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Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso 
UTILIDADE PÚBLICA Nº 2.646 DE 04/04/66 – CNPJ: 15.007.842/0003-04 

Sub-Sede de Várzea Grande-MT 

Of. Circ. nº 020/2021               Várzea Grande, 22 de março de 2021. 

Aos trabalhadores da educação /VG – Rede Municipal 
 

ASSUNTO: Deliberações e encaminhamentos do Conselho de Representantes realizado no dia 18/03/21 

Companheiros/as, 

A Direção do Sintep/VG realizou no dia 18/03/21, Conselho com os representantes das Unidades Educacionais, onde foi 

deliberado os novos encaminhamentos, além dos que foram deliberados anteriormente. 

REDE MUNICIPAL 

1 – Reafirmar a manutenção da suspensão das atividades PRESENCIAIS até que as autoridades sanitárias assegurem o retorno 

sem risco de contaminação do COVID-19 para todos/as os/as trabalhadores/as. Ou seja, sem vacina não tem trabalhos 

presenciais com os trabalhadores e muito menos com alunos e comunidade; 

1.1 – Encaminhar um novo documento cobrando uma postura da SMECEL para a suspensão dos trabalhos presencias de todos 

os trabalhadores, por conta do alto índice de contaminação da COVID 19 e consequentemente alto índice de mortes dos 

trabalhadores da educação; 

1.2 – Denunciar no Ministério Público sobre as condições de trabalho nas unidades escolares quanto ao alto índice de 

contaminação da COVID 19 e consequentemente alto índice de mortes dos trabalhadores da educação; 

2 – Cobrar da SMECEL recomposição salarial referente ao ano de 2021 para todos/as os/as trabalhadores/as da educação de 

acordo com os estudos que estão sendo feitos pelo Sintep/VG, além das perdas salariais de 27,82% para os servidores técnicos 

que estão há 4 anos sendo lesados com essas perdas da recomposição salarial; 

3 – Cobrar resposta do Prefeito Kalil Baracat com relação ao Ofício 004/21 do Sintep/VG (pauta de reivindicação/2021, 

protocolada no dia 22/01/21); 

4 – Cobrar resposta do Secretário Silvio Fidélis com relação ao Ofício 011/21 do Sintep/VG (pauta de reivindicação/2021, 

protocolada no dia 22/02/21); 

5 – Solicitar esclarecimentos da SMECEL em torno dos funcionários que atuam no NTM: quantos trabalhadores são, suas 

funções e relatório de atividades que são desenvolvidas bem como a apresentação de um plano de formação para os 

profissionais de educação do município de Várzea Grande; 

6 – Prorrogação do mandato da direção do Sintep/MT, bem como das Direções Regionais e das Subsedes, que vence no dia 
29/06/21, por um ano até 29/06/22, devido ao alto índice de contaminação e mortes causada pela COVID 19. 
 

Defender a valorização profissional – melhores condições de trabalho, melhores condições salariais – é TAREFA COLETIVA de 
toda categoria e cada um trabalhador precisa contribuir com a sua parte nesta LUTA. As leis em si, não efetivam direitos, é 
preciso LUTAR COLETIVAMENTE para fazer valer e cumprir cada direito conquistados. 
 

Agradecemos o envolvimento, mobilização e participação de todos/as nas atividades sindicais e reforçamos a necessidade de 
mantermos mobilizados para fazermos os enfrentamentos, pois os governos (federal, estadual e municipal) não tem medido 
esforços para a retirada de direitos da classe trabalhadora. 
 
 

Juscelino Dias de Moura 
Presidente Sintep/VG 
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