SINTAP/MT
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SISTEMA AGRÍCOLA
AGRÁRIO E PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Rua 06, Casa 02, Setor Oeste, Bairro Morada do Ouro,
CEP 78053-270 – Cuiabá-MT. Tel. (65) 3644-3747
E-mail: recepcao@sintapmt.org.br

Comunicado SINTAP/MT

O SINTAP empenhado em acompanhar de perto e prestar assistência aos servidores
pertencentes a sua base não tem medido esforços para trabalhar com afinco e
dedicação atendendo a todos que assim solicitam e necessitam.
Nesta segunda-feira 23/03 fomos pessoalmente protocolar na casa civil o ofício nº 09
do fórum sindical, ofício este que solicita entre outras coisas a dispensa de todos os
servidores ao comparecimento no local de trabalho para evitar a contaminação pelo
coronavírus.
A Presidente do SINTAP prestou atendimento por telefone, e-mail e watsap na sede do
sindicato a todos que solicitaram. Juntamente com nossa assessoria jurídica, Dr. João
e Luiz Fernando, elaboramos e enviamos questionário aos servidores para servir de
embasamento técnico em uma possível paralisação, monitoramos os casos de
servidores que ainda permanecem no local de trabalho mesmo sendo grupos de risco,
mantivemos contato com a Presidência e Diretoria Técnica do INDEA para dispensar
esses servidores e exigir providências urgentes para evitar mais casos desta natureza.
O que nos causou espanto e preocupação foi o desencontro de informações dentro da
instituição INDEA onde um comunicado de Gerência interna sobrepôs ao decreto do
Governador fazendo com que a chefia imediata mantivesse o servidor de grupo de risco
no local de trabalho. Aproveitamos e fazemos um alerta a todos os servidores, Gerentes
Regionais e Responsáveis de Unidade para que se atentem aos grupos de risco e não
os mantenham em local de trabalho, essa determinação já está expressa no Decreto
do Governo do Estado e não depende de autorização das instituições. Vamos olhar e
tratar com carinho cada caso, a Diretoria Técnica e a Presidência do INDEA estão
demonstrando complacência em todas as reivindicações que levamos até eles.
Neste dia também foi publicado um novo decreto nº 422 que dá liberdade a cada
autoridade máxima do órgão ou entidade decidir sobre a necessidade física dos
servidores nas unidades. Entramos em contato com a Diretoria do INDEA solicitando a
liberação dos servidores e o mesmo respondeu que o INDEA tem que ser mantido
aberto tendo em vista que todas as nossas atividades são consideradas essenciais pelo
Decreto nº 10.282 de 20/03/2020 do Governo Federal e não há possibilidade de
liberação dos servidores, nem mesmo os considerados de área administrativa, foram
taxativos, o atendimento nas unidades não pode ser dispensado. Insistimos no pedido
visto que entendemos que a vida humana, a saúde e integridade do servidor está acima
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dos interesses comerciais, da vigilância sanitária dos animais. A área florestal pode
esperar, assim como ficou um bom tempo sem o serviço de identificação de madeira.
Este sindicato entende que esta semana por ser considerada o período mais crítico da
contaminação deveríamos sim parar o atendimento a todo o público externo. Estamos
trabalhando com a nossa assessoria jurídica neste intuito, evitar ao máximo a
exposição dos servidores para reduzir os riscos de contaminação. Nossos assessores
jurídicos estão fazendo análise para encontrar embasamento jurídico em uma possível
paralisação e que os nossos servidores não sejam penalizados por falta ao trabalho.

Que Deus nos proteja com muita luz e sabedoria.

Estamos a disposição para esclarecimentos através dos telefones: (65) 9 8118 7557 –
(65)98123 4448 – (65)3644-3775 (65)3057-4737

Cuiabá, 24 de Março de 2020.

Veja abaixo as ações anteriores que o SINTAP já executou:

Nós do SINTAP/MT, enquanto entidade sindical, devidamente constituída, temos o
compromisso de prestar esclarecimentos e divulgar as ações já tomadas bem como
orientar para próximas ações e medidas que deverão ser direcionadas diante da
pandemia do coronavirus(COVID-19). Informamos que esta presidente que vos fala
está em regime de plantão 24 horas e está a postos independente de qualquer situação
e pronta para o front. Publicamos um comunicado no dia 16/03 suspendendo a
assembleia marcada para o dia 18/03 bem como o ato em defesa do serviço público
que seriam realizados nesta data. Na data de 17/03/2020, ainda sem casos
confirmados do coronavirus em Mato Grosso, nos reunimos no SINTAP/MT juntamente
com nossa assessoria jurídica e imediatamente tomamos a decisão de suspender as
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atividades deste sindicato no que tange a todos os colaboradores da área administrativa
e auxiliar em geral. Permanecemos apenas a Presidente e assessoria jurídica
prestando atendimento excepcionalmente presencial e 100% on line, por via telefônica,
watsap e email. Publicamos também uma portaria suspendendo a assembleia geral
ordinária de prestação de contas que seria realizada na data de 27/03/2020 e demais
reuniões ou quaisquer eventos por prazo indeterminado. Concomitante a isso, reunimos
no gabinete da Presidência do INDEA e tivemos contato com a diretoria técnica da
autarquia na terça-feira, 17/03/20 para tratar do coronavirus, saber quais medidas
estavam sendo tomadas pela autarquia para proteção dos servidores. Protocolamos
nesta data o ofício nº 050/2020(cópia anexo) e até o momento sem resposta. Na data
de 18/03/20 novamente protocolamos um ofício nº 051/20(cópia anexo) exigindo
medidas mais contundentes de proteção ao trabalhador e até o momento sem resposta.
Os servidores continuaram trabalhando normalmente e a autarquia não forneceu
equipamentos de proteção aos trabalhadores. No dia 19/03 protocolamos o ofício
052/20(cópia anexo) para o Governador do Estado de Mato Grosso que também é o
Coordenador do Gabinete de situação que trata do coronavirus e solicitamos que entre
outros determinasse a suspensão do atendimento externo. Reunimos ainda na tarde
deste dia com o fórum sindical para deliberar ações perante o governo em combate ao
coronavirus e proteção a integridade de servidores e comunidade. Na data de 20/03
protocolamos o ofício circular nº 030/20 ao Governador, Secretário de Planejamento e
Gestão, Secretário de desenvolvimento econômico e social e também ao Presidente do
INDEA solicitando que na data de 20/03 seja determinado ao INDEA e INTERMAT o
fechamento das unidades e postos de atendimento e que todos os servidores fiquem
em suas residências para evitar o contágio e propagação do coronavirus conforme
orientação médica.(cópia anexo). Ainda na data de 20/03 estivemos no complexo
laboratorial do bairro Planalto onde estão instalados vários setores de atendimento do
INDEA juntamente com o médico sanitarista e também deputado estadual Dr. Ludio
Cabral que orientou acerca dos devidos cuidados para evitar a pandemia coronavirus.
No sábado(21/03) estivemos reunidos com várias categorias do fórum sindical e
encaminhamos um ofício ao Governador de MT que também é coordenador do
gabinete de situação onde solicitamos a suspensão do atendimento presencial evitando
que os servidores sejam contaminados. Definimos um prazo para a suspensão e caso
seja mantido o fórum sindical irá paralisar todas as atividades para preservar a
integridade de toda a coletividade. O ofício será protocolado oficialmente nesta manhã
de segunda-feira porém já foi enviado por watsap aos secretários Mauro Carvalho(casa
civil) e Basílio Bezerra (sec. de gestão) sendo confirmado a visualização e leitura pelo
primeiro.
Mantivemos contato com o presidente do INDEA/MT Sr. Tadeu Aurimar Mocelin e
questionamos sobre o atendimento ao público, sobre o atendimento nos postos fiscais
e posto de identificação de madeira. O presidente nos informou da publicação de um
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decreto federal nº 10.282 que define como serviços públicos e atividades essenciais a
vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias, a prevenção, controle e erradicação
de pragas dos vegetais e de doença dos animais e a vigilância agropecuária
internacional e desta forma o INDEA teria que manter as atividades por ser
consideradas essenciais. Nos informou que o INDEA disponibilizará as máscaras que
o INDEA possui nos kits, já autorizou comprar álcool gel para todos e que está em falta
no mercado, quanto ao atendimento ao público está providenciando uma sistemática
de trabalho e que depende da aprovação do gabinete de situação. Os 2 postos
fiscais(Vila Rica e Guarantã) continuam atendendo com máscaras e higienização com
álcool gel. Já o posto de identificação de madeira ainda está verificando com a justiça
se é essencial e caso não seja vai suspender o atendimento.
Este sindicato presa sempre pelo bom senso e entende que neste momento o ideal é
que não haja atendimento presencial ao público externo e que seja ofertado teletrabalho
aos servidores para evitar inclusive trânsito de pessoas indo aos locais de trabalho.
Orientamos a todos os servidores que fujam de ambientes aglomerados, não trabalhem
sem máscaras e higienização das mãos, caso necessário o sindicato estará fornecendo
álcool gel a todos mas que adquiram em seu município com comprovante fiscal que
faremos o devido reembolso.
Estamos à disposição para esclarecimentos através dos telefones: (65) 9 8118 7557 –
98123 4448 – 3644 3775

Cuiabá-MT, 24 de Março de 2020.

ROSIMEIRE B. C. RITTER
PRESIDENTE DO SINTAP/MT

