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FILIADO À

e CONDSEF

Servidores federais vão às
urnas no dia 30 de setembro

Grevistas da SRTE organizam
sua base na sede do Sindsep-MT

Trabalhadores dos órgãos do Executivo Federal filiados ao Sin-

dicato dos Servidores Públicos Federais de Mato Grosso (Sindsep-

MT) vão às urnas no dia 30 de setembro (quinta-feira) para decidi-

rem sobre a nova diretoria do triênio 2010-2013. (Página 4)

“Valorizar o servidor público é valorizar
a ação de um serviço essencial para a
sociedade”, disse presidente da CUT

Em Entrevista ex-
clusiva ao jornal O
Compromisso, o presi-
dente nacional da Cen-
tral única dos Traba-
lhadores (CUT), Artur
Henrique da Silva, fa-
lou sobre o movimen-
to sindical em Mato
Grosso, das ações do
Sindsep-MT, da luta
contra o trabalho es-
cravo e também infan-
til e apresentou aos
candidatos as propos-
tas, enumeradas na
chamada “Plataforma
da CUT para Eleições
2010”. (Página 3)

Artur Henrique, presidente da CUT, destacou a
importância de se ter no governo representantes dos
trabalhadores. Ele destacou os discursos de Chico Daltro

e Carlos Abicalil

O Sindicato dos Ser-
vidores Públicos Fede-
rais de Mato Grosso
(Sindsep-MT) recebeu

em sua sede, desde
terça-feira, 24 de
agosto, os grevistas da
Superintendência Re-

gional do Trabalho e
Emprego (SRTE) para
que o grupo tenha um
espaço físico adequado

e apoio logístico para
organizar o movimen-
to da categoria.

(Página 3)

EDITAL DE ELEIÇÕES SINDICAIS
(Veja na Página 4)

Sindsep-MT realiza dois
importantes encontros em sua sede

O Sindicato dos
Servidores Públicos

Federais de Mato
Grosso (Sindsep-
MT) realizou um

encontro com
aposentados e

pensionistas na
quinta-feira, 12 de

agosto e com a
diretoria no dia

seguinte, sexta-feira,
13. Os eventos

marcam as
discussões da

categoria na
avaliação da atual

gestão. (Página 2)

Demonstração do Resultado
SIND. DOS SERV. PÚBLICOS FEDERAIS DE MT

Período: 30/07/2010
(Página 2)

RELAÇÃO DAS URNAS E
LOCAIS DE VOTAÇÃO

HORÁRIO DA VOTAÇÃO

DAS 08:00 ÀS 17:00 HS

Dia: 30/09/2010

(Veja  também na Página 4)
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   Demonstração do Resultado 33.710.088/0001-94
SIND. DOS SERV. PÚBLICOS FEDERAIS DE MT          Período: 30/06/2010

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

59.546,70

59.546,70
59.546,70

18.206,69

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
SERPRO
DRT

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

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

282,40
4.399,41

20,43
2.859,65
2.965,02

42,07
33,08
56,60

187,42
180,84

1.732,82
369,30

7.003,22
101,56

45,96
20.483,32

51,08
924,12
241,87

1.134,59
625,39

7.901,35
4.713,48
1.146,41

210,98
1.381,08

134,31
154,20

13,01
151,73

4.158,45
50,00

814,55
460,00

1.510,70
598,00
336,04
500,00
725,30

5.912,01
1.600,00
1.400,00

141,64

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES

ENERGIA ELÉTRICA

ÁGUA E ESGOTO
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

LANCHES E REFEIÇÕES

DESPESA C/ COMBUSTÍVEL
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

DESPESA C/ ESTACIONAMENTO

CORREIOS E POSTAGENS
CÓPIAS E REPRODUÇÕES

VIAGENS E ESTADIAS

MANUTENÇÃO PROVEDOR INTERNET
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

KENTEL PLUS ALARME

CONDSEF
MENSALIDADE COPIADORA

COPIAS EXCESSO

MENSALIDADE SOFTWARE NETSPEED
JORNAL O COMPROMISSO

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

AJUDA DE CUSTO
CUT NACIONAL

BISA SIST AUTOMAÇÃO LTDA

CONDSEF GESTÃO ANTERIOR

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFA S DE MANUTENÇÃO DE CONTA
TARIFAS BANCÁRIAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS
IRRF - IMPOSTO DE RENDA FONTE

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

3.421,27

420,00

18,00
760,40

46,76

743,44
906,00

4,00

2.181,55
104,00

16.191,53

460,39
4.200,00

195,00

750,00
300,00

151,10

76,30
1.400,00

1.300,00

6.086,65
1.500,00

850,00

200,00

29,00
86,73

37,36

42.266,72

115,73

37,36

-1.079,80
-1.079,80

O
Sindicato dos
S e r v i d o r e s
Públicos Fe-
derais de Mato

Grosso (Sindsep-MT) re-
alizou um encontro com
aposentados e pensionistas
na quinta-feira, 12 de
agosto e com a diretoria no
dia seguinte, sexta-feira,
13. Os eventos marcam as
discussões da categoria na
avaliação da atual gestão,
com foco nos informes ju-
rídicos e nas eleições do

Sindsep-MT realiza dois importantes encontros em sua sede

sindicato, em outubro.
Além das reuniões for-

mais, os eventos também
foram marcados pela con-
fraternização do grupo, em
momentos de descontra-
ção. Para os presentes, o
traço da identidade dessa
gestão tem sido a transpa-
rência e a participação da
categoria em importantes
decisões junto a CUT,
Condsef e também outros
movimentos sindicais.

Segundo o servidor do

Incra, Francisco Roberto
Dias Neto, na região em
que ele mora, Vila Bela da
Santíssima Trindade e
Pontes e Lacerda, é possí-
vel observar que as pesso-
as passaram a acreditar
mais na atuação do Sind-
sep-MT e espontaneamen-
te buscam a filiação. A
opinião dele é também a
do diretor da Secretaria de
Saúde do Trabalhador,
João de Deus, que apon-
tou o percentual de 12%
no crescimento de filiados
nessa atual diretoria.

“Um dos pontos posi-
tivos dessa gestão foi o
resgate da credibilidade da
entidade e o aumento das
filiações. É significativa a
participação na luta dos
trabalhadores e a maior re-
alização de eventos com a
participação das pessoas”,
disse João de Deus.

Arcílio de Barros Filho,
também servidor do Incra,
avalia o presidente Carlos
Alberto de Almeida, junto
com toda a diretoria, con-
seguiu resgatar o Sindsep-
MT de um passado de cin-

zas e o colocou numa situ-
ação digna. “O sindicato
tem uma boa assistência ju-
rídica e exerce bem sua
função na luta pelos traba-
lhadores. Por isso, está cre-
denciado a ter mais um
mandato porque o trabalho
efetuado tem que ser con-
solidado”, pontuou.

Militante antiga do
Sindsep-MT, Joacira San-
tana, da Conab, acredita
que nas eleições que vão
acontecer em outubro haja
espaço para outras chapas
concorrerem e, de forma

democrática, debaterem
sobre temas que são im-
portantes para o futuro do
funcionalismo público.
Para Iraci Oliveira Ferrei-
ra, da Funai, em outro co-
mando o Sindsep-MT cau-
sava medo pela pressão e
a categoria não tinha opor-
tunidade de se manifestar.
“Hoje temos a oportunida-
de de expor o que senti-
mos e de dar nossa opi-
nião. Já passei por duas
gestões e essa veio com
transparência e democra-
cia”, destacou.

Vende-se

F-1000 Ano 90
Cabine Dupla/ Ar/ D.H/ Trava de carneiro/ Vidro

elétrico/ Figrobar/ Trava
R$ 35 mil

Contato: Gumercindo da SRTE, servidor
filiado ao Sindsep-MT

Telefone: 9982 - 3175
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O Compromisso: O que
mais tem chamado sua aten-
ção nas movimentações sin-
dicais de Mato Grosso?

Artur: Nós temos acom-
panhado tanta a mobilização
do setor público quanto do
setor privado e acordos que
foram feitos com o Governo
Federal e que vários deles não
foram encaminhados e, por
isso, a luta continua no senti-
do de garantir as negociações.
Temos participado junto à
Condsef e junto às entidades
filiadas em reuniões de nego-
ciação e pressão aos ministros
e aos órgãos do governo. Es-
peramos que uma solução
fosse dada a esses trabalha-
dores sem plano de carreira
ou sem implementação de
uma proposta negociada com
o Governo que garanta que
essa mudança, que se iniciou
no Governo Lula, e possa ter
continuidade no próximo go-
verno.

O Compromisso: A Su-

“Valorizar o servidor público é valorizar um serviço
essencial para a sociedade”, disse presidente da CUT

Candidatos ao governo participaram do debate da classe trabalhadora. Somente Carlos
Abicalil (candidato ao Senado) e Chico Daltro (vice-governadoria) ficaram até o final
do evento e também foram os únicos que falaram pelos trabalhadores

Junto com Chico Daltro e Abicalil, Júlio Viana, ex-
presidente da CUT-MT recebeu as propostas da classe
trabalhadora

m Entrevista exclusiva ao jornal O
Compromisso, o presidente nacional
da Central única dos Trabalhadores

(CUT), Artur Henrique da Silva, falou sobre o
movimento sindical em Mato Grosso, das ações
do Sindsep-MT, da luta contra o trabalho es-
cravo e também infantil e apresentou aos can-
didatos as propostas, enumeradas na chamada
“Plataforma da CUT para Eleições 2010”. O
encontro aconteceu no Sindicato dos Bancári-
os de Cuiabá, na noite de segunda-feira (16 de
agosto) com a presença de Chico Daltro, vice
na chapa do governador Silval Barbosa, do
candidato ao senado e deputado federal Car-
los Abicalil, além dos candidatos Mauro Men-
des (governo) e Pedro Taques (senado).

Acompanhe a entrevista na íntegra:

perintendência Regional do
Trabalho (SRTE), um órgão
do Ministério do Trabalho
que é responsável por fisca-
lizar as condições das empre-
sas, passa por péssimas con-
dições em seu próprio prédio.
Como o senhor vê essa situa-
ção?

Artur: Temos que alterar
rapidamente o que chamamos
de democracia no orçamento
público. Temos um grande
problema no Brasil. Passa-
mos a década de 90 com um
governo que destruiu o Esta-
do brasileiro. O governo Fer-
nando Henrique Cardoso, do
PSDB, destruiu no ponto de
vista das privatizações e con-
tratando para o serviço públi-
co a mão-de-obra terceiriza-
da e não por concurso. Esse
processo de reconstrução não
se faz de uma hora para ou-
tra, mas começou no Gover-
no Lula e esperamos que te-
nha continuidade. Ainda te-
mos no Brasil uma disputa
pelo orçamento público que

é feita por deputados e sena-
dores que aprovam o orça-
mento. Precisamos eleger
companheiros e companhei-
ras comprometidos com a
classe trabalhadora, para que
na votação de orçamento pos-
samos conseguir mais recur-
sos para fiscalização de tra-
balho, melhoria da qualidade
do atendimento. A luta é por
democratização e orçamento
participativo.

O Compromisso: Fez
diferença para os trabalhado-
res terem elegido o presiden-
te Lula, que veio do movi-
mento sindical?

Artur: Sem dúvida. No
governo Fernando Henrique
Cardoso, fazíamos marchas
em Brasília para lutar contra
o ataque ao direito dos traba-
lhadores e não éramos rece-
bidos por autoridades, só pe-
los cavalos da Polícia Militar.
No Governo Lula a situação
é totalmente diferente. Temos
mesas de negociação com
vários representantes de vá-
rios ministérios. Não quer di-
zer que todas nossas reivin-
dicações foram atendidas,
precisamos continuar lutando
muito. Mas, com certeza,
houve um melhor diálogo
com movimento sindical e
um maior respeito. Isso mu-
dou radicalmente no que se
compara o Governo Lula no
que era o governo Fernando
Henrique Cardoso.

O Compromisso: O que
o senhor espera do próximo
Governo para a classe traba-
lhadora?

Artur: Queremos um
Governo ainda melhor do que
o do Lula. Estamos sempre
querendo melhorar ainda
mais e aprofundar as mudan-
ças que se iniciaram no Go-
verno Lula. Discutindo o
modelo agrário brasileiro,
discutindo mais verbas para
agricultura familiar. Discutir
também a reforma agrária e a
PEC do trabalho escravo e a
melhoria das condições de
trabalho do setor público. A
CUT está desenvolvendo
uma grande campanha no
sentido em que valorizar o
servidor público é valorizar a
ação de um serviço essencial
para a sociedade.

O Compromisso: Vocês
estão defendendo algum can-
didato para o Governo Fede-
ral?

Artur: A CUT tem inde-
pendência e autonomia, mas
tem lado nessa disputa que é
o lado dos trabalhadores. Os
dirigentes e militantes, não a
CUT como instituição, enten-
dem que a única candidata
capaz de ter compromisso
com a agenda dos trabalha-
dores é a ex-ministra Dilma
Rousseff.

O Compromisso: E em
Mato Grosso?

Artur: Em Mato Grosso
nós temos o entendimento a
única candidatura que abra-
ça essa proposta e faz parte
dessa estratégia e dessa táti-
ca de continuar mudando o
Brasil e de continuar mudan-
do Mato Grosso é a candida-
tura do companheiro Silval

Barbosa. É importante ter no
governo pessoas comprome-
tidas no movimento de luta
sindical, como o caso do can-
didato a vice na chapa, Chi-
co Daltro. Não adianta votar
num candidato a presidente e
não votar em Carlos Abicalil
para senador ou em candida-
tos ao governo ou a deputa-
do que não tenham compro-
misso com o projeto. Quere-
mos para o Brasil não só o
crescimento, mas o desenvol-
vimento, a inclusão social e a
melhor distribuição de ren-
das.

O Compromisso: Como
está a discussão sobre a redu-
ção da jornada de trabalho?

Artur: Essa é uma bata-
lha que continuamos fazendo
e uma bandeira de nossa cen-
tral sindical. Vamos continu-
ar lutando pela redução da
jornada de trabalho para 40
horas e para que seja aprova-
da no Congresso. Temos uma
maioria naquele Congresso
que é contra os trabalhadores
e, por isso, encontramos difi-
culdade em aprovar assuntos
de nosso interesse.

O Compromisso: O se-
nhor acha justo o direito de
greve do servidor público?

Artur: Nós defendemos
o direito de greve do servi-
dor público e apresentamos a
proposta da ratificação da
Convenção 151 da OIT, para
democratizar as relações de
trabalho no Brasil, garantin-
do que se tenha negociação
coletiva do setor público. O
setor público não tem Data

Base como no setor privado,
quando o patrão é obrigado a
negociar. Muitas vezes, te-
mos que fazer dois ou três
meses de greve para entregar
uma pauta e mesmo assim
não se sabe se o gestor públi-
co vai receber. Nossa grande
luta é para garantir a negoci-
ação coletiva, seja o gestor
público prefeito, governador
ou Governo Federal. É obri-
gação do patrão enviar aos
órgãos legisladores projetos
de lei que melhorem a carrei-
ra e aumentem o salário. Se
não chegarmos ao acordo, te-
mos a garantia do nosso di-
reito de greve como nós sem-
pre fizemos na luta sindical,
mesmo sem ter a lei, mas, ga-
rantindo o atendimento a po-
pulação nas questões essen-
ciais. Temos o direito de nos
organizamos em sindicato,
mas não podemos fazer gre-
ve por causa de decisões da
Justiça. É um atentado a pró-
pria Constituição Federal que
garante o direito de greve.

O Compromisso: O tra-
balho escravo e o trabalho
infantil são problemas alar-
mantes em Mato Grosso?

Artur: Em nossa plata-
forma colocamos a imple-
mentação da Agenda do Tra-
balho Decente uma das prin-
cipais questões e justamente
essa da luta pela erradicação
do trabalho infantil e do tra-
balho escravo. Tem a ver com
orçamento e mais dinheiro e
mais recurso para fiscaliza-
ção. Fazemos a denuncia e
conseguimos libertar traba-
lhadores que estão em situa-
ção análoga a escravidão, mas
a multa cobrada é irrisória ao
crime cometido. Precisamos
mexer no bolso desse pesso-
al. As pessoas deveriam ser
criminalizadas e as terras de-
sapropriadas para a reforma
agrária.

O Compromisso: Como
o senhor avalia a atual gestão
do Sindicato dos Servidores
Públicos Federais de Mato
Grosso (Sindsep-MT)?

Artur: O Sindsep-MT
tem prestado um excelente
serviço não só para os servi-
dores federais, mas para todo
o conjunto da classe trabalha-
dora. A diretoria tem discuti-
do a questão dos servidores a
partir de seu local de traba-
lho, que é uma bandeira de
nossa central sindical. É um
dos sindicatos que tem uma
experiência muito forte na
área de atuação dos trabalha-
dores público federais e que
tem prestado um ótimo ser-
viço para a categoria e para a
central sindical.

O Sindicato dos Servido-
res Públicos Federais de
Mato Grosso (Sindsep-MT)
recebeu em sua sede, desde
terça-feira, 24 de agosto, os
grevistas da Superintendên-
cia Regional do Trabalho e
Emprego (SRTE) para que o
grupo tenha um espaço físi-
co adequado e apoio logísti-
co para organizar o movi-
mento da categoria. Os ser-
vidores administrativos se-
guem a decisão do Supremo
Tribunal Federal de manter
50% do funcionamento na

Grevistas da SRTE organizam sua base na sede do Sindsep-MT
emissão de carteira de traba-
lho e seguro desemprego,
mas não têm data prevista
para terminar a greve.

A decisão do grupo de se
estabelecer na sede do Sind-
sep-MT é com o intuito de
evitar constrangimentos ro-
tineiros, considerando que a
greve já dura mais de 100
dias.

O recebimento do grupo
no Sindsep-MT segue tam-
bém uma indicativa do Co-
mando Nacional de Greve.
Para o presidente, Carlos

AMaggi em Várzea Gran-
de, o Mercado Modelo em
Cuiabá e até mesmo o co-
mício da candidata a pre-
sidência da república, Dil-
ma Rousseff, foram cená-
rios em que os grevistas da
SRTE estiveram presentes
no último mês para ganha-
rem espaço das suas ban-
deiras de luta. Os servido-
res distribuíram flores,
panfletos e um caixão de-
vidamente uniformizados
para chamar a atenção do
público.

Alberto de Almeida, a cada
dia que passa a mobilização
ganha mais força. “É impor-
tante que se ofereça postas
abertas para que eles tenham
a infraestrutura adequada
para intensificar a pressão
para melhoria das condições
de vida, de trabalho e de
atendimento ao público”,
disse Carlos.

Servidores renovaram

o movimento

O terminal de ônibus
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T
rabalhadores
dos órgãos do
Executivo Fe-
deral filiados

ao Sindicato dos Servido-
res Públicos Federais de
Mato Grosso (Sindsep-
MT) vão às urnas no dia
30 de setembro (quinta-
feira) para decidirem sobre
a nova diretoria do triênio
2010-2013.

O atual presidente do
Sindsep-MT, Carlos Alber-
to de Almeida, ressalta que
este é um momento impor-
tante em que todos os fili-
ados têm a oportunidade de
expressar de forma demo-
crática dos rumos da enti-
dade representativa da ca-

Servidores federais vão às
urnas no dia 30 de setembro

tegoria. “Se filiar e votar
faz parte de uma responsa-
bilidade social com o sin-
dicato”, disse Almeida.

Os editais para inscri-
ções de chapa já foram
publicados e o prazo limi-
te definido pela comissão
eleitoral é dia 10 de setem-
bro. No dia 27 de agosto
foram escolhidos os repre-
sentantes da Comissão
Eleitoral através de vota-
ção em assembleia, que de
forma imparcial, irão fis-
calizar o processo de vo-
tação e as inscrições de
chapa.

Qualquer grupo de fi-
liados do Sindsep-MT
pode formar uma chapa,

desde que esteja dentro
das normas estatutárias
vigentes do sindicato.
Nesta edição do jornal es-
tão publicados os editais e
o nome da Comissão Elei-
toral, de acordo com a pu-
blicação já feita no Diário
de Cuiabá, no dia 30 de
agosto.

Confira os locais de
votação:

RELAÇÃO DAS URNAS E LOCAIS DE VOTAÇÃO
HORÁRIO DA VOTAÇÃO DAS 08:00 ÀS 17:00 HS – Dia: 30/09/2010

INFORMAÇÕES COMISSÃO ELEITORAL
FONES (65) 9965-7078/ 8133-2181 (Jorge ou Adalberto)


