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e CONDSEF
Órgão de divulgação do Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Mato Grosso

Servidores federais vão às
urnas no dia 30 de setembro
Trabalhadores dos órgãos do Executivo Federal filiados ao Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Mato Grosso (SindsepMT) vão às urnas no dia 30 de setembro (quinta-feira) para decidirem 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 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 escravo e também infantil e apresentou aos
candidatos as propostas, 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

Grevistas da SRTE organizam
sua base na sede do Sindsep-MT
O Sindicato dos Servidores Públicos Federais 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 movimento da categoria.

(Página 3)

Demonstração do Resultado
SIND. DOS SERV. PÚBLICOS FEDERAIS DE MT
Período: 30/07/2010
(Página 2)

EDITAL DE ELEIÇÕES SINDICAIS
(Veja na Página 4)

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)

Sindsep-MT realiza dois
importantes encontros em sua sede
O Sindicato dos
Servidores Públicos
Federais de Mato
Grosso (SindsepMT) 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)
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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,
com foco nos informes jurídicos e nas eleições do

sindicato, em outubro.
Além das reuniões formais, os eventos também
foram marcados pela confraternização do grupo, em
momentos de descontração. Para os presentes, o
traço da identidade dessa
gestão tem sido a transparência 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 possível observar que as pessoas passaram a acreditar
mais na atuação do Sindsep-MT e espontaneamente buscam a filiação. A
opinião dele é também a
do diretor da Secretaria de
Saúde do Trabalhador,
João de Deus, que apontou o percentual de 12%
no crescimento de filiados
nessa atual diretoria.

Contato: Gumercindo da SRTE, servidor
filiado ao Sindsep-MT
Telefone: 9982 - 3175
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democrática, debaterem
sobre temas que são importantes para o futuro do
funcionalismo público.
Para Iraci Oliveira Ferreira, da Funai, em outro comando o Sindsep-MT causava medo pela pressão e
a categoria não tinha oportunidade de se manifestar.
“Hoje temos a oportunidade de expor o que sentimos e de dar nossa opinião. Já passei por duas
gestões e essa veio com
transparência e democracia”, destacou.
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zas e o colocou numa situação digna. “O sindicato
tem uma boa assistência jurídica e exerce bem sua
função na luta pelos trabalhadores. Por isso, está credenciado a ter mais um
mandato porque o trabalho
efetuado tem que ser consolidado”, pontuou.
Militante antiga do
Sindsep-MT, Joacira Santana, da Conab, acredita
que nas eleições que vão
acontecer em outubro haja
espaço para outras chapas
concorrerem e, de forma

Vende-se

Demonstração do Resultado
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“Um dos pontos positivos 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 realização 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, conseguiu resgatar o SindsepMT de um passado de cin-
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“Valorizar o servidor público é valorizar um serviço
essencial para a sociedade”, disse presidente da CUT

E

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 escravo e também infantil e apresentou aos candidatos as propostas, enumeradas na chamada
“Plataforma da CUT para Eleições 2010”. O
encontro aconteceu no Sindicato dos Bancários 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 Carlos Abicalil, além dos candidatos Mauro Mendes (governo) e Pedro Taques (senado).
Acompanhe a entrevista na íntegra:

O Compromisso: O que
mais tem chamado sua atenção nas movimentações sindicais de Mato Grosso?
Artur: Nós temos acompanhado 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 sentido de garantir as negociações.
Temos participado junto à
Condsef e junto às entidades
filiadas em reuniões de negociação e pressão aos ministros
e aos órgãos do governo. Esperamos que uma solução
fosse dada a esses trabalhadores 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 governo.
O Compromisso: A Su-

perintendência Regional do
Trabalho (SRTE), um órgão
do Ministério do Trabalho
que é responsável por fiscalizar as condições das empresas, passa por péssimas condições em seu próprio prédio.
Como o senhor vê essa situação?
Artur: Temos que alterar
rapidamente o que chamamos
de democracia no orçamento
público. Temos um grande
problema no Brasil. Passamos a década de 90 com um
governo que destruiu o Estado brasileiro. O governo Fernando Henrique Cardoso, do
PSDB, destruiu no ponto de
vista das privatizações e contratando para o serviço público a mão-de-obra terceirizada e não por concurso. Esse
processo de reconstrução não
se faz de uma hora para outra, mas começou no Governo Lula e esperamos que tenha continuidade. Ainda temos no Brasil uma disputa
pelo orçamento público que

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

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
é feita por deputados e senadores que aprovam o orçamento. Precisamos eleger
companheiros e companheiras comprometidos com a
classe trabalhadora, para que
na votação de orçamento possamos conseguir mais recursos para fiscalização de trabalho, melhoria da qualidade
do atendimento. A luta é por
democratização e orçamento
participativo.
O Compromisso: Fez
diferença para os trabalhadores terem elegido o presidente Lula, que veio do movimento sindical?
Artur: Sem dúvida. No
governo Fernando Henrique
Cardoso, fazíamos marchas
em Brasília para lutar contra
o ataque ao direito dos trabalhadores e não éramos recebidos por autoridades, só pelos cavalos da Polícia Militar.
No Governo Lula a situação
é totalmente diferente. Temos
mesas de negociação com
vários representantes de vários ministérios. Não quer dizer que todas nossas reivindicações foram atendidas,
precisamos continuar lutando
muito. Mas, com certeza,
houve um melhor diálogo
com movimento sindical e
um maior respeito. Isso mudou 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 trabalhadora?

Artur: Queremos um
Governo ainda melhor do que
o do Lula. Estamos sempre
querendo melhorar ainda
mais e aprofundar as mudanças que se iniciaram no Governo 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 candidato para o Governo Federal?
Artur: A CUT tem independência e autonomia, mas
tem lado nessa disputa que é
o lado dos trabalhadores. Os
dirigentes e militantes, não a
CUT como instituição, entendem que a única candidata
capaz de ter compromisso
com a agenda dos trabalhadores é a ex-ministra Dilma
Rousseff.
O Compromisso: E em
Mato Grosso?
Artur: Em Mato Grosso
nós temos o entendimento a
única candidatura que abraça essa proposta e faz parte
dessa estratégia e dessa tática de continuar mudando o
Brasil e de continuar mudando Mato Grosso é a candidatura do companheiro Silval

Barbosa. É importante ter no
governo pessoas comprometidas no movimento de luta
sindical, como o caso do candidato a vice na chapa, Chico Daltro. Não adianta votar
num candidato a presidente e
não votar em Carlos Abicalil
para senador ou em candidatos ao governo ou a deputado que não tenham compromisso com o projeto. Queremos para o Brasil não só o
crescimento, mas o desenvolvimento, a inclusão social e a
melhor distribuição de rendas.
O Compromisso: Como
está a discussão sobre a redução da jornada de trabalho?
Artur: Essa é uma batalha que continuamos fazendo
e uma bandeira de nossa central sindical. Vamos continuar lutando pela redução da
jornada de trabalho para 40
horas e para que seja aprovada no Congresso. Temos uma
maioria naquele Congresso
que é contra os trabalhadores
e, por isso, encontramos dificuldade em aprovar assuntos
de nosso interesse.
O Compromisso: O senhor acha justo o direito de
greve do servidor público?
Artur: Nós defendemos
o direito de greve do servidor público e apresentamos a
proposta da ratificação da
Convenção 151 da OIT, para
democratizar as relações de
trabalho no Brasil, garantindo 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, temos que fazer dois ou três
meses de greve para entregar
uma pauta e mesmo assim
não se sabe se o gestor público vai receber. Nossa grande
luta é para garantir a negociação coletiva, seja o gestor
público prefeito, governador
ou Governo Federal. É obrigação do patrão enviar aos
órgãos legisladores projetos
de lei que melhorem a carreira e aumentem o salário. Se
não chegarmos ao acordo, temos a garantia do nosso direito de greve como nós sempre fizemos na luta sindical,
mesmo sem ter a lei, mas, garantindo o atendimento a população nas questões essenciais. Temos o direito de nos
organizamos em sindicato,
mas não podemos fazer greve por causa de decisões da
Justiça. É um atentado a própria Constituição Federal que
garante o direito de greve.
O Compromisso: O trabalho escravo e o trabalho
infantil são problemas alarmantes em Mato Grosso?
Artur: Em nossa plataforma colocamos a implementação da Agenda do Trabalho Decente uma das principais questões e justamente
essa da luta pela erradicação
do trabalho infantil e do trabalho escravo. Tem a ver com
orçamento e mais dinheiro e
mais recurso para fiscalização. Fazemos a denuncia e
conseguimos libertar trabalhadores que estão em situação análoga a escravidão, mas
a multa cobrada é irrisória ao
crime cometido. Precisamos
mexer no bolso desse pessoal. As pessoas deveriam ser
criminalizadas e as terras desapropriadas 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 servidores federais, mas para todo
o conjunto da classe trabalhadora. A diretoria tem discutido a questão dos servidores a
partir de seu local de trabalho, que é uma bandeira de
nossa central sindical. É um
dos sindicatos que tem uma
experiência muito forte na
área de atuação dos trabalhadores público federais e que
tem prestado um ótimo serviço para a categoria e para a
central sindical.

Grevistas da SRTE organizam sua base na sede do Sindsep-MT
O Sindicato dos Servidores Públicos Federais de
Mato Grosso (Sindsep-MT)
recebeu em sua sede, desde
terça-feira, 24 de agosto, os
grevistas da Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego (SRTE) para que o
grupo tenha um espaço físico adequado e apoio logístico para organizar o movimento da categoria. Os servidores administrativos seguem a decisão do Supremo
Tribunal Federal de manter
50% do funcionamento na

emissão de carteira de trabalho e seguro desemprego,
mas não têm data prevista
para terminar a greve.
A decisão do grupo de se
estabelecer na sede do Sindsep-MT é com o intuito de
evitar constrangimentos rotineiros, considerando que a
greve já dura mais de 100
dias.
O recebimento do grupo
no Sindsep-MT segue também uma indicativa do Comando Nacional de Greve.
Para o presidente, Carlos

Alberto de Almeida, a cada
dia que passa a mobilização
ganha mais força. “É importante 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

AMaggi em Várzea Grande, o Mercado Modelo em
Cuiabá e até mesmo o comício da candidata a presidência da república, Dilma Rousseff, foram cenários em que os grevistas da
SRTE estiveram presentes
no último mês para ganharem espaço das suas bandeiras de luta. Os servidores distribuíram flores,
panfletos e um caixão devidamente uniformizados
para chamar a atenção do
público.
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Servidores federais vão às
urnas no dia 30 de setembro

T

rabalhadores
dos órgãos do
Executivo Federal filiados
ao Sindicato dos Servidores Públicos Federais de
Mato Grosso (SindsepMT) vão às urnas no dia
30 de setembro (quintafeira) para decidirem sobre
a nova diretoria do triênio
2010-2013.
O atual presidente do
Sindsep-MT, Carlos Alberto de Almeida, ressalta que
este é um momento importante em que todos os filiados têm a oportunidade de
expressar de forma democrática dos rumos da entidade representativa da ca-

tegoria. “Se filiar e votar
faz parte de uma responsabilidade social com o sindicato”, disse Almeida.
Os editais para inscrições de chapa já foram
publicados e o prazo limite definido pela comissão
eleitoral é dia 10 de setembro. No dia 27 de agosto
foram escolhidos os representantes da Comissão
Eleitoral através de votação em assembleia, que de
forma imparcial, irão fiscalizar o processo de votação e as inscrições de
chapa.
Qualquer grupo de filiados do Sindsep-MT
pode formar uma chapa,

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

desde que esteja dentro
das normas estatutárias
vigentes do sindicato.
Nesta edição do jornal estão publicados os editais e
o nome da Comissão Eleitoral, de acordo com a publicação já feita no Diário
de Cuiabá, no dia 30 de
agosto.
Confira os locais de
votação:

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

