2.720,68  9,72%  R$            

3.078,37  13,85% 29,73% 

 

  P24 2.333,75  R$            
2.824,07  9,49%  R$            

3.198,43  13,45% 29,50% 

  P25 2.417,77  R$            
2.931,38  9,26%  R$            

3.323,17  13,06% 29,26% 

  P26 2.504,81  R$            
3.042,78  9,02%  R$            

3.452,77  12,66% 29,03% 

  P27 2.594,98  R$            
3.158,40  8,79%  R$            

3.587,43  12,26% 28,79% 

  P28 2.688,40  R$            
3.278,42  8,55%  R$            

3.727,34  11,86% 28,56% 

  P29 2.785,18  R$            
3.403,00  8,32%  R$            

3.872,70  11,46% 28,32% 

  P30 2.885,45  R$            
3.532,31  8,08%  R$            

4.023,74  11,06% 28,09% 

Piso EI P31 2.989,33  R$ 3.666,54  7,85%  R$ 4.180,66  10,65% 27,85% 

  P32 3.096,95  R$            
3.805,87  7,61%  R$            

4.343,71  10,25% 27,61% 

  P33 3.208,44  R$            
3.950,49  7,37%  R$            

4.513,12  9,84% 27,38% 

  P34 3.323,94  R$            
4.100,61  7,13%  R$            

4.689,13  9,43% 27,14% 

  P35 3.443,60  R$            
4.256,44  6,90%  R$            

4.872,00  9,03% 26,90% 

  P36 3.567,57  R$            
4.418,18  6,66%  R$            

5.062,01  8,62% 26,66% 

  P37 3.696,00  R$            
4.586,07  6,42%  R$            

5.259,43  8,20% 26,42% 

  P38 3.829,06  R$            
4.760,34  6,18%  R$            

5.464,55  7,79% 26,18% 

  P39 3.966,91  R$            
4.941,24  5,94%  R$            

5.677,66  7,38% 25,94% 

  P40 4.109,72  R$            
5.129,00  5,70%  R$            

5.899,09  6,97% 25,70% 

  P41 4.257,67  R$            
5.323,91  5,46%  R$            

6.129,16  6,55% 25,46% 

  P42 4.410,95  R$            
5.526,21  5,22%  R$            

6.368,20  6,13% 25,22% 

  P43 4.569,74  R$            
5.736,21  4,97%  R$            

6.616,56  5,71% 24,98% 

  P44 4.734,25  R$            
5.954,19  4,73%  R$            

6.874,60  5,30% 24,74% 

  P45 4.904,68  R$            
6.180,44  4,49%  R$            

7.142,71  4,87% 24,49% 

  P46 5.081,25  R$            
6.415,30  4,25%  R$            

7.421,28  4,45% 24,25% 

  P47 5.264,18  R$            
6.659,08  4,00%  R$            

7.710,71  4,03% 24,01% 

  P48 5.453,69  R$            
6.912,13  3,76%  R$            

8.011,42  3,61% 23,76% 

  P49 5.650,00  R$ 7.174,79  3,51%  R$ 8.323,87  3,18% 23,52% 

 No dia 22 de setembro, o Comando Nacional de Greve emitiu uma orienta-
ção para toda a base dos trabalhadores técnico-administrativos. O informativo de 
greve foi publicado no site da Fasubra, e teve o objetivo de subsidiar as assembleias 
gerais de categoria em todo o país. O documento fez uma análise da conjuntura 
nacional e os caminhos até aqui seguidos pela maior greve, tanto em duração como 
em adesão, da história dos técnico-administrativos em Educação.

 Pela primeira vez, uma tabela de salários foi apresentada a categoria, que 
fez uma análise criteriosa da mesma. Um outro quadro detalhou cada reivindicação 
e a respectiva resposta do Governo.

23 de setembro:
Categoria aceita proposta 
mas aguarda Termo de Acordo
 Seguindo orientação do Comando Nacional de Greve, os traba-
lhadores da UFMT realizaram uma assembleia geral no dia 23 de setem-
bro e aceitaram a proposta do Governo Federal. Mesmo com o aceite, a 
suspensão do movimento paredista ficou condicionada a efetiva assina-
tura do Termo e Acordo. A redação do documento seria dada pelo Gover-
no, porém os trabalhadores exigiram acompanhar todo o processo para 
que a proposta fosse integralmente respeitada.

 Uma nova assembleia geral da categoria foi marcada para o dia 
29, quando, caso o Termo de Acordo já tivesse sido assinado, seria defini-
da a data da suspensão da greve. 

29 de setembro:
Após assembleia, técnicos 
marcham até Reitoria
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 Uma nova assembleia geral foi realizada no 
dia 05 de outubro, e até aquela data o Termo de 
Acordo ainda não havia sido assinado. Uma reunião 
entre o Comando Nacional de Greve e o Governo já 
havia sido realizada, onde ficou decidido que o docu-
mento seria assinado no dia 06. Diante desta infor-
mação, os técnicos administrativos votaram por 
marcar o retorno de suas atividades no dia 08 de 
outubro, desde que o Termo fosse assinado, como 
efetivamente aconteceu.

 A expectativa da categoria era voltar antes, 
mas o Governo queria colocar no termo de acordo 
que a reposição dos dias da greve seria em horas 
adicionais ao expediente. A Fasubra reafirmou que a 
reposição da greve será feita sobre as atividades e 

processos de trabalho acumulados.

 O Governo tentou impor este acordo de reposi-
ção dos dias parados, mas foi derrotado. Devido o 
atual cenário econômico e político, e a crise social 
enfrentada pelo governo, a conquista da redução do 
tempo do acordo de quatro anos para dois anos é uma 
vitória. “Não podíamos ficar quatro anos amarrados 
em um acordo rebaixado que nos impõe perdas infla-
cionárias. Já em 2016 teremos muita luta contra a 
retirada de direitos trabalhistas”, adiantou a coorde-
nadora geral do Sintuf, Leia de Souza Oliveira.

 Ela citou como exemplo o fim do abono perma-
nência. “São mais de 500 trabalhadores que podem se 
aposentar caso o abono permanência seja retirado. A 
situação é muito delicada na UFMT”, concluiu.    

05 de outubro:
Categoria marca data para retorno das atividades

 Os trabalhadores técnico-administrativos do Hospital 
Universitário Júlio Muller retornaram as suas atividades normais 
já no começo do mês de outubro. Devido as particularidades na 
composição da escala de plantões, a normalidade no hospital 
teve início uma semana antes do que no campus UFMT. A decisão 
foi oficializada na assembleia realizada no dia 05 de outubro.
 
 Um ofício foi encaminhado para direção da Ebserh onde 
a greve foi contextualizada. Além disso o documento reafirmou a 
posição do Sintuf na defesa destes trabalhadores, veja abaixo 
trecho do ofício:

Reafirmamos que o fato dos trabalhadores terem sido cedidos 
para prestar trabalho na EBSERH não os retira da situação de 
estatutários e servidores públicos com direitos e obrigações 
regidas pelo RJU.  Assim as obrigações que a EBSERH aplica para 
os trabalhadores celetistas que possuem direitos e obrigações 
diferenciadas dos trabalhadores não deve, compulsoriamente, 
ser estendida para os estatutários. 

Caso seja essa a política da EBSERH temos que debater além das 
obrigações os direitos que não são isonômicos. Diante do exposto 
solicitamos que esse ponto seja objeto de tratativas com Vossa 
Senhoria, buscando o entendimento que o tema requer.

Além disso informamos a Vossa Senhoria que a pauta interna do 
HUJM continua sem encaminhamentos formais por parte dessa 
administração da EBSERH, vez que os problemas permanecem e 
continuaremos lutando para que os mesmos sejam sanados. 

Com relação a confecção da escala informamos que a Comissão 
eleita em AG Setorial do HUJM está a disposição para ser convo-
cada para contribuir com a elaboração da escala para o mês de 
novembro, evitando os problemas recorrentes de vosso conheci-
mento. Ficamos no aguardo da convocação para o trabalho.

05 de outubro:
Trabalhadores do HUJM en-
caminham ofício à Ebserh

 Uma nova ferramenta de comunicação foi disponibilizada pelo Sintuf-MT durante 
esta greve 2015. Agora o sindicato conta com um canal de vídeos no youtube, a Tv renova-
ção e Luta. Neste local foram adicionados vários vídeos da greve, como os arrastões reali-
zados. Além disso, destaca-se o quadro Balanço Semanal, onde um membro do CLG contava 
o desenrolar da greve. Durante o movimento paredista foram produzidos seis edições, mas 
com o retorno da normalidade do trabalho no sindicato, este número deve ser ampliado. 

 “O Balanço Semanal é importante para unificarmos o discurso. Levar a informação 
de forma mais facilitada e ágil. As vezes precisamos explicar uma ação e os textos se 
tornam muito densos, até certo ponto cansativos. Por meio de vídeos fica mais fácil acom-
panhar o conteúdo”, destacou a coordenadora geral do Sintuf, Leia de Souza Oliveira.

 O Balanço Semanal possui duração média de três minutos. Trata-se de uma produ-
ção da assessoria de comunicação do sindicato, não gerando custos adicionais. Ele soma-se 
as publicações feita no site do Sintuf, o jornal impresso, os e-mails newsletter (click 
Sintuf), fan page, e e-mails de convocação. Existem ainda situações onde o sindicato envia 
cartas convocatórias, estas mais direcionadas aos aposentados. Caso você não esteja rece-
bendo os e-mails do sindicato, atualize seu cadastro e verifique suas ferramentas anti 
spam. 

Sintuf amplia produção de vídeos e 
lança canal no Youtube
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VALOR ATUAL VALOR JAN/2016

373,00R$         458,00R$         

AUXÍLIO PRÉ ESCOLAR

UF VALOR ATUAL VALOR JAN/2016

AC 66,00 321,00
AL 66,00 321,00
AM 66,00 321,00
AP 66,00 321,00
BA 74,00 321,00
CE 74,00 321,00
DF 95,00 321,00
ES 74,00 321,00
GO 74,00 321,00
MA 66,00 321,00
MG 89,00 321,00
MS 74,00 321,00
MT 74,00 321,00
PA 66,00 321,00
PB 66,00 321,00
PE 66,00 321,00
PI 66,00 321,00
PR 66,00 321,00
RJ 89,00 321,00
RN 66,00 321,00
RO 66,00 321,00
RR 81,00 321,00
RS 81,00 321,00
SC 81,00 321,00
SE 66,00 321,00
SP 89,00 321,00
TO 66,00 321,00

VALOR PER CAPITA NO PLANO DE SAÚDE
ATUAL

Faixa Etária Até R$ 1.499
R$ 1.500 a 

1.999
R$ 2.000 a 

2.499
R$ 2.500 a 

2.999
R$ 3.000 a 

3.999
R$ 4.000 a 

5.499
R$ 5.500 a 

7.499
R$7.500 ou 

mais
00-18              121,94              116,19              110,44              105,84              100,08                90,88                87,43                82,83 
19-23              127,69              121,94              116,19              110,44              105,84                93,18                88,58                83,98 
24-28              129,42              123,67              117,92              112,16              107,56                94,91                90,31                85,70 
29-33              134,60              127,69              121,94              116,19              110,44                95,48                90,88                86,28 
34-38              138,62              131,72              125,97              120,22              114,46                99,51                94,91                90,31 
39-43              143,22              136,32              130,57              124,82              119,07              104,11                99,51                94,91 
44-48              154,98              147,42              139,86              133,56              127,26              105,84              100,80                95,76 
49-53              157,44              149,76              142,08              135,68              129,28              107,52              102,40                97,28 
54-58              159,90              152,10              144,30              138,80              131,30              109,20              104,00                98,80 

59 ou mais              167,70              159,90              152,10              144,30              137,80              111,80              106,60              101,40 

VALOR JAN/2016

Faixa Etária Até R$ 1.499
R$ 1.500 a 

1.999
R$ 2.000 a 

2.499
R$ 2.500 a 

2.999
R$ 3.000 a 

3.999
R$ 4.000 a 

5.499
R$ 5.500 a 

7.499
R$7.500 ou 

mais
00-18              149,52              142,47              135,42              129,78              122,71              111,43              107,20              101,56 
19-23              156,57              149,52              142,47              135,42              129,78              114,25              108,61              102,97 
24-28              158,69              151,64              144,59              137,53              131,89              116,38              110,73              105,08 
29-33              165,04              156,57              149,52              142,47              135,42              117,07              111,43              105,79 
34-38              169,97              161,51              154,46              147,41              140,35              122,02              116,38              110,73 
39-43              175,61              167,15              160,10              153,05              146,00              127,66              122,02              116,38 
44-48              190,03              180,76              171,49              163,77              156,04              129,78              123,60              117,42 
49-53              193,05              183,63              174,21              166,37              158,52              131,84              125,56              119,28 
54-58              196,06              186,50              176,94              168,97              161,00              133,90              127,52              121,14 

59 ou mais              205,63              196,06              186,50              176,94              168,97              137,09              130,71              124,33 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Remuneração até

Remuneração até

Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação
Cargos de Técnico-Administrativos em Educação de que trata a Lei nº 7.596/1987 e cargos referidos no § 5º do art. 15 da Lei nº 11.091/2005

Níveis
Classes de 

Capacitação
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Piso AI P01 1 1.197,67 1.263,54       1.326,72       
P02 2 1 1.243,18 1.311,56       1.378,46       
P03 3 2 1 1.290,42 1.361,40       1.432,22       
P04 4 3 2 1 1.339,46 1.413,13       1.488,08       
P05 5 4 3 2 1.390,35 1.466,83       1.546,11       

Piso BI P06 6 5 4 3 1 1.443,19 1.522,57       1.606,41       
P07 7 6 5 4 2 1 1.498,03 1.580,42       1.669,06       
P08 8 7 6 5 3 2 1 1.554,95 1.640,48       1.734,15       
P09 9 8 7 6 4 3 2 1 1.614,04 1.702,82       1.801,79       
P10 10 9 8 7 5 4 3 2 1.675,38 1.767,53       1.872,06       

Piso CI P11 11 10 9 8 6 5 4 3 1 1.739,04 1.834,69       1.945,07       
P12 12 11 10 9 7 6 5 4 2 1 1.805,12 1.904,41       2.020,92       
P13 13 12 11 10 8 7 6 5 3 2 1 1.873,72 1.976,78       2.099,74       
P14 14 13 12 11 9 8 7 6 4 3 2 1 1.944,92 2.051,90       2.181,63       
P15 15 14 13 12 10 9 8 7 5 4 3 2 2.018,83 2.129,87       2.266,71       
P16 16 15 14 13 11 10 9 8 6 5 4 3 2.095,54 2.210,80       2.355,12       

Piso DI P17 16 15 14 12 11 10 9 7 6 5 4 1 2.175,17 2.294,81       2.446,96       
P18 16 15 13 12 11 10 8 7 6 5 2 1 2.257,83 2.382,02       2.542,40       
P19 16 14 13 12 11 9 8 7 6 3 2 1 2.343,63 2.472,53       2.641,55       
P20 15 14 13 12 10 9 8 7 4 3 2 1 2.432,69 2.566,49       2.744,57       
P21 16 15 14 13 11 10 9 8 5 4 3 2 2.525,13 2.664,02       2.851,61       
P22 16 15 14 12 11 10 9 6 5 4 3 2.621,08 2.765,25       2.962,82       
P23 16 15 13 12 11 10 7 6 5 4 2.720,68 2.870,33       3.078,37       
P24 16 14 13 12 11 8 7 6 5 2.824,07 2.979,40       3.198,43       
P25 15 14 13 12 9 8 7 6 2.931,38 3.092,62       3.323,17       
P26 16 15 14 13 10 9 8 7 3.042,78 3.210,14       3.452,77       
P27 16 15 14 11 10 9 8 3.158,40 3.332,12       3.587,43       
P28 16 15 12 11 10 9 3.278,42 3.458,74       3.727,34       
P29 16 13 12 11 10 3.403,00 3.590,17       3.872,70       
P30 14 13 12 11 3.532,31 3.726,60       4.023,74       

Piso EI P31 15 14 13 12 1 3.666,54 3.868,21       4.180,66       
P32 16 15 14 13 2 1 3.805,87 4.015,20       4.343,71       
P33 16 15 14 3 2 1 3.950,49 4.167,78       4.513,12       
P34 16 15 4 3 2 1 4.100,61 4.326,16       4.689,13       
P35 16 5 4 3 2 4.256,44 4.490,55       4.872,00       
P36 6 5 4 3 4.418,18 4.661,19       5.062,01       
P37 7 6 5 4 4.586,07 4.838,32       5.259,43       
P38 8 7 6 5 4.760,34 5.022,17       5.464,55       
P39 9 8 7 6 4.941,24 5.213,02       5.677,66       
P40 10 9 8 7 5.129,00 5.411,11       5.899,09       
P41 11 10 9 8 5.323,91 5.616,73       6.129,16       
P42 12 11 10 9 5.526,21 5.830,17       6.368,20       
P43 13 12 11 10 5.736,21 6.051,72       6.616,56       
P44 14 13 12 11 5.954,19 6.281,68       6.874,60       
P45 15 14 13 12 6.180,44 6.520,38       7.142,71       
P46 16 15 14 13 6.415,30 6.768,16       7.421,28       
P47 16 15 14 6.659,08 7.025,35       7.710,71       
P48 16 15 6.912,13 7.292,31       8.011,42       
P49 16 7.174,79 7.569,42       8.323,87       
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