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Incra capEsEsp

Chapa 2 vence e quem
ganha é o trabalhador

nãO tEm arrEgO! InDEvIDO

natImOrtO

m assembleia rea-
lizada no dia 30,
em dois turnos, às
12h e às 18h, os
empregados da

Empresa Brasileira de Servi-
ços Hospitalares (Ebserh) si-
tuados no Hospital Universi-
tário Júlio Muller (HUJM)
decidiram, com apenas um
voto contrário, entrar em
greve por tempo indetermi-
nado a partir desta terça-
feira, 5 ou na quinta-feira, 7
(caso não consigam protoco-
lar na administração da Eb-
serh a decisão da maioria
nesta sexta-feira, 01/06 cum-
prindo prazo regimental de
72 horas).

A adesão pela greve acompanha decisão nacio-
nal em assembleia do dia 25 em Brasília onde os tra-
balhadores não aceitaram a proposta da empresa. O
Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019 foi protoco-
lado em dezembro do ano passado e desde então vá-
rias reuniões foram mediadas pelo Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST) mas em vão. Sequer ainda foi
acordado o ACT 2017/2018 que teeve apenas um
termo aditivo de prorrogação assinado.

O impasse maior é nas cláusulas econômicas
uma vez que as questões sociais já foram negocia-
das. Na nova proposta da empresa, o ACT 2018/2019
terá um reajuste de 60% do INPC do período (o que

representa 1.1%), retroativo a 1º de março de 2018,
considerado ridículo pelos empregados. Fica condi-
cionado ainda o ACT 2017/2018 reajuste de 100% do
INPC do periodo (4,69%), mais bônus de R$
1.800,00, sem retroatividade e com a retirada de
pauta do processo de dissídio coletivo de greve que
está aguardando julgamento no TST com reais chan-
ces de ganho para os trabalhadores. Para muitos, a
Ebserh está apenas querendo ganhar tempo.

Foi formado um comando de greve que inter-
mediará todas as negociações entre empresa e em-
pregados como escala de funcionários em setores vi-
tais como as UTIs.
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XII cOngrEssO

Reestruturação de 
salários é discutida

VEJA AS DATAS PARA
ELEIÇÃO DE DELEGADOS

Sindsep-MT entrou com uma ação em des-
favor de Lourenço Santana da Silva, Ade-
lino Ramão da Silva e Jorge Frederico Car-
doso para que fosse suspensa a assembleia
que se realizaria no dia 30/05 conforme

edital de convocação publicado no dia 10/05/2018 para
a criação de um novo sindicato federal na área da
saúde. E não é a primeira vez que tentam e são barra-
dos pela Justiça. 

Segundo o autor da ação, os requeridos são servi-
dores públicos federais, exercendo função de agente
de saúde, administrativo e guarda de endemias, não
possuindo legitimidade para promover a criação de
novo sindicato de servidores da área da saúde, não in-
dicando os órgãos ou quantos interessados participa-
rão da entidade sindical, impossibilitando a aferição
do quórum da assembleia. Acrescenta que a criação
de um sindicato genérico é ilegal e imoral, não sendo
preenchidos os requisitos legais para a convocação da

assembleia e criação da entidade sindical.
A Juíza de Direito da 11ª Vara Civil de Cuiabá,

Olinda de Quadros Altomare Castrillon, determinou a
suspensão provisória dos efeitos do Edital de Convo-
cação publicado no dia 10/05/2018, bem como a sus-
pensão da assembleia para a criação de um novo sin-
dicado, que iria ser realizado na data de 30/05/2018,
às 13:00 horas, local: ANSEF – Associação Nacional dos
Servidores do Departamento da Polícia Federal, loca-
lizado na Avenida Thome Fortes, nº 200, bairro Mo-
rada do Ouro, Cuiabá/MT, sob pena de aplicação das
medidas necessárias para a efetivação da tutela, con-
forme art. art. 297, do Código de Processo Civil.

No dia marcado para a assembleia, Adelino
Ramão da Silva entrou com recurso de agravo de ins-
trumento proferida pela Juíza alegando que a reunião
era meramente deliberativa, sem força para constituir
um sindicato. O Desembargador Pedro Sakamoto in-
deferiu a liminar.

Criação de sindicato é de novo barrada

A empresa conseguiu irritar os trabalhadores com várias “enrolações”

Depois de várias negociações infrutíferas, empregados da empresa dizem: É greve!

E

O

Foto: Mario Hashimoto

Sindsep-MT, por ser o legítimo representante dos em-
pregados da Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab), ingressou com Reclamação Trabalhista con-
tra a  empresa e a Confederação Nacional dos Traba-
lhadores no Comércio (CNTC) pedindo devolução do

valor referente à contribuição sindical descontada dos emprega-
dos e repassada para a CNTC. 

A juíza Substituta Flávia Keiko Kimura, do TRT 23 rejeitou a
preliminar de incompetência material e disse que compete à Jus-
tiça do Trabalho processar e julgar ações sobre representação sin-
dical. O Sindsep-MT alega que sempre recebeu os valores refe-
rentes à contribuição sindical dos empregados da Conab e que a
partir de 2016 os valores começaram a ser repassados para a
CNTC.

A Conab sustenta que o sindicato autor não representa seus
empregados já que eles  não são servidores públicos federais, mas
empregados regidos pela CLT e a CNTC diz já ter promovido ne-
gociações coletivas. Uma busca rápida nos noticiários ou nos sites
de procura e veja quem realmente está negociando os ACTs com
o governo federal, inclusive o deste ano. 

E é o que diz também a Juiza, de que não há nenhum vício
quanto à representatividade do autor (Sindsep - MT), sendo ele o
legítimo representante dos empregados Conab no limite territo-
rial de atuação e que o estatuto do sindicato prevê expressamente
sua constituição por "trabalhadores e servidores públicos da
União Federal, da administração direta, indireta, das autarquias e
das fundações, das empresas públicas, ativos, aposentados e pen-
sionistas, bem como, todos aqueles com vínculos regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, inclusive, com recursos
financeiros da União Federal e demais formas de relações de tra-
balho, tendo como base territorial todo o estado de Mato Grosso.
No mesmo sentido, consta do Registro Sindical do autor no Mi-
nistério do Trabalho e Emprego (fls. 14, ID 06dbb18, pág. 3).

Importante mencionar ainda que a questão da representati-
vidade do Sindicato autor em relação aos empregados da Conab
também já foi afirmada em Acórdão proferido pela 2ª Turma do
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Reconhecida a legi-
timidade da representação da categoria dos empregados da
Conab na sua base de atuação, o TRT 23, através da juíza Flávia
Keiko Kimura deu seu parecer.

"Assim, condeno a primeira ré (Conab) a pagar ao autor (Sindsep-
MT) a quantia correspondente a 60% do valor arrecadado a título
de contribuição sindical de seus empregados nos anos de 2016 e 2017.
Para o cálculo do valor referente ao ano de 2016 deverá ser observado
o valor constante no documento de ID 88c878d - Pág. 4.
Tendo em vista que a primeira ré não informou nos autos os valo-
res arrecadados no ano de 2017, deverá informar nos autos o valor
no prazo de 10 (dez) dias contados do trânsito em julgado da deci-
são. Na inércia, deverá ser considerado o valor devido em 2016.
Observe-se que a obrigação de repassar ao autor os valores arreca-
dados era da primeira ré, razão pela qual julgo improcedente o pleito
de condenação solidária da segunda ré. Entendo que a 2ª ré não pode
ser responsabilizada por ato da 1ª ré (falta de pagamento), ainda que
tenha recebido o valor correspondente ao ano de 2017.
Condeno ainda a primeira ré na obrigação de indicar o Código da en-
tidade sindical nº 914.000.000.03957-4, SINDSEP (MT), na Conta
Especial de Emprego e Salário quando do repasse dos valores reco-
lhidos a título de contribuição sindical de seus empregados sindica-
lizados a partir de 2018, observando-se os regramentos dispostos
nos artigos 578 e 579 da CLT, com redação dada pela Lei
11.467/2017".

Conab terá que devolver
repasse da contribuição

Trabalhadores da Ebserh
decidem pela paralisação

Insistência de alguns em criar um novo sindicato da saúde está virando piada nos órgãos

O
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DIRETORIA EXECUTIVA TRIÊNIO 2016/2019
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Trabalhador: João de Deus da Silva Filho; 2º Sec. Saúde do Trabalhador: Deusdete Cabral; 1º Sec. Anistiados e De-
mitidos: Joacira Santana Rodrigues de Almeida; 2º Sec. Anistiados e Demitidos: Selmo Jacinto de Oliveira; 1º Sec. de
Cultura: José Olímpio da Silva Neto; 2º Sec. de Cultura: Manoel Martins; Suplentes de Direção: Jardes Tomé dos San-
tos Pacheco; João Martins de Souza; Sérgio Balbino Ferreira; Evangelista Pereira Barros; João Galdino de Souza;
Zita Antonia Gomes Silveira; Conselho Fiscal: Titular João Sebastião Alves Pereira; Conselho Fiscal: Titular Benedita
Vandinéia de Oliveira; Conselho Fiscal: Titular Edmilson Lourenço Máximo; Conselho Fiscal: Suplente Geovano San-
tos Moreira; Conselho Fiscal: Suplente Ademar Viana dos Santos; Conselho Fiscal: Suplente Clarisse Maria Sala
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Expediente

Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Mato Grosso

om o plenário lotado e as presenças dos deputados fe-
derais carlos Bezerra (mDB), Ezequiel Fonseca (pp), sá-
guas moraes (pt) e do senador Wellington Fagundes
(pr), foi realizado no dia 21 último, no Instituto na-

cional de colonização e reforma agrária em mato grosso
(Incra/mt), assembleia com servidores do órgão para discutir
a reestruturação do plano de cargos e salários. participaram
também, sérgio ronaldo da silva, secretário-geral da cond-
sef/Fenadsef , carlos alberto de almeida, presidente do sind-
sep-mt e João Bosco de moraes, superintendente do Incra/mt
que agradeceu os parlamentares de mato grosso pelo apoio
recebido até o momento e a presença maciça de servidores.
matéria na íntegra no nosso site: www.sindsepmt.org.br

Servidores discutem reestruturação
do plano de cargos e salários: Incra

Foto Mario Hashimoto

c

rabalhadores da companhia nacional de abasteci-
mento de mato grosso (conab/mt) realizaram assem-
bleia geral Extraordinária, convocada pela condsef/Fe-
nadsef. na pauta, discussão e apresentação de

propostas para o acordo coletivo de trabalho 2018/2019. Foi
eleito Fernando pivetta como representante titular da categoria
para participar da plenária nacional da conab que será realizada
no dia 9 deste mês, onde também será eleita uma comissão na-
cional que estará à frente das negociações do acordo. como su-
plente foi eleita Joacira santana.

Conab também discute propostas
para Acordo Coletivo de Trabalho

t

MUNICÍPIO ÓRGÃO LOCAL DATA HORA

GUARANTÃ DO NORTE MS/FUNASA SEDE DO INCRA 04/06/2018 08:00
INCRA

PEIXOTO DE AZEVEDO
MATUPÁ MS/FUNASA ESCRITÓRIO 

REGIONAL DE SAÚDE 04/06/2018 14:00
TERRA NOVA DO NORTE FUNASA NÚCLEO TECNOLÓGICO 05/06/2018 08:00
ALTA FLORESTA MS/FUNASA VIGILÂNCIA AMBIENTAL 06/06/2018 08:00

CONAB 10:30
NOVA CANAÃ MS/FUNASA SEC. SAÚDE 06/06/2018 15:00
COLÍDER FUNASA/FUNAI  

INCRA SEDE DSEI 07/06/2018 08:00
SINOP/SORRISO/LUCAS MS/FUNASA CENTRO DE ENDEMIAS 08/06/2018 08:00
BARRA DO BUGRES 
NORTELÂNDIA
ARENÁPOLIS CEDIDOS MS CHACARA ALUISIO 11/06/2018 08:30
DIAMANTINO ERS ERS 11/06/2018 14:00

INCRA SEDE DO INCRA 16:00
TANGARÁ DA SERRA FUNAI/CASAI/

CEDIDOS/MS/ERS FUNAI 12/06/2018 08:00
VILA BELA
PONTES E LACERDA INCRA INCRA 13/06/2018 09:00
CÁCERES DNIT/TRANSP DNIT 14/06/2018 08:00

INCRA INCRA 14:00
FUNAS/M.S.
APÓS/PENS. XERS 15/06/2018 08:30

RONDONÓPOLIS MS/FUNASA ERS 18/06/2018 08:00
CONAB CONAB 14:00
SRTE SRTE 16:00
FUNAI/DNIT/TRANSPORTES 19/06/2018 08:00

CANARANA DSEI-XINGU DSEI-XINGU 20/06/2018 08:00
BARRA DO GARÇAS FUNASA/MS DSEI
NOVA XAVANTINA DSEI-XAVANTE 21/06/2018 08:00

FUNAI FUNAI 14:00
INCRA INCRA 16:00

CUIABÁ INCRA SEDE 02/07/2018 08:00
FUNAI SEDE 10:30
SAMF MIN. FAZENDA 13:30
PFN
RECEITA
SRTE SEDE 16:00
FUNASA SEDE 03/07/2018 08:00
MIN. DA SAÚDE SEDE 14:00
CONAB SEDE 04/07/2018 08:00
DNPM SEDE 10:00
IPHAN SEDE 13:30
CASAI-CBÁ CASAI-CBÁ 16:00
DSEI-CUIABÁ SEDE 05/07/2018 08:00
EXÉRCITO SINDSEP 11:30
MAPA SEDE 14:30
APOSENTADOS
PENSIONISTAS SINDSEP 06/07/2018 08:30
ZOO-CUIABÁ ZOO-CUIABÁ 09/07/2018 07:30
EBSERH HUJM 11:30

18:30
VARZEA GRANDE ZOO-VGDE ZOO-VGDE 10/07/2018 07:30
CHAPADA MS/FUNASA SMS 11/07/2018 08:30
STO ANTONIO LEVERGER MS/FUNASA SMS 12/07/2018 08:30
POCONÉ MS/FUNASA SMS 13/07/2017 09:00

Cuiabá (MT), 15 de maio de 2018.

Carlos Alberto de Almeida
Presidente do Sindsep (MT)

O Presidente do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS NO ESTADO DE MATO GROSSO –
SINDSEP-MT, no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA todos servidores associados a esta entidade
sindical para participarem das ASSEMBLEIAS DE BASE POR LOCAL DE TRABALHO, com objetivo de repassar
os informes para categoria, prestação de contas e a Eleição de Delegados (as) ao 12º Congresso do SINDSEP
(MT), que será realizado nos municípios, conforme órgãos, dia, hora e local, a saber:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLÉIAS DE BASE PARA ELEIÇÃO DE 
DELEGADOS (AS) AO 12º CONGRESSO DO SINDSEP (MT).

Gestão: SINDSEP, INDEPENDENTE, DE LUTA E DEMOCRÁTICO
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS NO ESTADO DE MATO GROSSO      

Fundado em 22 de fevereiro de 1990 Filiado à CUT e à Condsef/Fenadsef

Foto Ídio Nemésio de Barros
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Chapa 2, tendo como titulares Carlos Alberto de
Almeida (Conselho Fiscal) e Leonídia Laranjeira
Fernandes (Conselho Deliberativo) venceu a elei-
ção da Caixa de Previdência e Assistência dos Ser-

vidores da Fundação Nacional da Saúde (Capesesp) reali-
zada nos dias 17 e 18 de maio. “Juntos em Defesa da
Capesesp” obteve 1.869 votos enquanto que a Chapa 1, ‘Con-
trole e Credibilidade', obteve 1.077 votos, tendo havido 60
nulos e 44 em branco. Rejane Maria de Oliveira, servidora
da Funasa de Pernambuco e Manoel Cecílio Monteiro, ser-
vidor da Funasa do Maranhão, são os suplentes, respecti-
vamente.

O presidente do Sindsep-MT, Carlos Alberto de Al-
meida, agradeceu os votos recebidos e o apoio incondicio-
nal da Condsef/Fenadsef. “Tenho certeza que realizaremos
um grande trabalho frente à Capesesp, pelo seu fortaleci-
mento e contra os reajustes abusivos, por mensalidades viá-
veis, além da revisão para que haja contribuição paritária
de 50% governo e 50% servidor e manter um diálogo per-
manente com os associados pois somente assim melhora-
remos a gestão do plano”.

Temos convênio com o Sindsep-MT

manIFEstO

Construir a mobilização unitária
pelos direitos e por democracia 

este momento histórico a VIII Plená-
ria Estatutária da CONDSEF/FENAD-
SEF assume o desafio de enfrentar a
luta em defesa dos servidores e em-
pregados públicos federais, por servi-

ços públicos universais e de qualidade para toda
a população, por democracia e soberania nacio-
nal sobre nossas riquezas minerais, em particu-
lar o petróleo. 

A partir do livre debate e reafirmando as re-
soluções do XII Congresso da CONDSEF/FE-
NADSEF, as três teses que aqui se inscreveram,
no respeito às concepções de cada uma, apresen-
tam uma posição unificada a ser submetida ao
conjunto dos servidores e empregados públicos
federais. 

Não vamos "esquecer os acordos" firmados
em 2015, como quer o Ministério do Planeja-
mento. Não vamos aceitar a retirada de direitos
nas negociações dos Acordos Coletivos de Traba-
lho (ACTs) dos empregados públicos. 

A CONDSEF/FENADSEF vai defender,
apoiar e impulsionar cada uma e todas as reivin-
dicações dos trabalhadores de cada setor e de
cada órgão público e estatal. Juntos vamos pres-
sionar os dirigentes desses órgãos para que aten-
dam as demandas da categoria e encaminhem o
que couber ao Planejamento, como as melhorias
ou implantação de carreiras. Vamos exigir nego-
ciações da pauta de reivindicações entregue em
fevereiro. 

Vamos construir a mobilização unitária da
categoria cujas reivindicações específicas e gerais
se chocam com a Emenda Constitucional 95 que
congelou os investimentos públicos sociais por
20 anos, como há muito queria o capital finan-
ceiro nacional e internacional. 

Para impor essa brutalidade contra o povo
brasileiro - que jamais seria aprovada nas urnas -
organizaram o golpe jurídico-parlamentar-mi-
diático desfechado em 2016.  

Os ataques deflagrados pelo governo golpista
de Temer abalaram profundamente as conquistas
sociais históricas, o direito dos trabalhadores.
Com a aprovação da EC 95/2016 abriu-se as por-
tas para o desmantelamento do serviço público e
para o arrocho salarial dos servidores, com o claro
intuito de transferir os recursos para pagamento
de juros e amortizações da dívida pública. Apro-
varam a absurda reforma trabalhista que pratica-
mente decretou a morte da CLT, além de poten-
cializar dramaticamente a precarização do
trabalho.  

E para evitar a revogação dessas medidas, o
golpe promoveu um verdadeiro esquartejamento
da democracia e do estado democrático de direito
com a arbitrária prisão do ex-presidente Lula, que
foi alvo de uma operação (Lava Jato) que tem mo-
tivação econômica (destruição da economia na-
cional) e política para inviabilizar sua candida-
tura à Presidência da República - inclusive com
pressão de generais em momentos decisivos - de-
flagrando um estado de exceção. Uma tenebrosa
desconstrução da Democracia no Brasil. Inde-
pendentemente da avaliação de mérito sobre as
opções de voto em 7 de outubro, não se admite
que o direito de Lula a se candidatar seja cer-
ceado. 

E se destapou a fúria de uma reação obscu-
rantista dando asas a todo tipo de preconceito,
discriminação e intolerância política e social. Re-
crudescimento da violência, tiros contra as ma-
nifestações pacíficas, perseguição e assassinato de
militantes dos movimentos sociais. Tal investida
promoveu o ataque ao acampamento dos mani-
festantes pró-Lula, em Curitiba, tendo como con-

sequência o ferimento de uma pessoa por tiros
disparados por arma de fogo. Tal fato é veemente
repudiando pela CONDSEF/FENADSEF. 

Basta! Não podemos nos intimidar com a
farsa das condenações num tribunal de exceção
onde se condena não com base em provas mas
no achismo das "convicções"! Temos clareza de
que não existe nenhuma "campanha contra a cor-
rupção", existe, sim, um ataque ao estado demo-
crático de direito. Lula é preso político. Defender
seus direitos legais é defender a nós mesmos,
nosso direito de organização e de manifestação. 

Por isso, a nossa luta salarial e em defesa dos
serviços públicos estará estreitamente associada à
defesa da democracia. Dessa forma, orientamos
as servidoras e os servidores a participarem de fó-
runs existentes ou ajudar construir espaços para
discussão da defesa da democracia a exemplo dos
Comitês Populares em Defesa da Democracia e
da Liberdade de Lula, fóruns dos trabalhadores
nos estados e outras iniciativas de centrais e mo-
vimentos sociais. Ao mesmo tempo, nossas enti-
dades devem orientar para que a composição do
congresso nacional seja renovada para que haja
uma real representação dos trabalhadores e dos
setores oprimidos da sociedade. 

Como muito bem demonstrou o DIEESE em
nossa Plenária, a ofensiva é internacional e tem
sua raiz na necessidade do capital financeiro des-
truir todos os direitos conquistados por décadas.
Portanto, para fazermos o enfrentamento ao go-
verno títere do grande capital é necessário que
ampliemos nossas alianças com as organizações
dos trabalhadores e dos movimentos sociais para
revogar a EC 95/2016, pressionar para a abertura
da Campanha Salarial 2018 e revogar a Reforma
Trabalhista, a exemplo do ocorrido com a monu-
mental Greve Geral dos Trabalhadores, ocorrida
em 28.04.2017, que contou com mais de 40 mi-
lhões de trabalhadores que pararam o Brasil e no
subsequente  processo de mobilização impôs
uma fragorosa derrota ao Governo Temer na sua
indecente proposta de Reforma da Previdência
(que devemos nos manter alertas para sepultá-la
de vez). 

Nessas condições, nossa categoria batalha
diariamente para conservar o essencial e garantir
sua sobrevivência. É a luta que vamos travar, ne-
nhum direito a menos! A luta para que o país seja
de todos os brasileiros! 

Cumprimento de todos os acordos firma-
dos em 2015! 

Abertura imediata de negociações sobre
todas as pautas entregue ao governo! 

Revogação da Emenda Constitucional 95! 

Revogação da Reforma Trabalhista! 

Contra o Estado de Exceção! Lula livre!
Pelo direito de Lula ser candidato: Eleição
sem Lula é fraude!  

Em defesa dos servidores, do serviço pú-
blico, da democracia e da soberania nacio-
nal! 

Em defesa da regulamentação do direito à
negociação coletiva no serviço público e da
garantia da Data Base! 
Aprovado pela unanimidade dos delegados
e delegadas da  VIII Plenária Estatutária da
CONDSEF/FENADSEF - Brasília, 05.05.2018 

a
Capesesp: Chapa 2 vence pleito

n
a declaração pública foi aprovada por unanimidade na vIII plenária Estatutária da condsef

Mato Grosso ganha representante no Conselho Fiscal da Capesesp
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NOME DIA

ADEMAR VIANA DOS SANTOS 21
AIDA BATISTA DA CRUZ LOPES 15
ALDAIR BENEDICTA BASTOS 21
AMARILDO QUEIROZ DE  SOUZA 14
ANA ROMANA DA SILVA BERNARDO 15
ANISIO TEIXEIRA DE MATOS 28
ANTONIA FRANCISCA DE OLIVEIRA BARROS 12
ANTONIA ROSA DE FRANÇA 13
ANTONIO GUABIRABA DA SILVA MOREIRA 11
ANTONIO JAIR FIDELEX 14
ANTONIO NUNES 11
ANTONIO SANTOS BERTINI NETO 04
ANTONIO SERGIO YORI 24
ANTONIO VALDIVINO DE SIQUEIRA 01
APARECIDO BRIOSCHI 22
ARELI RAMOS DA PAIXAO 27
ARMANDA FRANCISCA DE ALMEIDA 23
BENEDITO ASSIS DA SILVA 21
BENEDITO FIRMO DE ANUNCIACAO 01
BERNADINA DA SILVA BALOSIO 12
CARLOS MARCIO VIEIRA BARROS 02
CATARINO VEIGA DA CONCEICAO 18
CHIRLE COLPINI 15
CLAUDIA PEREIRA GONÇALVES 07
DILSON ROCHA MATIAS 01
DINILCE CORREA DA COSTA 11
DOMINGOS SAVIO DE SANTANA 19
EBE MARQUES FONTES 18
EDILENE CONCEIÇÃO DE F. SIQUEIRA 30
EDIVAN DA SILVA CAMPOS 22
EDJORGE DOS SANTOS 15
EDNA SILVANE DAS NEVES KELLER 18
ELZA BARBOSA DOS SANTOS 29
ESTEVAO CARLOS TAUKANE 21
FABRICIO MONTEIRO DA SILVA 19
FERNANDO PEDROSO DA SILVA 27
GENETE MARIA TIBALDI DOS SANTOS 05
GERSON ORMONDE LIMA 20
GERVASIO LEONCIO DE ARRUDA 19
GESSY DA MOTA MACEDO 28
GLAUCIA CRISTINA FERREIRA DE CAMPOS 08
GUILHERME REIS CODA DIAS 25
ILSON CESAR PEREIRA BRANCO 25
INALVA NUNES 22
ITAMAR MOREIRA DE SOUSA SANTOS 11
JESSILYN ALMEIDA DE OLIVEIRA 12
JOAO BATISTA DE ABREU 23
JOAO BATISTA DE SOUZA REIS 21
JOAO DAVID 04
JOAO EVANGELISTA BABAT 15
JOAO SERGIO CARVALHO DO NASCIMENTO 24
JOAO SOARES BARBOSA 24
JOAO VITORINO DE SOUZA 24
JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA 15
JONAS PAULINO MAGALHAES 22
JORGE SENATORE VARGAS RODRIGUES 20
JOSE CARLOS BEZERRA 10
JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO 28
JOSE GONZAGA DE FREITAS 21
JOSE LUIZ JALES 02
JOSE OLAVO DOS SANTOS 25
JOSE PEDRO DE LIMA 29
JOSIAS HENRIQUE DOS SANTOS 14
JOSUE MOREIRA LOPES 15
JOÃO BAPTISTA DE AZEVEDO 24
JULIANO PAUAKA 27
JUSTINA JULIANA APRINIO DA LUZ GUIA 19
LEONINO MARIA DE PROENCA 08
LUIS BARRETO DA SILVA 22
LUIZ FELIX DA COSTA 21
LUIZA QUINTINA SILVA DE JESUS 23
MANOEL BELEM DE SOUZA 07
MARGARIDA AMORIM DA SILVA 10
MARIA ALZIRA RIBEIRO DE OLIVEIRA 05
MARIA AMELIA MOREIRA DA CRUZ 10
MARIA ANTONIETA ZALOIMOERO 04
MARIA APARECIDA DA SILVA 24
MARIA JERACINA DA SILVA MIRANDA 02
MARIA JOANA HRYSYK ARAUJO 21
MARIA JOSE LOPES DE QUEIROZ 12
MARIA LUCIA FERNANDES DE CASTRO LIRA 30
MARIA RODRIGUES DE ASSUNÇAO 07
MARIA ZAIRA PEREIRA DA SILVA 07
MARINEZ APARECIDA DE CAMPOS 15
MARINO PINHO DE OLIVEIRA 10
MARLENE VIEIRA VIRGILATO 01
NILZA BENEDITA DE QUEIROZ 30
NOISE MARIA DA COSTA 26
ODILON VIEIRA DOS SANTOS 05
PALMIRA DE ARRUDA E SILV 10
PASCOALINA RETARTO 28
PAULO ROGERIO BARCELOS SANTIAGO LIMA 30
PEDRINA CARDOSO DA SILVA 29
PEDRO ALVES DOS SANTOS 29
PEDRO ARGEMIRO DE ARRUDA 20
PERCIDES COUTINHO 10
PUIU TXUCARRAMAE 24
RAIMUNDA ROSICLER PEREIRA GUIMARAES 04
RAIMUNDO CUNHA PIMENTEL 26
RAUL COSTA 22
REGINA LOURDES DA SILVA CARVALHO 06
REINALDO RIBEIRO MIRANDA 28
RITA DE ALMEIDA MONTEIRO 30
RITA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 01
ROBERTO PEREIRA BRAVO 09
RODRIGO SILVA ROCHA 21
ROSALVA BATISTA PEREIRA 24
SATURNINO DE JESUS 03
SEBASTIANA AMORIM 19
SEBASTIAO DUROURE DA SILVA 01
SEBASTIAO LOPES 21
SERGIO OTAVIANO TENORIO 12
SEVERINO BRAZ MOREIRA 19
SONIMAR DA SILVA LOPES 20
SYDNEY BENVINDO SILVA 09
TEODOMIRO LUIZ AMORIM 27
TERESA EIKO OKADA DA COSTA 20
TEREZINHA FLORINDA DE JESUS                                                 08

revisto para iniciar na primeira quin-
zena de Julho de 2018, estão abertas ins-
crições para a Turma 2018/II Semestre,
de Coaching em Grupo do Programa
"Escolha de Sucesso" para escolha pro-

fissional de jovens, filhos, netos, sobrinhos e demais
dependentes de servidores públicos federais sindi-
calizados junto ao Sindicato dos Servidores Públicos
Federais no Estado de Mato Grosso - SINDSEP-MT.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o sin-
dicato na pessoa do Sr. Carlos Alberto – Presidente e
o Master Coach de Desenvolvimento Pessoal e Pro-
fissional e Terapeuta Alternativo Paulo Almeida, gra-
duado em Pedagogia pela UFMT e estudante de Psi-
coterapia pela ABPR-RS.

O Programa de Coaching em Grupo tem du-
ração de (10) dez sessões, sendo um encontro por se-
mana, com duração de 90 minutos cada, e foi cuida-
dosa e metodicamente desenvolvido para auxiliar
jovens a se autoconhecerem, elaborar uma estratégia
com (...Ponto de partida de onde o jovem se encon-
tra até onde e ou o que deseja alcançar), através de
um plano de ação e (foco) voltados para o encontro,
a definição e garantia de seus objetivos, metas e pro-
pósito de vida no domínio acadêmico-profissional,
pesquisa de mercado profissional e educacional, e
avaliação de si mesmo, do processo em si e do coach.

O Programa "Escolha de Sucesso" foi adequada-
mente adaptado mais especificamente para jovens e
adultos que estão em dúvida quanto à sua formação

acadêmica e, conseqüentemente, futura profissão;
qual "faculdade" pretende fazer e poder consciente-
mente conciliar essas escolhas com uma promissora
carreira e realização pessoal, financeira, profissional
etc. tais questões/dúvidas são muito comuns entre
os jovens.

Ao longo das sessões, tanto no Programa de
Coaching em Grupo quanto no Coaching Individual
o coachee (cliente), seguindo o meu Método, se uti-
liza de (15) quinze a (20) vinte Ferramentas de Coa-
ching, distribuídas adequadamente nas etapas de:
Autoconhecimento, Planejamento e Ação, Pesquisa,
Avaliação e Auto-avaliação;

Para inscrever-se e saber mais sobre as sessões
individuais ou em grupo envie um e-mail para: con-
tatocoachpauloalmeida@gmail.com ou pelos telefo-
nes: (65) 99312-5577 ou 99280-0990.

Ressaltando que são apenas (15) quinze vagas
para a “Turma 2018/II Semestre“ recomendamos que
garanta logo a sua INSCRIÇÃO pelos telefones acima
informados ou por e-mail, e que os valores aqui pra-
ticados - DIFERENCIADOS, são em razão da parce-
ria existente, ou seja, de R$ 597,00 - COM DES-
CONTO - será de R$ 397,00 (Trezentos e Noventa e
Sete Reais) por pessoa, podendo ser PAGO à VISTA
ou Parcelado junto ao Sindicato. 

Veja a matéria na íntegra no site: www.sind-
sepmt.org.br

MASTEr COACh PAULO ALMEIDA

COMO ALCANÇAR SEUS OBJETIVOS
EscOlha DE sucEssO

Um homem chega na
balada e encontra uma
mulher e então dá um
garfo a ela. E ela
pergunta: Para que o
garfo? 
E ele responde: É
porque eu to dando
sopa. 
E ela diz: mas sopa se
come de colher. 
E ele responde: é que
eu sou difícil...
----------------0
Um oficial iraquiano
chama os oito sósias do
Saddam e diz: Tenho
boas e más notícias. A
boa notícia é que
Saddam está vivo. Todos
os sósias comemoram. A
má notícia é que ele
perdeu um braço.
----------------0
A professora pergunta
para os alunos: - Quem
é que quer ir par ao
céu? Todos levantam a
mão, menos o
Joãozinho. - E você
Joãozinho? Não quer ir
para o céu? - Querer eu
quero, mas a minha
mãe falou que depois
da aula era para eu ir
direto para casa!

p


