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Fábrica 

 

Nosso dia vai chegar 

Teremos nossa vez 

Não é pedir demais: 

Quero justiça 

Quero trabalhar em paz 

Não é muito o que lhe peço 

Eu quero um trabalho honesto 

Em vez de escravidão 

 

Deve haver algum lugar 

Onde o mais forte não 

Consegue escravizar 

Quem não tem chance 

 

De onde vem a indiferença 

Temperada a ferro e fogo? 

Quem guarda os portões da fábrica? 

 

O céu já foi azul, mas agora é cinza 

O que era verde aqui já não existe mais 

Quem me dera acreditar 

Que não acontece nada 

De tanto brincar com fogo 

 

Que venha o fogo então 

 

Esse ar deixou minha vista cansada 

Nada demais  

 

(Renato Russo e Legião Urbana). 

  



 

 

RESUMO 

 

O presente estudo visa discutir e problematizar o movimento sindical dos servidores públicos 

municipais da Zona da Mata Rondoniense. Destaca-se o sindicato dos servidores públicos da 

região por haver um histórico de representação de lutas dos trabalhadores e pela necessidade de 

construir no campo acadêmico da região, produções acerca de tal temática, principalmente em 

tempos de difícil mobilização social devido à expansão da competividade, individualismo e 

políticas de retrocesso ao que se refere às questões trabalhistas. Buscou-se analisar a criação de 

uma instituição classista, regionalizada, que abrange sete municípios a partir de subsedes na 

região da Zona da Mata: Rolim de Moura, Novo Horizonte D’Oeste, Nova Brasilândia D’Oeste, 

Alta Floresta D’Oeste, Santa Luzia D’Oeste, Parecis e Alto Alegre dos Parecis; além disso, 

procurou-se identificar as correntes políticas presentes no sindicato; caracterizar a 

representatividade do sindicato para os servidores; verificar as demandas dos servidores 

públicos municipais da Zona da Mata Rondoniense e perceber as táticas e estratégias presentes 

no sindicalismo do SINSEZMAT. Para a realização do trabalho teve-se como proposta a 

realização de entrevistas com servidores, dirigentes e ex-dirigentes sindicais, análise 

documental do estatuto, atas e ofícios coletados na sede principal do sindicato no município de 

Rolim de Moura, fontes em jornais e revistas eletrônicas, bem como utilização de produções 

bibliográficas voltadas para os movimentos trabalhistas e para o processo de migração na região 

nas décadas de 1970 e 1980. Dentro desta perspectiva, ressalta-se também a importância do 

processo de colonização da região da Zona da Mata Rondoniense, os projetos econômicos 

desenvolvidos para a integralização do capital nacional na espacialidade e a formação dos 

movimentos sociais ligados as questões trabalhistas. Como aporte teórico, pode-se destacar as 

obras de Gramsci (1976); Marx (1971); Hobsbawm (2012); Mattos (2009); Perdigão e Bassegio 

(1992); Amaral (2004), dentre outros. A pesquisa contribuiu a compreensão da formação do 

movimento sindical do setor público da região, ademais, almeja-se que a presente proposta além 

de cooperar com os dados levantados pela pesquisa, das discussões acerca da temática proposta, 

possa de alguma maneira abrir a possibilidade de discussões acerca dos movimentos trabalhistas 

na região, do histórico de lutas, das conquistas e percepções dos processos históricos que 

colaboram para a permanência de instabilidades políticas, econômicas e sociais presentes nas 

relações dos sujeitos inseridos na região. 

 

Palavras-chaves: Rondônia. Sindicalismo. História. Zona da Mata. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to discuss and problematize the labor union movement of the municipal 

public servants of Zona da Mata Rondoniense. The trade union of public servants of the region 

stand out for having a history of representation of workers' struggles and for the need to build 

in the academic field of the region, productions about this subject, especially in times of difficult 

social mobilization due to the expansion of competitiveness, individualism and backward 

policies regarding labor issues. The aim of this study was to analyze the creation of a 

regionalized classist institution that covers seven municipalities from subsections in the Zona 

da Mata region: Rolim de Moura, Novo Horizonte D'Oeste, Nova Brasilândia D'Oeste, Alta 

Floresta D'Oeste, Santa Luzia D'Oeste, Parecis and Alto Alegre dos Parecis; in addition, it 

sought to identify the political currents present in the union; characterize the representativeness 

of the labor union to the public servants; verify the demands of the municipal public servants 

of Zona da Mata Rondoniense and to perceive the tactics and strategies present in the trade 

unionism of SINSEZMAT.  In order to accomplish this study, it was proposed the conduction 

of interviews with officials, leaders and former leaders of the trade union, documentary analysis 

of the statute, minutes and official letters collected at the head office of the union in the 

municipality of Rolim de Moura, sources in newspapers and electronic journals, as well as use 

of bibliographic productions directed towards the labor movements and the process of migration 

in the region in the 1970s and 1980s.Within this perspective it was emphasized the importance 

of the colonization process of the Zona da Mata Rondoniense region, the economic projects 

developed for the payment of the national capital in the spatiality, and the formation of social 

movements linked to labor issues. As a theoretical contribution, the works of Gramsci (1976); 

Marx (1971); Hobsbawm (2012); Mattos (2009); Perdigão e Bassegio (1992); Amaral (2004), 

among others can be highlighted. The research contributed to the understanding of the 

formation of the trade union movement of the public sector of the region, in addition, it is hoped 

that the present proposal cooperates with the data raised by the research and can somehow open 

the possibility of discussions about the labor movements in the region, the history of struggles, 

the achievements and perceptions of historical processes that contribute to the permanence of 

political, economic and social instabilities present in the relations of the individuals involved. 

 

Keywords: Rondônia; Syndicalism; History; Zona da Mata. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo do movimento sindical dos servidores públicos municipais da Zona da Mata 

Rondoniense busca compreender a dinâmica adjacente ao seu surgimento, consolidação e lutas 

no âmbito dos interesses coletivos. 

Ressalta-se a possibilidade de problematizar e discutir a situação dos servidores e a 

representatividade do sindicato, em tempos de difícil mobilização dos trabalhadores em virtude 

de um processo acelerado de competitividade e individualismo que também reflete no interior 

dos movimentos sociais. Situar historicamente e contextualizar os sindicatos contribuem para 

refletir sobre outras possibilidades, que valorizem as lutas conjuntas dos servidores públicos 

municipais de Rolim de Moura e demais cidades da região. 

A presente pesquisa busca contribuir para a produção acadêmica no que diz respeito às 

lutas sociais, e mesmo, a valorização do movimento sindical no Estado de Rondônia e na região 

da Zona da Mata. 

Adota-se como baliza inicial o ano de 2003, pois consiste no ano de início das discussões 

para a fundação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Zona da Mata, e final até 

a greve do ano de 2012, na qual estavam vinculadas as condições de trabalho, questões salariais 

e garantias de direitos, apresentando também algumas questões relacionadas ao contexto e 

conjunturais atuais da entidade. 

Estudos acerca da história dos movimentos sindicais na Europa, como Hobsbawm 

(2012); Thompson (1987); Gramsci (1976); Marx (1971), apontam que o movimento dos 

trabalhadores ocorrido principalmente em decorrência do avanço do modo de produção 

capitalista é percebido com mais clareza dentre os fins do século XVIII e decorrer do século 

XIX. Com o avanço da exploração e do lucro, a classe dos trabalhadores ingleses, por exemplo, 

vivenciou momentos de profunda miséria e desestabilização social, pois a lei do capital regia a 

vida dos trabalhadores no período. 

Dentre as principais alternativas dos trabalhadores na época estavam à luta para poder 

se tornar um burguês, aceitar sua posição de explorado na sociedade, ou rebelar-se, 

organizando-se enquanto classe1 a fim de defender seus direitos e interesses. (HOBSBAWM, 

2012). 

                                                 
1 Segundo o Dicionário do Pensamento Marxista de Tom Bottomore, ao citar as ideias de Marx, traz a concepção 

de que: “As condições econômicas transformaram, em primeiro lugar, a massa do povo em trabalhadores. A 

dominação do capital sobre os trabalhadores criou a situação comum e os interesses comuns dessa classe. Assim, 

essa massa já é uma classe em relação ao capital, mas não ainda uma classe para si mesma. Na luta, da qual 

indicamos apenas algumas fases, essa massa se une e forma uma classe para si. Os interesses que ela defende 

tornam-se interesses de Classe”. (MARX apud BOTTOMORE, Tom (org.). p. 107). 
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A primeira alternativa tida como possibilidade aos trabalhadores de lutarem para se 

tornarem burgueses, era a menos possível, devido às condições objetivas nas quais se 

encontravam, a dificuldade de mobilidade social do operariado inglês do século XIX, além 

disso, os próprios percebiam o mal que o capital representado pelo utilitarismo burguês e seus 

patrões trazia, e aos mais tradicionais, o mesmo era comparado como a própria maldade 

desenfreada. 

Sendo assim, através das condições objetivas dos trabalhadores, a única alternativa 

cabível para que pudessem conquistar melhores condições de vida na sociedade capitalista foi 

a de se rebelar e organizar-se enquanto classe. A revolta foi uma resposta dos trabalhadores 

explorados, sujeitados às péssimas condições as quais se encontravam. O movimento dos 

trabalhadores ainda na Inglaterra dos séculos XVIII e XIX surgiu de uma junção de forças tanto 

dos trabalhadores das indústrias, quanto dos trabalhadores do campo e dos tidos como 

“trabalhadores independentes” (HOBSBAWM, 2012). 

No Brasil, o processo de formação do movimento dos trabalhadores possui algumas 

características específicas, destaca-se os estudos de Canêdo (1996); Castro (1986); Mattos 

(2009); Mendonça (1995); Rossi (2009); Sandoval (1994), que discutem questões concernentes 

à realidade local e outras semelhantes com a Inglaterra e a França, pois seu surgimento está 

ligado à exploração dos detentores dos meios de produção em relação aos que nada possuíam a 

não ser sua força de trabalho. Além disso, vale ressaltar que os trabalhadores do Brasil entre os 

séculos XVIII e XIX eram em sua maioria negros escravizados e, portanto, compreender o 

processo de formação do movimento trabalhista no Brasil sem inseri-los seria uma negação dos 

diversos sujeitos históricos. 

A necessidade de organizarem-se em defesa de seus direitos, (seja com finalidades 

libertárias ou estritamente ligadas às condições de vida e trabalho), foi importante ao que se 

refere ao movimento de trabalhadores no Brasil, que posteriormente, formou os sindicatos e 

organizações trabalhistas (MATTOS, 2009). Cabe mencionar, ainda que não seja objeto de 

estudo desta proposta, a inferência dos imigrantes na construção do sindicalismo brasileiro. 

A partir disso, este trabalho visa conhecer o movimento sindical e sua historicidade no 

âmbito público, até porque na Zona da Mata Rondoniense os sindicatos do setor privado têm 

pouca expressividade. Na espacialidade em questão destaca-se o sindicalismo rural, vinculado 

à Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia (FETAGRO), porém essa 

representatividade não será objeto de investigação histórica nesse momento. 

 Para a realização do trabalho utilizou-se ao menos de três elementos básicos. 

Primeiramente, a utilização de referencial teórico com base em leituras e discussões de textos 



12 

 

que contribuam para os pressupostos do materialismo histórico e dialético, que consiste na 

percepção das relações existentes entre o todo e as partes, abordando a partir dos elementos 

materiais os fatos e fenômenos da sociedade, no caso em questão o movimento sindical, 

observando as contradições na materialidade da existência, pois se compreende as relações da 

sociedade como um movimento dinâmico. Procurar-se-á olhar a realidade como um todo na 

dialeticidade histórica e social. 

 A fim de contribuir para a análise a partir da perspectiva materialista, histórica e dialética, 

utilizar-se-á dos pressupostos apresentados por MARX (1998) e ENGELS (1999). Que segundo 

o teórico Engels: 

A concepção materialista da história parte da tese, de que a produção, e com ela a 

troca dos produtos, é a base da ordem social; de que em todas as sociedades que 

desfilam pela história, a distribuição dos produtos, e juntamente com ela a divisão dos 

homens em classes ou camadas, é determinada pelo que a sociedade produz, e como 

produz e pelo modo de trocar seus produtos. De conformidade com isso, as causas 

profundas de todas as transformações sociais e de todas as revoluções políticas não 

devem ser procuradas nas cabeças dos homens nem na ideia que eles façam da verdade 

eterna ou da eterna justiça, mas nas transformações operadas no modo de produção e 

de troca; devem ser procuradas não na filosofia, mas na economia da época de que se 

trata. Quando nasce nos homens a consciência de que as instituições sociais vigentes 

são irracionais e injustas, de que a razão se converteu em insensatez e a benção em 

praga, isso não é mais que um indício de que nos métodos de produção e nas formas 

de distribuição produziram-se silenciosamente transformações com as quais já não 

concorda a ordem social, talhada segundo o padrão de condições econômicas 

anteriores. (...) E esses meios não devem ser tirados da cabeça de ninguém, mas a 

cabeça é que tem que descobri-los nos fatos materiais da produção, tal e qual a 

realidade os oferece. (ENGELS, 1999, p. 95-96). 

  

 A partir de tais pressupostos, e conforme exposto anteriormente, busca-se construir 

através dos problemas e sujeitos propostos na análise desta pesquisa, uma discussão histórica 

acerca do tema proposto, com base no processo de lutas, contradições, antagonismos, condições 

sociais hierarquizadas, relações de poder e mundos do trabalho, que se constituíram no tempo 

e espaço que condiz com a proposta e objeto de pesquisa. Segundo Marx: 

A história não é senão a sucessão das diferentes gerações, cada uma das quais explora 

os materiais, os capitais, as forças produtivas que lhes são transmitidas pelas gerações 

precedentes; assim sendo, cada geração, por um lado, continua o modo de atividade 

que lhe é transmitido, mas em circunstâncias radicalmente transformadas, e, por outro 

lado, ela modifica as antigas circunstâncias entregando-se a uma atividade 

radicalmente diferente; chega-se a desnaturar esses fatos pela especulação, fazendo-

se da história recente a finalidade da história anterior; é assim, por exemplo, que se 

atribui a descoberta da América o seguinte objetivo: ajudar a eclodir a Revolução 

Francesa; dessa maneira, confere-se então à história seus fins particulares e dela se 

faz uma “pessoa ao lado de outras pessoas” (a saber “consciência de si”, “crítica”, 

“único”, etc.), enquanto que aquilo que designa pelos termos “determinação”, 

“finalidade” e “germe”, “ideia” da história passada nada mais é do que uma abstração 

da história anterior, uma abstração da influência ativa que a história anterior exerce 

sobre a história atual. (MARX, 1998, p. 46-47). 

 

 Portanto, é a partir de tais ideias que se fez necessária a análise de um conjunto temporal 
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no qual haverá o diálogo entre questões ligadas ao processo histórico de formação do sindicato, 

seu contexto, fatores ligados a formação histórica da região da Zona da Mata, do município de 

Rolim de Moura, entendendo-se que tais processos são imprescindíveis para a estrutura sindical, 

social, política e econômica da sociedade tal qual se encontra no tempo presente, partindo-se 

da ideia das “continuidades” e “descontinuidades” no transcurso da história.   

 Outro elemento importante está voltado para a utilização e análise de fontes 

documentais, atas e ofícios do SINSEZMAT, coletados a partir de digitalização na sede 

principal da entidade através de projeto de estágio na graduação do curso de História no ano de 

2013, que resultou no trabalho monográfico intitulado: A Origem do Movimento Sindical 

Brasileiro e um Breve Olhar Sobre o Movimento Sindical dos Servidores Públicos da Zona da 

Mata Rondoniense, para obtenção de graduação em Licenciatura em História no ano de 2014, 

na Universidade Federal de Rondônia, campus de Rolim de Moura. 

 A utilização da análise dos documentos traz uma contribuição relevante para o trabalho 

do historiador, pois através do documento, pode-se refletir acerca da memória, tendo como base 

o ofício do historiador de problematizar e “criticizar” esses documentos, não os tendo como 

verdade absoluta, mas como consequência de um processo e momento histórico, resultante da 

ação humana munida de seus interesses, e suscetíveis de análise. Segundo Marc Bloch apud 

Jacques Le Goff: 

Não obstante o que por vezes parece pensar os principiantes, os documentos não 

aparecem, aqui ou ali, por efeito de um qualquer imperscrutável desígnio dos deuses. 

A sua presença ou a sua ausência nos fundos dos arquivos, numa biblioteca, num 

terreno, dependem de causas humanas que não escapam de forma alguma à análise, e 

os problemas postos pela sua transmissão, longe de serem apenas exercícios de 

técnicos, tocam, eles próprios, no mais íntimo da vida do passado, pois o que assim 

se encontra posto em jogo é nada menos do que a passagem da recordação através das 

gerações. (BLOCH, 1941-1942, p. 29-39 apud GOFF, 1924, p. 469). 

 

 Portanto, se fará uso da análise dos documentos para a compreensão do contexto de 

formação, estruturação e lutas do sindicato, concedendo-lhes a contraposição com outros meios 

de informação não oficiais, além de bibliografias que abordem as discussões propostas, pois: 

O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da 

sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder. Só a 

análise do documento enquanto monumento permite à memória coletiva recuperá-lo 

e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa. 

(GOFF, 1924, p. 470). 

 

 Além das fontes escritas, buscou-se utilizar de fontes orais, sendo este mais um dos 

elementos básicos para tal pesquisa, portanto, fez-se o uso da realização de entrevistas, gravação, 

transcrição e discussão dos dados, dentro de uma perspectiva de História Oral, na qual José 

Carlos Meihy define que: 

Parte-se do princípio de que História Oral é prática nova, resultada da interação entre 
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narradores e estudiosos atentos à responsabilidade de documentar. Trata-se de uma 

fala mediada pelo gravador que, contudo, pode não ter sua função esgotada no mero 

ato de gravar. Portanto, garante-se a inexistência de História Oral sem qualquer destes 

três elementos: depoente, pesquisador e máquina para gravar. Tudo reunido deve gerar 

textos escritos, elaborados a partir de técnicas e métodos estudados. A História Oral, 

pois, é mais de que arquivo de gravações. Implica a elaboração de um documento que 

pode ser, num primeiro momento a transcrição e testemunho e, em outra etapa, a sua 

análise. O primeiro estágio implica objetividade, o segundo admite graduações 

dependendo mais de quem interpreta. (MEIHY, 1994). 

 

 A coleta das fontes orais se deu a partir da elaboração de um questionário pré-definido 

que propôs levantar questionamentos acerca do perfil dos entrevistados e suas impressões sobre 

o movimento sindical e o sindicalismo dos servidores públicos municipais da Zona da Mata 

Rondoniense. O público alvo foi membros e ex-membros da diretoria do SINSEZMAT, bem 

como servidores filiados ao sindicato, e todos os dados coletados a partir das fontes orais foram 

realizados no primeiro semestre do ano de 2017. 

O procedimento de coleta se deu de forma semi-dirigida, que “é um meio termo entre a 

fala única da testemunha e o interrogatório direto”. (MATOS, 2011), não deixando a conversa 

nem muito presa num questionário preestabelecido, e também não possibilitando que a 

entrevista fuja do tema proposto. 

 A professora Júlia Silveira Matos e Adriana Kivanski de Senna, da Universidade Federal 

do Rio Grande – UFRGS, ao citarem Alberti, 1989, contribuem que: 

A história oral pode ser entendida como um método de pesquisa (histórica, 

antropológica, sociológica, ...) que privilegia a realização de entrevistas com pessoas 

que participaram de, ou testemunharam acontecimentos, conjunturas, visões de 

mundo, como forma de se aproximar do objeto de estudo. Trata-se de estudar 

acontecimentos históricos, instituições, grupos sociais, categorias profissionais, 

movimentos, etc. (ALBERTI, 1989: 52 apud MATOS; SENNA, 2011, p. 97). 

 

E é diante de tais premissas que se fará uso dos registros coletados e transcritos a partir 

das entrevistas, utilizando-se da análise e discussões acerca dos relatos dos sujeitos envolvidos 

na pesquisa, partindo-se também da ideia da formulação do documento a partir do relato, 

(MEIHY, 1994), possibilitando posteriormente sua análise. 

Por fim, o presente trabalho visará em seus objetivos compreender o movimento sindical 

dos servidores públicos municipais na região da Zona da Mata Rondoniense e seu papel diante 

das demandas contemporâneas, além disso, busca-se identificar as correntes políticas presentes 

no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Zona da Mata – SINSEZMAT, caracterizar 

a representatividade do sindicato para os servidores, verificar as demandas dos servidores 

públicos municipais da Zona da Mata Rondoniense e perceber as táticas de luta e estratégias 

presentes no sindicalismo do SINSEZMAT. 

 Diante da proposta apresentada, o trabalho divide-se em três partes, tendo na primeira 
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parte a discussão acerca da origem do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Zona 

da Mata Rondoniense, situando o espaço da região da Zona da Mata, discutindo os principais 

objetivos para a criação do sindicato na região, as demandas dos servidores e o papel do 

sindicato diante de tais demandas, fazendo um paralelo entre o período que precedeu a criação 

da entidade, o período de sua criação, e alguns elementos de momentos posteriores, dialogando 

com fontes e bibliografias acerca do movimento sindical na Zona da Mata e do histórico das 

lutas e movimentos ligados ao trabalho num contexto contemporâneo. 

 O segundo capítulo objetiva dialogar com as fontes coletadas para o levantamento de 

dados acerca da proposta, que são as correntes políticas presentes no sindicato, a relação da 

entidade com o sistema político partidário, baseando-se nos discursos de dirigentes e ex-

dirigentes da instituição, servidores, e nos documentos e textos que contribuam com tal proposta, 

além disso, visou-se discutir através do perfil dos dirigentes e dos sindicalistas, e do processo 

de migração da região de Rolim de Moura, quais os elementos externos puderam contribuir 

para a formação do sindicato e para a manutenção e formulação de ideias que contribuíssem 

para as lutas do movimento. 

 No terceiro capítulo busca-se apresentar as formas e estratégias de lutas presentes no 

sindicalismo municipal da Zona da Mata Rondoniense, as principais reivindicações dos sujeitos 

envolvidos, as conquistas e derrotas, a capacidade de combatividade, as ligações do sindicato 

com outras instituições de luta social, analisando movimentos grevistas que ocorreram entre os 

anos de 2003 e 2012, os encaminhamentos e resoluções das reivindicações grevistas, as 

dificuldades enfrentadas diante das políticas de deslegitimação do sindicalismo, das políticas 

de retrocesso no meio trabalhista dos servidores municipais e do contexto atual do movimento 

dos servidores na região,  e por fim, as considerações. 

 Utilizou-se como principal aporte teórico as ideias de HOBSBAWM 2012; MARX 1971; 

MATTOS 2009; ROSSI, 2009; GOHN 2012; ANTUNES, 1988, BERCITO, 2004; 

THOMPSON, 1987; dentre outros, além dos autores citados, utilizou-se também de fontes orais 

e documentais. 
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1 A ORIGEM DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ZONA DA 

MATA RONDONIENSE – SINSEZMAT 

 

 

Logotipo do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Zona da Mata. Disponível em: 

http://www.sinsezmat.org.br/site/home/ 

 

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Zona da Mata é uma entidade 

representativa da classe dos servidores públicos municipais de sete municípios da região da 

Zona da Mata Rondoniense: Rolim de Moura que atualmente conta com 1.563 (mil quinhentos 

e sessenta e três) servidores ativos2, Nova Brasilândia D’Oeste com 6973 (seiscentos e noventa 

e sete) servidores ativos, Alta Floresta D’Oeste com um total de 7004 (setecentos) servidores 

ativos, Santa Luzia D’Oeste com 2065  (duzentos e seis) servidores ativos, Alto Alegre dos 

Parecis com 400 6  (quatrocentos) servidores ativos, Novo Horizonte D’Oeste com 228 7 

(duzentos e vinte e oito) servidores efetivos e Parecis com 1688  (cento e sessenta e oito) 

servidores ativos. 

A entidade foi criada, conforme seu estatuto há aproximadamente quatorze anos e conta 

com mais de 1.100 (mil e cem) servidores filiados somente no município de Rolim de Moura, 

cidade em que se encontra a sede principal do sindicato.   

 O SINSEZMAT tem um grande histórico de participação nas lutas e representação dos 

trabalhadores do setor público na região onde atua, sua estrutura regionalizada foi discutida e 

criada justamente com o objetivo de construir um movimento dos servidores com maior poder 

representativo e capacidade de combatividade. 

                                                 
2 Disponível em: <http://transparencia.rolimdemoura.ro.gov.br:8088/portaltransparencia/servidores>. Acesso em: 

25 out. 2017. 
3 Disponível em: <http://transparencia.novabrasilandia.ro.gov.br/portaltransparencia/servidores>. Acesso em: 25 

out. 2017. 
4 Disponível em: <http://transparencia.altaflorestadoeste.ro.gov.br/>. Acesso em: 26 out. 2017. 
5 Disponível em: <http://transparencia.santaluzia.ro.gov.br/>. Acesso em: 26 out. 2017. 
6 Disponível em: <http://transparencia.altoalegre.ro.gov.br/>. Acesso em: 26 out. 2017. 
7 Disponível em: <http://transparencia.novohorizonte.ro.gov.br>. Acesso em: 26 out. 2017. 
8 Disponível em: <http://servicos.parecis.ro.gov.br/servidores/>. Acesso em: 26 out. 2017. 
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 Porém, vale ressaltar que a proposta oficial de representação da entidade demonstrando 

a perspectiva de homogeneidade/unificação do movimento, torna-se algo suplementado diante 

da complexidade das diversas categorias existentes dentro do funcionalismo público da região 

onde atua o sindicato, que além das várias divergências entre interesses, entre as demandas das 

categorias, as ações da presidência geral, da diretoria local nas subsedes, ainda existem as 

distinções entre as legislações municipais, que contribuem para as dificuldades de representar 

os interesses de todos. 

 Conforme o estatuto do sindicato, que teve sua última reformulação no ano de 2010, 

com o objetivo de classificar as categorias dos servidores representados por ele, na Seção II – 

Da Representação, art. 3º: 

Art. 3º - O SINSEZMAT – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Zona da 

Mata constituída para fins de defesa e representação legal da categoria dos servidores 

públicos municipais celetistas e estatutários da administração direta, indireta, 

fundacionais e autárquicas, bem como os aposentados por regime de previdência 

própria e servidores das câmaras municipais: administrador hospitalar, 

biblioteconomista, biomédico, farmacêutico-bioquímico, bioquímico, assistente 

social, contador, engenheiros, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 

enfermeiro, psicólogo, nutricionista, odontologista, cirurgião dentista, terapeuta, 

terapeuta ocupacional, médico veterinário, médico, professor nível médio e superior, 

monitor de ensino, técnico em agropecuária, técnico em contabilidade, técnico em 

enfermagem, técnico em equipamentos de aparelhos médicos, técnico em higiene 

dental, técnico em nutrição e dietética, técnico em laboratório, técnico em patologia 

clínica, técnico em processamento de dados, técnico em radiologia, auxiliar em 

radiologia, técnico em rádio terapia, técnico em reabilitação, técnico em serviços de 

saúde, topógrafo, técnico em ortopedia, técnico administrativo, técnico em 

manutenção, técnico educacional, agente administrativo, cinegrafista, desenhista, 

operador de sistema, auxiliar de enfermagem, auxiliar de odontologia, auxiliar de 

laboratório, auxiliar de gesso, almoxarife, auxiliar administrativo, auxiliar 

educacional, auxiliar educacional especial, fiscal de obras e posturas, fiscal de 

transportes, fiscal de vigilância sanitária, fiscal tributário, topógrafo, recepcionista, 

telefonista, eletricista, eletricista de alta e baixa tensão, eletricista de veículos, 

eletricista predial, mecânico, mestre de obras, operador de máquinas pesadas, 

operador de motoniveladora, operador de pá carregadeira, operador de patrol, 

operador de retro escavadeira, operador de tratores esteira, operador de trator pneu, 

soldador, motorista, carpinteiro, funileiro, pedreiros, pintor, agente rural de saúde, 

agente comunitário de saúde, agente de portaria, agente de endemias, borracheiro, 

encanador, lubrificador, braçal, costureira, coveiro, gari, jardineiro, lavadeira, 

merendeira, auxiliar de serviços gerais, vigias, zelador, de toda sua base territorial 

compreendendo os servidores pertencentes ao quadro de pessoal do serviço de saúde, 

educação, obras, administração, finanças, fazenda, vigilância sanitária, zoonose, 

assessoria e procuradoria jurídica, executivo pertencente as Câmaras e Prefeituras 

municipais de sua base territorial. (ESTATUTO SINSEZMAT, 2010). 

 

Portanto, e segundo seu estatuto de criação, o SINSEZMAT é uma entidade classista de 

massas, autônoma e democrática, sem fins lucrativos, constituída para fins de defesa e 

representação legal da categoria profissional dos Servidores Públicos Municipais da Zona da 

Mata na base Territorial do Estado de Rondônia. 
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1.1 Situando o espaço da Zona da Mata Rondoniense 

 

 A região conhecida como Zona da Mata Rondoniense compreende sete municípios do 

Estado de Rondônia, que segundo dados coletados no site do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário são: Alta Floresta D’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Castanheiras, Nova Brasilândia 

D’Oeste, Novo Horizonte do Oeste, Rolim de Moura e Santa Luzia D’Oeste. Localiza-se na 

porção Centro-Sul do Estado de Rondônia. Tal divisão fora feita na busca de se criar um perfil 

de identidade rural da região, incorporada ao Programa Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável de Territórios Rurais em 23 de maio de 2013. 

 Porém, a nomenclatura já era popularmente conhecida na região, que possivelmente 

também esteve ligada a uma questão do seu perfil geográfico, porém vinculada ao processo de 

migração nas décadas de 1970 e 1980, pois a região era predominantemente de mata, por isso, 

essa classificação incorporada ao Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de 

Territórios Rurais realizada em 2013, surge em um momento posterior, e pode acabar inserindo 

ou excluindo algum município considerado pela história popular local da região. 

 

 

Mapa do Estado de Rondônia, disponível em: http://www.guiageo.com/rondonia.htm 
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Fonte: www.afotorm.com.br. Localização do Município de Rolim de Moura. 2017. Disponível em: 

<http://www.afotorm.com.br/html/historia/rolim-de-moura/mapa-e-brasoes.htm>. Acesso em: 26 out. 

2017. 

  

 
Fonte: Zonadamataro. Localização geográfica da região da Zona da Mata, disponível em: 

<http://zonadamataro.blogspot.com.br/>. Acesso em: 26 out. 2017. 
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1.2 A criação do SINSEZMAT 

 

A criação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Zona da Mata, com sede 

em Rolim de Moura – RO se deu como resultado da busca de fortalecimento do movimento dos 

servidores públicos do município e região, tal fortalecimento foi objetivado através do que 

chamaram de “regionalização”, pois a intenção era a de que a instituição fosse composta por no 

mínimo 05 municípios da Zona da Mata Rondoniense, sendo sua sede principal na cidade de 

Rolim de Moura e que todas as sedes teriam seu respectivo diretor. O que se concretizou 

segundo o registro oficial de seu estatuto no dia 19 de maio de 2005. Conforme consta no 

Estatuto Social do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Zona da Mata, reformulado 

no ano de 2010, que em seu Título I, Capítulo I, Seção I – Da Constituição, Artigo 1º: 

ART. 1º - O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Zona da Mata – 

SINSEZMAT, e razão social Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Zona 

da Mata, com sua sede situada a Av. João Pessoa, 4723 bairro centro, cidade de Rolim 

de Moura/RO, registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas de Rolim de Moura/RO, 

inscrição nº 1370, e as folhas 091 à 104, livro A-14 registrado no dia 19 de maio de 

2005 (...) é entidade classista de massas, autônomo de democrático, sem fins 

lucrativos, constituído para fins de defesa e representação legal da categoria 

profissional dos Servidores Públicos Municipais da Zona da Mata conforme artigo 3º 

caput, na base Territorial do Estado de Rondônia, compreendendo os municípios de: 

ROLIM DE MOURA, NOVO HORIZONTE D’OESTE, NOVA BRASILÂNDIA DO 

OESTE, ALTA FLORESTA DO OESTE, SANTA ,LUZIA DO OESTE, PARECIS, E 

ALTO ALEGRE DOS PARECIS. (ESTATUTO SINSEZMAT, 2010, p. 01). 

 

Dentre as discussões presentes nos encontros destinados a criação do Sindicato, 

percebeu-se o comparecimento de representantes de outras entidades já estabelecidas no Estado 

de Rondônia, que reiteraram para os presentes a necessidade da formação de um sindicato forte, 

vinculado a uma Federação Nacional. Segundo consta no documento de Ata nº 001/2004: 

Aos 05 (cinco) dias do mês 11 (novembro) de 2004 (dois mil e quatro) às 9:00 hrs 

reuniu-se na sede do SINTERO, sito a rua Guaporé nº 4458 (quatro mil quatrocentos 

e cinquenta e oito) centro, Rolim de Moura – RO, a comissão de formação do 

Sindicato Zona da Mata, o Dr. Charleston, advogado da FUNSPRO (Federação Única 

dos Servidores Públicos Municipais do Estado de Rondônia) e o Sr. Silas 

representante do SINDSAÚDE. A comissão foi representada pelos municípios de 

Rolim de Moura, Parecis, Nova Brasilândia, Novo Horizonte, Castanheiras e Santa 

Luzia. O representante do SINTERO/RM, Paulo Afonso também esteve presente e 

deu início a reunião falando sobre a importância de ser filiado a um sindicato, disse 

também que só agora passou a ter uma relação maior com o SINDEPRON, 

caminhando sempre juntos em busca de objetivos comuns e que venham favorecer os 

servidores. Paulo Afonso perguntou ao Sr. Silas quais os procedimentos a serem 

seguidos para fundar o sindicato, onde ele respondeu que a proposta do governo 

federal é que os sindicatos pequenos fechem, ou seja, deve ter um grande número de 

filiados, e os sindicatos que forem filiados a federação serão fortalecidos, por isso a 

necessidade da união dos municípios, Silas falou também que é interessante os 

presidentes terem mandatos de 04 (quatro anos).(SINSEZMAT, ATA 001/2004, 2004, 

p. 1). 

  

 Diante do relato presente no documento, percebe-se desde já o desejo por parte da 
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comissão de formação do então chamado Sindicato Zona da Mata de se criar tal entidade com 

o apoio e orientação dos representantes de sindicatos já existentes no Estado de Rondônia, como 

por exemplo, o SINDEPRON – Sindicato dos Empregados Profissionais da Prefeitura de Rolim 

de Moura, o SINTERO – Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia e 

o SINDSAÚDE – Sindicato Dos Trabalhadores Em Saúde No Estado de Rondônia. 

A intenção em se constituir um sindicato com mais força esteve presente através do 

objetivo de fundar o SINSEZMAT, pois se acreditava que com a regionalização e filiação do 

sindicato em uma Federação Única, no caso a FUNSPRO – Federação Única dos Servidores 

Públicos Municipais do Estado de Rondônia – teriam consequentemente um número maior de 

filiados e os trabalhadores conseguiriam maiores conquistas. 

Na ata de fundação do SINSEZMAT, na qual foi deliberada a criação do sindicato, 

alguns fatores em relação à importância da representação do sindicato para os trabalhadores são 

apresentados, pois na reunião que contou com representantes da comissão provisória de criação 

do sindicato e um representante da FUNSPRO, pode-se perceber que no discurso do 

representante da Federação Única dos Servidores Públicos Municipais do Estado de Rondônia, 

a criação do sindicato seria extremamente importante na luta pela defesa dos direitos dos 

servidores municipais: 

[...] iniciou falando sobre a importância dessa iniciativa e que isso irá beneficiar a 

todos os servidores municipais da região da Zona da Mata, mas para essa formação, 

seria necessária a eleição e posse da diretoria geral onde ficou estabelecida, cada 

município terá um representante, isto é, um Diretor Sindical. Falou também que temos 

direitos, mas que muitas vezes não sabemos, por isso devemos ser sindicalizados, para 

juntos lutarmos pelos nossos direitos. (SINSEZMAT, 2004, ATA/002, p. 02). 

  

Após a explanação do representante da FUNSPRO, o mesmo passou a palavra ao 

presidente da comissão provisória de criação do sindicato. Em seu discurso também pode ser 

percebido a apresentação de pontos que contribuíram para a valorização de se criar o 

SINSEZMAT, que utilizou alguns conceitos importantes em relação à luta dos trabalhadores 

brasileiros, onde: 

[...] o mesmo iniciou falando da importância da formação e principalmente sobre 

como é importante ser filiado a um sindicato, pois com a união de todos teremos força 

para lutarmos pelos nossos direitos, pois sabemos que os direitos que hoje temos, 

foram conquistados devido a luta de classes, que em massa lutaram enfrentando 

problemas e até ditadura e, que o Sindicato só tem força se juntarmos força, isto é, 

Sindicato e Servidores. (SINSEZMAT, 2004, ATA/002, p. 02). 
 

Através da análise dos discursos dos dirigentes sindicais, podem-se perceber elementos 

que entram em consonância com alguns princípios do sindicalismo brasileiro, e que trazem 

também características importantes em relação à conjuntura do movimento sindical do país no 

período. Porém, como já explicitado anteriormente e outras questões que serão abordadas 
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posteriormente, existem na conjuntura interna da instituição algumas divergências, choques de 

interesses, complexidade na diversificação de categorias representadas, interesses pessoais, 

políticos, e econômicos, que fazem que a luta de classes defendida, seja um tanto desigual para 

os principais interessados, pois nem sempre seus interesses são atendidos pela instituição. 

Como explicitado a seguir por um servidor do município de Rolim de Moura, que mesmo 

defendendo e reconhecendo as ações positivas do sindicato, considerou que: 

É o sindicato, é assim, quando eu trabalhava na obra ou até mesmo aqui, na parte de 

segurança do funcionário as vezes falha né, muitas vezes falha, na época que 

trabalhava, o lixo era parte do município, não era terceirizado, muitos funcionários já 

ficaram doente por não ter uma proteção, uma medida de segurança né, dos 

funcionários, e nós também quando trabalhava no setor de obras né, a gente não tinha 

os equipamentos adequados pra trabalhar, muitas as vezes a gente trabalhava 

desativando escolas nas linhas, e daí muito prego, esses forro muito cheio de morcego 

e a gente lidava com essa situação sem nem uma proteção, a alimentação era ali 

mesmo, perto de tudo aquilo ali, então eu vejo que, e o sindicato por muitas vezes 

reclamou, e por ser o sindicato pequeno naquela época, talvez não ajudou a gente da 

maneira correta, mas é que eu penso que poderia ter mais segurança, muitas pessoas 

ficaram doentes por essa situação. (SERVIDOR EDUCAÇÃO, 2017). 

 

 Portanto, cabe destacar que nos discursos expostos durante as propostas de elaboração 

do sindicato forte e combativo, apresentou-se a afirmação da luta de classes e defesa dos 

servidores, porém, com base na experiência vivida pelo servidor que atuou na secretaria de 

obras em um período muito próximo das discussões de fundação do SINSEZMAT, pode-se 

perceber as contradições existentes naquilo que se encontra na oficialidade dos discursos, e o 

que se apresentou na prática, expondo a ideia da presença/ausência do sindicato diante das 

demandas dos servidores. 

Além disso, a proposta de regionalização do sindicato, que tinha como objetivo 

estabelecer uma entidade forte na região também era algo importante para a proposta de 

fortalecimento de um movimento social ligado as questões trabalhistas de todos os servidores 

que compreendiam a região da Zona da Mata Rondoniense.  

Além do mais, a proposta de regionalização seria segundo o que se apresentou na 

respectiva reunião algo inusitado, pois a maioria dos municípios da Zona da Mata estavam sem 

representação sindical, e ainda, a maioria dos servidores da região tampouco tinham 

conhecimento de seus direitos trabalhistas, portanto, a proposta de regionalização tem seu ponto 

positivo, diante do discurso para a criação e regionalização do sindicato, justamente no sentido 

de expansão, e a própria conscientização política dos servidores dos outros municípios, pois 

este foi um dos principais discursos da comissão de criação do sindicato, bem como dos 

representantes de outras entidades já estabelecidas no Estado de Rondônia, vincular a 

sindicalização à formação de consciência política. Porém, mesmo reconhecendo a importância 

do sindicalismo no processo de mobilização social dos trabalhadores, entende-se que este não 
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seja o único ou o mais provável meio de se constituir ou formar tal consciência, portanto, pode-

se relacionar tal discurso também como estratégia de atrair municípios para a regionalização e 

servidores filiados. 

 Ao questionar um ex-presidente do sindicato dos Servidores Públicos Municipais da 

Zona da Mata, (que teve sua gestão durante os anos de 2008 a 2010, mas que se filiou ao 

sindicato ainda no fervor das discussões da regionalização), sobre os pontos positivos e 

negativos da regionalização, o mesmo trouxe uma opinião que condiz justamente com a 

proposta de difusão do sindicalismo no setor público municipal da Zona da Mata, e trouxe 

também, dentro do seu ponto de vista, algumas consequências posteriores desta regionalização: 

Eu entrei mesmo no fervor dessa discussão, era SINDEPRON, já estava discutindo a 

regionalização, já tinha feito algumas assembleias nos outros municípios com a 

possibilidade de fundar um sindicato regionalizado, positivamente, foi bom pra região, 

porque levou-se o conhecimento do que é sindicato para os outros municípios, a gente 

já tinha uma linha de trabalho já, acho que não sei quando foi fundado o SINDEPRON, 

mas já vinha trabalhando já há bastante tempo no município de Rolim de Moura, então 

as pessoas já tinham conhecimento da causa sindical, e aí acabou levando isso para os 

outros sete municípios que ficavam a ver navios sem um trabalho sindical junto aos 

municípios, a estrutura administrativa de cada município, esse é um ponto muito 

positivo, que levou esse conhecimento, o ponto negativo, é que acaba sobrecarregando 

a diretoria, porque você não tem uma negociação salarial pra fazer, na verdade você 

tem sete negociações salariais pra você fazer, você tem sete discussões, sete 

administrações pra você negociar, e isso sobrecarrega a estrutura administrativa do 

sindicato (...). (EX-PRESIDENTE, 2017). 
 

Seguindo a enumeração de pontos negativos e positivos acerca da proposta de 

regionalização do sindicato, em entrevista com o presidente da entidade, percebe-se claramente 

que a ideia de fortalecimento e poder de combatividade do movimento na região, tornou-se algo 

que traz arrependimento, pois com a regionalização, aumentou-se de fato o número de filiados, 

trouxe um potencial econômico maior para a instituição, um nome forte para a região, porém 

acentuou-se ainda mais a complexidade no fator de representação do sindicato. 

Arrependimento mata? (...) Nós fomos num congresso lá em Guajará Mirim, não sei 

se foi em 2004 (dois mil e quatro) por aí, o Arildo, figura muito conhecida no meio 

sindical: não porque lá você tem uma base grande, ao invés de você organizar o seu 

sindicato, vamos fundar um sindicato regional, vamos pegar lá 20 (vinte) municípios, 

vamos fazer um sindicatão cara, vamos fazer um sindicatão, lá você vai ser um 

sindicato forte, onde vocês vão brigar e tal.... cara.... complicado isso aí viu, não mas.... 

Vamos! Juntou eu, Paulo do SINTERO, juntou Arildo, o Charleston, organizamos, 

juntamos toda a documentação, o sindicato aqui não tinha estrutura, eu tinha uma 

moto 2004 (dois mil e quatro) na época, botei a moto pra trabalhar, corri essa Zona da 

Mata aí, e aí conseguimos organizar com 10 (dez) municípios, só que na hora de fechar 

esses 10 municípios, dois municípios não deu, que foi Primavera e São Felipe, e 

Jardinópolis não mandou representante, aí ficou com 7 (sete municípios), só que eu 

vou te falar, na época, no começo onde nós deparamos onde não tinha insalubridade 

pra ninguém, onde não tinha plano de carreira pra ninguém, onde estava um desmando 

geral (...) você tem a vantagem de você ter um sindicato forte, mas quando você tratar 

a nível municipal é diferente de estado, onde você resolve um problema em Porto 

Velho numa categoria, você resolve de lá da beira de Guajará Mirim até lá em 

Pimenteiras, mas Rolim de Moura tem os seus problemas, eu tenho que resolver os 

seus problemas aqui, Santa Luzia tem os seus problemas, todo município tem os seus 
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problemas e cada um tem que ser resolvido de uma forma diferenciada. 

(PRESIDENTE, 2017). 

 

Outro ponto interessante que se percebe a partir dos discursos da reunião de criação, 

está relacionado à reiteração de se formar uma entidade forte, grande, com muitos filiados, pois 

conforme a fala do representante do SINDSAÚDE existia uma possível intervenção do Governo 

Federal no sentido de fechar os sindicatos que fossem considerados pequenos, tal discurso 

provavelmente viria a ser um grande incentivo para a comissão e para os sindicalizados que até 

então poderiam se auto-titular “pequenos”. 

Além da reiteração da necessidade de abertura de uma entidade grande, e da 

possibilidade do fechamento de entidades pequenas, percebe-se também a proposta de união 

entre os sindicatos regionais e as federações em busca de um objetivo comum, ou seja, “(...) 

caminhando sempre juntos em busca de objetivos comuns e que venham favorecer os 

servidores”. (SISEZMAT, 2004). Presente no discurso pode-se considerar que a proposta de tal 

reunião e o desejo de fortalecimento da entidade representativa, estariam ligados a objetivos 

que viriam a trazer resultados positivos para a classe dos trabalhares representados pela entidade, 

os servidores do serviço de saúde, educação, obras, administração, finanças, fazenda, vigilância 

sanitária, zoonose, assessoria e procuradoria jurídica, executivo pertencente as câmaras e 

prefeituras. 

A ideia de se buscar um objetivo comum dentro do movimento acaba se esbarrando no 

choque de interesses presentes no meio sindical, além disso, atualmente tal diversificação de 

categorias no meio do funcionalismo público municipal, faz com que a força que exerce o poder 

nos municípios, o patrão, o executivo, utilize-se de estratégias para descentralizar ainda mais a 

proposta de unidade já fragmentada. 

O salário cai, mas o que que ele faz? Ele paga só dos professores da educação, e não 

paga saúde e as outras repartições, e aí o que que acontece, ele dividiu os funcionários 

públicos para que não houvesse greve. Então ele pagando a educação que é a que mais 

vai em cima, então ele pagando a educação os outros perderam a força, e esses outros 

estão sofrendo atrasos de quinze, vinte dias até meses, quando a gente está recebendo 

o outro salário, aí é que eles vão receber, tá assim, essa situação está durando muito 

tempo, que nem, parece que a saúde recebeu dia 20 (vinte), era pra eles receberem até 

o quinto dia útil, e isso está acontecendo, e eles estão perdendo a força, agora nesse 

sentido que eu acreditaria que o sindicato poderia intervir mesmo, porque a educação 

não pode fazer greve se recebeu, como que a gente vai fazer greve? Eles não 

receberam, eles podem fazer greve, a gente recebeu, como que a gente vai fazer? Não 

pode. (SERVIDORA EDUCAÇÃO, 2017). 

 

 Ao término da reunião que se fez presente a comissão de formação do Sindicato Zona 

da Mata e os representantes de outras entidades sindicais do Estado de Rondônia, ocorreu o 

encaminhamento e agendamento para um próximo encontro, marcando para o dia 11 de 

dezembro uma assembleia geral para que fosse eleita a diretoria geral e os representantes 
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municipais do sindicato. 

 
Fonte: Foto de Assembleia de criação do SINSEZMAT, ano de 2003, disponível no acervo de documentos do 

sindicato, no município de Rolim de Moura (Sede do SINTERO), digitalizada no ano de 2013. 

 

Em 2003, ano que precedeu as discussões para a criação do SINSEZMAT, existia outra 

entidade sindical que representava os servidores públicos do município de Rolim de Moura, 

como pode ser observado por meio da ata de número 001/2003 (página 01) do ainda 

SINDEPRON – Sindicato dos Empregados Profissionais da Prefeitura de Rolim de Moura. 

A partir da análise dos documentos, mais especificamente a reunião realizada no dia 

16/06/2003, pode-se perceber que as principais reivindicações dos servidores públicos do 

município de Rolim de Moura, estavam relacionadas à reposição salarial, plano de cargos e 

carreira, ajuste salarial, assistência médica dos servidores e estrutura nos ambientes de trabalho. 

As principais exigências dos servidores da secretaria de obras, por exemplo, além das já citadas, 

também estavam relacionadas às condições de trabalho e equipamentos de segurança. Na 

secretaria de saúde existiam reclamações relacionadas à flexibilidade nos horários para 

servidores estudantes, alimentação noturna, exagero de funcionários com portarias, proibição 

de troca de plantões e principalmente sobre a sobrecarga de trabalho. Na educação, a ajuda de 

custo no transporte, gratificações, melhoria salarial e melhores condições de trabalho tanto na 

educação infantil quanto para o ensino fundamental foram percebidas. 

Aos dezesseis dias (16) do mês de junho (06) do ano de dois mil e três (2003) 

reuniram-se na sede do SINDEPRON (Sindicado dos Empregados Profissionais da 

Prefeitura de Rolim de Moura) sito a Av. João Pessoa nº 723 – centro – reuniram-se 

os membros da diretoria, para tratar de assuntos referente à reunião com o prefeito 

que será realizada na sexta-feira próxima, dia vinte (20) de (06) junho, para tratar de 
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assuntos referentes a pauta da reunião, onde participarão representantes de todos os 

setores para tratarmos de assuntos de interesse de todas as classes. Comentamos 

também sobre a solicitação da lista referente as gratificações, diárias, ajuda de custo 

e hora extra, não conseguindo-a, pois disseram que não tinham acesso a essa lista, mas 

que estariam preparando-a para o final do mês. Ficou esclarecido que devemos manter 

a ética, isto é, manter o sigilo de todo assunto que for tratado em nossas reuniões. Na 

reunião de sexta-feira com o prefeito trataremos de assuntos sobre reposição salarial, 

PCCS – Plano de Cargo Carreira e Salários de todas as secretarias, a volta da 

assistência médica dos servidores, sobre o futuro do prédio que o IPAM possuí e que 

está abandonado. Trataremos também sobre as reclamações ouvidas pelos colegas nos 

setores de trabalho. O Walter apresentou as reclamações que os funcionários da obra 

fizeram, onde falaram sobre desvio de função, reposição salarial, a intenção real do 

abono de R$ 50,00, as condições de trabalho e equipamentos de segurança que estão 

em falta. Na área da saúde houve reclamações sobre o horário de trabalho para quem 

estuda, alimentação noturna, o exagero de portarias do hospital, o porque a presença 

do anestesista apenas duas vezes por semana, a proibição da troca de plantões e 

principalmente sobre a sobrecarga de trabalho dentro da unidade. Na educação, a 

ajuda de custo ou vale transporte para todos os servidores, incorporação da 

gratificação ao salário, revisão dos PCCS, melhoria de salário e condições de trabalho 

para a educação infantil, bem como para o Ensino Fundamental. Falamos sobre a 

importância de trabalharmos para melhoria dos servidores, para depois lutarmos pela 

modificação das lotações, e os desvios de função. A Neide falou sobre um projeto que 

pretende montar, que é sobre a polarização das escolas nas linhas (200) duzentos, (204) 

duzentos e quatro e (208) duzentos e oito, trazendo-as para a escola José Rosales em 

Nova Estrela, pois a mesma se encontra ociosa. Temos também a intenção de 

montarmos um projeto de construção e ampliação da sede, contando com a 

colaboração da Assembleia Legislativa e o deputado Mauro Carvalho, que será 

solicitado por Walter Soares dos Santos, diretor sindical, visando angariar fundos de 

amparo ao servidor, transporte e aquisição do laboratório de informática que poderá 

ser usado pelos servidores e também seus familiares (...) (SINSEZMAT, ata 001/2003). 
 

Uma das características que pode ser apreendida em relação ao SINDEPRON através 

da ata é que a preocupação em atender as necessidades dos servidores estava presente, pois essa 

era tema de discussão nas reuniões, pois segundo o que consta na oficialidade representada 

através da documentação disponível no sindicato, é que os objetivos estavam voltados às 

demandas dos servidores, porém, diante de outras circunstâncias, principalmente sob o ponto 

de vista dos servidores, existem cobranças ainda neste sentido, pois em dados momentos a 

sensação apresentada era de abandono (vide a página 21), portanto, cabe ressaltar como já 

salientado anteriormente que os documentos podem também trazer informações que não 

condizem com as práticas, com as relações e discussões cotidianas na entidade, com aquilo que 

pode ser considerado como a vida orgânica, tais fatores devem ser problematizados e 

contrapostos com outros dados e discussões. 

Ao fazer uma análise sobre classe dos trabalhadores do serviço público, percebe-se que 

a mesma demonstra grande diversidade, pois compreende na prestação de serviços em inúmeros 

setores do funcionalismo público municipal, todavia não deixa de exprimir os anseios e 

características de luta dos trabalhadores de modo geral em busca de seus direitos e melhorias: 

Cada ramo ou setor de classe social possui os seus interesses e as suas condições 

específicas de existência, de trabalho e de luta. Por isso, cada um desses segmentos 

das classes sociais, a cada momento concreto de sua luta, pode ter graus diversos de 
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antagonismos com seus inimigos principal e secundários e, também, graus diversos 

de identificação e ação conjunta com os seus pares aliados. Assim vai se formando a 

complexidade do quadro atual da luta de classes, que se transforma através da história. 

(ROSSI; GERAB, 2009, p. 68). 

 

Além disso, e diante dos discursos e discussões acerca da criação do sindicato, no ano 

de 2004, vê-se a preocupação adjacente da necessidade de se construir um movimento que 

contemple, de maneira organizada, as necessidades dessas diversas categorias de trabalhadores 

existentes no funcionalismo público. 

 
Foto de Assembleia de criação do SINSEZMAT, ano de 2003, disponível no acervo de documentos do 

sindicato, no município de Rolim de Moura, (Sede do SINTERO) digitalizada no ano de 2013. 

 

Ao trazer uma análise com base no histórico de formação de lutas trabalhistas, e diante 

da contribuição de Hobsbawm ao discutir o contexto de formação dos sindicatos na Inglaterra, 

no século XIX, as condições objetivas dos trabalhadores, e a necessidade de buscar a 

organização das classes como possível alternativa para a defesa de direitos e busca por 

ascensão/mobilidade social dentre a sociedade que os cercavam, e ao ato de rebelar-se contra 

as mazelas impostas pela sociedade capitalista, classificou-se em que: 

Eram três as possibilidades abertas aos pobres que se encontravam à margem da 

sociedade burguesa e não mais efetivamente protegidos nas regiões ainda inacessíveis 

da sociedade tradicional. Eles poderiam lutar para se tornarem burgueses, poderiam 

permitir que fossem oprimidos ou então poderiam se rebelar. (HOBSBAWM, 2012, p. 

320). 
 

Diante do objetivo de fortalecimento do sindicato na região, do discurso presente nos 

documentos de preocupação com os problemas enfrentados pelos trabalhadores, é possível 

também relacionar o ato de se criar um sindicato regionalizado, um sindicato com mais 
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capacidade de luta, e estruturação, como um ato de rebeldia, ou de organização/sociabilização, 

pois conforme levantado em momentos da pesquisa, ser sindicalizado poderia ser o mesmo que 

rebelde. Estruturar-se seria uma forma de combater o estabelecido, buscando ao mesmo tempo 

a conscientização e formação de um movimento de cunho político, trabalhista e social. 

A interpretação de que a sindicalização pode ser vista como um ato de rebeldia e 

sociabilização pode ser percebida durante entrevista realizada com um dos ex-presidentes (que 

teve sua gestão entre os anos de 2008-2010) do Sindicato, que ao comentar o esforço da entidade 

em angariar filiados, apresentou que um dos desafios para convencer os servidores a 

sindicalização, era justamente o obstáculo relacionado às perseguições que existiam nos setores 

da prefeitura, a trabalhadores sindicalistas: 

“(...) no início quando as pessoas não tinham ainda em sua mente o que era uma 

política sindical, era muito difícil de você angariar filiados, as pessoas não queriam se 

filiar a sindicato porque ia acabar sendo perseguidos dentro do seu serviço...”. (EX-

PRESIDENTE, 2017). 

 

 Em contrapartida, conforme discutido anteriormente, uma das principais alternativas 

dos trabalhadores, tanto num contexto contemporâneo, quanto no processo histórico de 

formação dos movimentos trabalhistas, a ideia de “rebelar-se é justo”, foi aos poucos se 

tornando parte do cotidiano dos trabalhadores. 

A alternativa da fuga ou da derrota era a rebelião. A situação dos trabalhadores pobres, 

e especialmente do proletariado industrial que formava seu núcleo, era tal que a 

rebelião era não somente possível, mas virtualmente compulsória. Nada foi mais 

inevitável na primeira metade do século XIX do que o aparecimento dos movimentos 

trabalhista e socialista, assim como a intranquilidade revolucionária das massas. A 

revolução de 1848 foi consequência direta. (HOBSBAWM, 2012, p. 236). 

 

Outro fator importante no processo de criação do SINSEZMAT refere-se ao interesse 

dos diretores em aumentar a estrutura da sede do sindicato, objetivando também um melhor 

atendimento aos servidores, como por exemplo, a intenção de se construir um laboratório de 

informática. O que mais vale ser ressaltado está ligado ao angariamento de recursos para a 

construção do referido laboratório no prédio do sindicato, pois pôde se perceber que se buscou 

através da diretoria, apoio da Assembleia Legislativa e de um Deputado Estadual. Ferindo de 

certa forma uma das principais finalidades do sindicato, presente no artigo 2º do seu estatuto, 

que é ter como “princípio a independência e a autonomia da representação sindical, a 

manutenção e defesa das instituições democráticas brasileiras, a democracia interna sindical e 

a unidade, defesa e representação da classe trabalhadora”. (ESTATUTO SINSEZMAT, 2010). 

O referido deputado citado na proposta de busca de recursos para o sindicato trata-se de 

Mauro de Carvalho, popularmente conhecido como Maurão de Carvalho, em exercício na 

Câmara desde o ano de 1998, e atualmente presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, 
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pelo PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), que no período em questão era 

deputado estadual pelo PP (Partido Progressista). 

Ainda segundo o Estatuto do sindicato, vale destacar que em seu Capítulo II, Dos 

Princípios, Prerrogativas e Deveres, Seção I – Dos Princípios, no artigo 4º, disse o seguinte: 

Art. 4º - Constituem princípios do SINSEZMAT: a) Lutar pelos direitos imediatos e 

históricos dos servidores, tendo em vista a perspectiva de uma sociedade sem 

exploração, onde impera a democracia política social e econômica. Seu princípio 

fundamental é a defesa intransigente dos direitos reivindicatórios, interesses gerais ou 

particulares dos trabalhadores, bem como do povo explorado; (...) f) Lutar pela 

autonomia e liberdade sindical; g) Lutar pela independência da classe servidora em 

relação aos patrões, aos partidos políticos e aos credos religiosos; h) Unir-se aos 

movimentos populares na cidade e no campo; i) Solidarizar-se com todos os 

movimentos de classe trabalhadora e dos povos que caminham na perspectiva de uma 

sociedade livre e igualitária, inclusive internacional. (ESTATUTO SINSEZMAT, 

2010). 

 

O objetivo de imparcialidade presente no estatuto do sindicato possivelmente foi 

implantado com a premissa de não dependentismo de forças políticas, no sentido de não se 

enfraquecer seu poder e foco de combatividade, pois quando se tem uma aproximação muito 

grande com forças políticas, principalmente no sentido de angariamento de recursos financeiros, 

tal ação pode em dado momento caracterizar-se como troca de favores, e trazer 

consequentemente certa desestabilização no foco de luta de um sindicato, que é a defesa dos 

interesses dos seus representados, os trabalhadores, no caso da entidade em questão, os 

servidores municipais da região na qual o sindicato atuava. 

Acerca da questão de relacionamento entre o sindicato e os partidos/representantes 

políticos, ao indagar o presidente na entrevista, a posição do mesmo também se contrapõe de 

certa maneira àquilo que é colocado como princípios do SINSEZMAT: 

Alan: Em sua opinião, o sindicato deve representar apenas os interesses econômicos 

e profissionais dos trabalhadores ou também deve ter uma atuação política? Como que 

entende esta atuação política? Ela estaria vinculada à ação dos partidos políticos ou 

seria independente? O sindicato deve estar vinculado a algum partido político? 

Presidente: Cara, tem que estar, hoje eu entendo que ele tem que estar e tem que ter 

um representante dele numa câmara municipal. (...) Eu falo assim, eu sempre trato 

assim, não seria diretamente do sindicato, poderia ter até o apoio do sindicato para 

que esse político tivesse lá, porém lá ele teria que ser o representante dos servidores, 

como organizar que esse candidato chegasse lá, aí seria uma junção das categorias e 

dizer não, esse vai ser nosso candidato, porque é uma empresa com mil e quinhentos 

servidores que consegue fazer dois vereadores, sem problema nenhum, agora pra isso, 

basta que seja a unificação, porque aqui quando há campanha eu trabalho pro partido 

C, ela pro partido D, pro partido E, pro partido E, então essa unificação da politização 

pra que a gente colocar uma pessoa lá dentro, porque eu vejo como muito difícil hoje 

lidar com uma câmara municipal onde há vários interesses dentro dela (...). 

(PRESIDENTE, 2017). 

 

 Tal discurso caminha na contramão daquilo que é oficial no sindicato, daquilo que se 

defende enquanto bandeira, pois até mesmo a ideia de unificação/união, acaba sendo convertida 

para o sentido de capacidade de se eleger um determinado candidato na câmara dos vereadores 



30 

 

para “defender” os interesses coletivos dos servidores, desfazendo assim a proposta de 

neutralidade e imparcialidade em relação a política partidária, demonstrando que nem sempre 

o que se aparece nos documentos pode ser tido como verdade, pois cabe análise e comparação 

entre documento, discurso e ação. 

Com base nisso, entende-se que as relações entre Estado, sindicato e servidor acabam 

se tornando a base das contradições e antagonismos presentes dentro do movimento que se 

caracteriza como sindicalismo do setor público, é a partir desses antagonismos que temos a 

ideia da dialeticidade, (Marx, 1998), da base entre a relação de construção de caminhos que 

possam trazer avanços ligados não somente a questões trabalhistas, mas a transformações 

importantes que refletem diretamente na própria sociedade como um todo, pois quando se trata 

do setor do funcionalismo público, deve-se ressaltar que a relação dessa categoria é estritamente 

direta com o funcionamento de serviços de extrema importância prestados para a sociedade em 

geral. 

Portanto, vale-se ressaltar que as relações entre as camadas que compõem a estrutura do 

sindicalismo no setor público se dão a partir da contradição existente entre os interesses que 

emanam das três instâncias que se relacionam a partir das necessidades e problemas que surgem 

em detrimento do sistema e condições de trabalho dos trabalhadores de tal setor, Estado9, que 

no caso em questão é representado pelo Executivo Municipal, servidores10 e sindicato11. 

A partir da proposta de criação do SINSEZMAT e dos principais objetivos e 

necessidades desta criação, compreender-se-á tal estrutura partindo-se da condição de cada 

“sujeito” e suas demandas/representatividades. 

Primeiramente, considera-se o perfil do trabalhador/servidor como um dos principais 

interessados na resolução dos problemas relacionados às condições de trabalho, reivindicações 

salariais, jornadas de trabalho, funcionamento da máquina pública e consequentemente do seu 

                                                 
9
Conceito de importância fundamental no pensamento marxista, que considera o Estado como a instituição que, 

acima de todas as outras, tem como função assegurar e conservar a dominação e a exploração de classe. A 

concepção marxista clássica de Estado está expressa na famosa formulação de Marx e Engels no Manifesto 

comunista: “O executivo do Estado moderno nada mais é do que um comitê para a administração dos assuntos 

comuns de toda a burguesia”. (BOTTOMORE, Tom (org.). 1988, p. 217-218). 
10Para tal classificação, se utilizará da definição elaborada no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos 

Servidores Públicos Municipais de Rolim de Moura: Servidor ou Servidores Públicos - é quem presta serviços 

ao poder público em caráter profissional, não eventual e sempre em caráter de subordinação, pessoa legalmente 

investida em cargo público ou função pública. (PREFEITURA DE ROLIM DE MOURA, 2015). Disponível em: 

http://www.sinsezmat.org.br/site/legislacao/ 
11Associações de trabalhadores da mesma ocupação ou do mesmo ramo de indústria têm uma história considerável, 

mas o sindicalismo como movimento generalizado é um produto do crescimento do trabalho assalariado 

capitalista. Os primeiros sindicatos eram considerados organizações subversivas, e a repressão ao movimento 

sindical por parte do Estado era frequente (os sindicatos na França foram considerados ilegais até 1884, na 

Alemanha até 1890). A situação de ilegalidade associou-se, muitas vezes, a formas turbulentas de protesto social. 

(BOTTOMORE, Tom (org.). 1988, p. 217-218). 
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cotidiano em suas atividades laborais. Segundo a Lei Complementar nº 003/2004 a qual dispõe 

sobre o estatuto e plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores públicos municipais 

de Rolim de Moura, em seu artigo segundo, inciso II: “Servidor ou Servidores Públicos – é 

quem presta serviços ao poder público em caráter profissional, não eventual e sempre em caráter 

de subordinação, pessoa legalmente investida em cargo público ou função pública”. 

Ou seja, pode-se classificar o perfil do servidor ao que se entende por demandas e 

interesses advindos da classe trabalhadora, e que este, dentre o sistema de hierarquização do 

funcionalismo público, consiste na grande maioria dos sujeitos, sendo a classe subalterna dentre 

tal estrutura, são imprescindíveis para constituição do que pode ser classificado como 

Movimento Social. 

 A socióloga Maria da Glória Gohn, define movimentos sociais partindo-se desde a ideia 

da coletividade aos ideais que motivam e contribuem para a organização desses grupos. 

Segundo Gohn: 

Um movimento social é sempre expressão de uma ação coletiva em decorrer de uma 

luta sociopolítica, econômica ou cultural. Usualmente ele tem os seguintes elementos 

constituintes: demandas que configuram sua identidade; adversários e aliados; bases, 

lideranças e assessorias – que se organizam em articuladores e articulações e formam 

redes de mobilizações –; práticas comunicativas diversas que vão da oralidade direta 

aos modernos recursos metodológicos; projetos ou visões de mundo que dão suporte 

a suas demandas; e culturas próprias nas formas como sustentam e encaminham suas 

reivindicações. (GOHN, 2012, p. 14). 

 

Outro setor que vale ser destacado é a figura do Executivo Municipal, do governo que 

representa o Estado na conjuntura de relações entre o meio sindical dos servidores públicos 

municipais, este com seu papel de “patrão” dentro desta estrutura, têm função fundamental no 

atendimento e disponibilização de meios que sejam minimamente necessários para que o 

funcionalismo público consiga atender as demandas tanto da sociedade de modo geral, quanto 

dos trabalhadores que prestam serviços dentro da máquina pública, para esta sociedade, 

portanto, entende-se que o papel do Estado, representado por seus gestores, é o de administrar 

e possibilitar o pleno funcionamento de toda a estrutura, estando estritamente ligado ao 

atendimento das demandas advindas do setor dos servidores/trabalhadores. 

Portanto, a partir dessa caracterização de “patrão” do Executivo Municipal aliado aos 

interesses do Estado, temos mais um elemento que se torna base para a ideia das contradições 

entre a relação das três instâncias destacadas, outrossim, além da responsabilidade do Executivo 

de gestor do pleno funcionamento da estrutura da máquina pública no âmbito municipal, deve-

se enfatizar que diante de um mundo capitalista, tal qual estamos inseridos, o Governo se torna 

também um mantenedor dessa estrutura, e a principal fonte de segurança e equilíbrio da 



32 

 

composição social capitalista. Marx, ao analisar os processos de lutas de classes no decorrer da 

história, faz a seguinte análise e classificação do papel do Governo: 

A cada uma dessas etapas da evolução que a burguesia percorria correspondia um 

progresso político. Classe oprimida pelo despotismo feudal, associação armada que 

administrava a si mesma na comuna, aqui república urbana independente, acolá 

terceiro estado tributário da monarquia, depois, durante o período manufatureiro, 

contrapeso da nobreza na monarquia feudal ou absoluta, pedra angular das grandes 

monarquias, a burguesia, desde o estabelecimento da grande indústria e do mercado 

mundial, finalmente se apoderou da soberania política exclusiva no Estado 

representativo moderno. O governo moderno nada mais é que um comitê que 

administra os negócios comuns de toda a classe burguesa. (MARX, 2012, p. 39-40. 

Grifo meu). 

 

 Em relação ao papel do Governo/Executivo Municipal e sua figuração enquanto um 

mantenedor da composição social do sistema capitalista, ao questionar um ex-presidente da  do 

SINSEZMAT em relação às ações do sindicato estarem ligadas as questões sociais e ao poder 

de transformação da sociedade, destaca-se uma comparação na qual o ex-dirigente utiliza-se do 

exemplo da gestão atual do município para fazer uma analogia entre essa apropriação da classe 

burguesa na gestão da máquina pública, ou a presença dos seus ideais: 

(...) só citando um exemplo, nessa semana o prefeito deu uma entrevista falando, 

chamando o sindicato de irresponsável, que acabou criando um monte de coisa e hoje 

a prefeitura não está dando conta, eu vejo assim, a questão de visões antagônicas 

diferenciadas, ele é um empresário que tem uma visão extremamente capitalista, o 

sindicato é uma instituição que defende o social, que defende a questão trabalhista 

social, e ele busca uma melhoria para que os nossos servidores tenham uma vida digna, 

uma condição de trabalho digna e uma condição financeira digna né, como as duas 

ideologias não batem, ele colocou o sindicato nessa situação, de irresponsável que 

criou esse monte de coisa, na verdade não criou nada, tudo que tá lá já tá previsto na 

lei, nada ali foi inventado, nada ali foi criado, ah agora vamos criar isso aqui e só 

Rolim de Moura tem, tudo que tem em Rolim de Moura é porque já tinha em outro 

local, nós apenas trouxemos para a realidade de Rolim de Moura, adaptamos a Rolim 

de Moura, então, não só pode como deve ter uma visão socialista de desenvolvimento 

aonde todo mundo tem que ter seus ganhos e seu desenvolvimento social, se não tiver 

desenvolvimento social e só tiver desenvolvimento econômico, quando diz social, 

entra a questão de condição de ter uma vida digna né, uma vida digna, uma condição 

de trabalho aonde ele possa exercer a sua função com dignidade (...). (EX-

PRESIDENTE, 2017). 

 

A fim de complementar a ideia do Governo/Executivo Municipal-patrão, pode-se 

destacar justamente a ação de culpabilizar os servidores, empregados, trabalhadores, como 

responsáveis pelos problemas financeiros que vem enfrentando o município, utilizando-se 

também desta manobra para retroceder na retirada de direitos conquistados e garantidos pelos 

servidores, trazendo valores dos setores privados para o público, prejudicando diretamente na 

vida social, econômica e trabalhista dos mesmos: 

Prejudicar eu já sei, tenho exemplo vivo aqui, onde o Estado prejudica é onde o 

servidor faz a contribuição dele e ele não repassa, ele atrasa, ele segura né, ele mata 

tudo, ou seja, ele não abre canal de negociação, ele faz tudo sem conversar com o 

trabalhador, sem haver um canal aberto de negociação onde ele se acha o dono do 

poder. É a parte por exemplo, ele entende que, na visão periférica do poder público, 

ele entende que todo o problema relacionado aqui se deve ao servidor de carreira, que 
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por entendimento dos patrões em si, eleitos para cargo executivo, tudo teria que ser 

terceirizado, tudo seria cargo comissionado, por que? Porque aí ele teria condições de 

fazer os seus acertos particulares, e acabaria, e com o servidor público ele não tem 

como fazer isso, então você pode observar que está tendo essa campanha hoje, 

inclusive já foi votada a lei da terceirização em âmbito federal, e ela vem tentando 

engolir, que para dar jeito tem que haver a terceirização, mas o Estado não faz o papel 

dele que seria, o Estado em si, o município, o governo federal, o Estado em geral, ele 

não dá condições de trabalho pra esse trabalhador, ou seja, não dá um ambiente de 

trabalho adequado, ele não dá as mínimas condições de trabalho que seja, material 

didático pra que ele faça o trabalho dele, um computador de qualidade, uma mesa de 

qualidade, ou seja, um veículo com as manutenções corretas, no mínimo os materiais 

necessários para que o servidor de um hospital poderia estar atendendo tranquilamente 

(...). (PRESIDENTE, 2017). 

 

Dentre as instâncias destacadas, tem-se também a figura do Sindicato, este, por sua vez, 

torna-se o principal articulador entre os servidores/trabalhadores e o gestor Governo/Executivo 

Municipal, pois tal entidade consiste no órgão de representatividade das classes e categorias de 

trabalhadores dentro do funcionalismo público, ou privado, que perante toda sua história nos 

movimentos sociais do Brasil, desenvolveu um papel importante para o atendimento das 

demandas dos trabalhadores, considerando-o, portanto, como um representante e defensor da 

classe nomeada subalterna, (que consiste na grande maioria dos sujeitos envolvidos), e 

garantidor dos direitos dos trabalhadores, seria este, a forma institucionalizada do Movimento 

Social. 

Marx e Engels analisaram os sindicatos em detalhes, num período em que sofriam 

forte influência do radicalismo das primeiras lutas trabalhistas britânicas. Engels 

dedicou um capítulo de A condição da classe trabalhadora na Inglaterra aos 

“movimentos dos trabalhadores” (focalizando principalmente os trabalhadores das 

fábricas de algodão de Lancashire), e também analisou o sindicalismo entre os 

mineiros do carvão. Marx concluiu a Miséria da filosofia com uma avaliação 

entusiasta das lutas sindicais inglesas, e essa visão das associações localizadas que 

criavam “uma união crescente dos trabalhadores” foi reiterada no Manifesto 

comunista. Esses primeiros escritos desenvolveram três argumentos principais. 

Primeiro, os sindicatos eram um produto natural da indústria capitalista; os 

trabalhadores eram obrigados a se unirem em defesa contra as reduções salariais e as 

máquinas que dispensavam o trabalho humano. Segundo, os sindicatos não eram 

(como pretendiam Proudhon e, mais tarde, Lassalle) economicamente pouco 

eficientes: podiam evitar que os empregadores reduzissem o preço da força de trabalho 

abaixo de seu valor. Mas não podiam provocar aumentos de salários acima desse nível, 

e mesmo seu poder defensivo era corroído pela concentração do capital e das repetidas 

crises econômicas, como demonstrou Marx em Trabalho assalariado e capital. E, 

portanto, terceiro, a eficácia limitada da ação econômica defensiva forçava os 

trabalhadores a irem se organizando progressivamente em bases cada vez mais 

abrangentes, ao nível de toda a classe, a levantarem reivindicações políticas e, em 

última análise, a se engajarem na luta de classes revolucionária (...) Acima de tudo, a 

experiência sindical ampliava a autoconfiança dos trabalhadores e a sua consciência 

de classe: como “escolas de guerra, os sindicatos não têm competidores”, diz Engels 

em A condição da classe trabalhadora na Inglaterra. (BOTTOMORE, Tom (org.). p. 

525). 

  

 Apresentados resumidamente os sujeitos que constituem as contradições dentre a 

estrutura trabalhista e funcional do sistema público, busca-se, portanto, discutir as principais 

características desses agentes, seus papéis dentre a estrutura do funcionalismo público, seus 
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interesses, atribuições, relações e inter-relações presentes a partir da premissa de choque de 

interesses, conflitos e transformações que consistem na dialeticidade (Marx 1998) de relações 

nas quais se que engloba Sindicato, Governo/Executivo Municipal e Servidores/trabalhadores. 

 Acerca da ideia das contradições dentro dos movimentos que abarcam questões 

trabalhistas e sociais, ou talvez relações históricas que vão além desses dois fatores, destaca-se 

como base, os antagonismos, partindo-se da premissa de pontos de vistas distintos em cada 

sujeito/classe a partir das quais se considera que: 

A história de todas as sociedades até nossos dias é a história de lutas de classes. 

Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestre e companheiro, numa 

palavra, opressores e oprimidos, sempre estiveram em constante oposição uns aos 

outros, travaram uma batalha ininterrupta, ora aberta, ora dissimulada, uma luta que 

terminava sempre com uma transformação revolucionária de toda a sociedade ou com 

a destruição das duas classes em lutas. (MARX, 2012, p. 38). 
 

Ao voltarmos mais especificamente para o processo de formação do sindicato, vale 

destacar que algumas reuniões da direção eram realizadas nas próprias secretarias dos 

servidores ou no ambiente de trabalho, como por exemplo, uma realizada no Hospital Municipal. 

Através dessas reuniões, pode-se perceber o interesse e preocupação em fortalecer o movimento 

dos servidores, pois algumas exigências não estavam sendo atendidas e a direção do sindicato 

solicitou que a classe se unisse para lutar pelos seus direitos: 

[...] foi explanada a questão do plano de carreira, cargos e salários, segundo P. se fosse 

o plano que está em mãos os funcionários seriam prejudicados, teria que reformular o 

plano e brigar para que o plano entrasse em vigor ainda esse ano. Foi explicado sobre 

a situação do Sindepron sobre a questão de registro que não está regularizado e pediu 

a união da classe para se fortalecer e poder cobrar os seus direitos. (SINSEZMAT, 

ATA/002, 2003, p. 2). 
 

A preocupação em relação à situação financeira do sindicato também se faz presente nas 

atas, como pode ser observado na ata de número 005/2003, onde é tratada a questão da 

concessão de vales12  aos servidores, pois demonstraram que os números estavam elevados, 

causando assim preocupação em estourar o orçamento, como pode ser observado a seguir: 

[...] O sindicato vem enfrentando sérios problemas financeiros, pois está havendo um 

grave estouro na folha dos funcionários referente a vales, e que devemos tomar uma 

providência para evitarmos um desfalque. (SINSEZMAT,ATA/005, 2003, p. 04). 
  

 A situação financeira do sindicato era vista como um problema, pois para que os 

objetivos de fortalecimento e o número de filiações aumentassem, seria necessária uma 

estabilidade financeira na instituição, e o tema regionalização e criação de estratégias para se 

angariar fundos para o sindicato vinham sendo discutidos na busca de sanar os problemas 

presentes no sindicato e almejar soluções e crescimento da instituição. 

                                                 
12Os vales são dados aos servidores que ultrapassam seu limite de compras no Convênio do sindicato com as 

empresas locais, esse vale é preenchido no próprio sindicato e o servidor poderá comprar em alguma empresa 

conveniada, tendo o valor descontado posteriormente em folha de pagamento. 
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 A concessão de vales do sindicato para os servidores também é feita para além das 

maneiras de adiantamentos de compras, pois conforme análise das atas do sindicato, cinco anos 

após a sua criação, em 2009, percebeu-se que em reunião com alguns servidores, fez-se um 

“adiantamento” ou empréstimo para os mesmos pagarem despesas relacionadas a algum tipo 

de processo jurídico que estavam respondendo no período. 

Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e nove, reuniram-se na sede do 

SINSEZMAT o presidente da entidade __________, o diretor sindical __________, 

juntamente com mais três funcionários __________, ____________ e___________ 

para tratarem de assunto referente aos mesmos. O presidente iniciou a reunião falando 

sobre o acordo feito entre a entidade e o advogado __________ e os três funcionários, 

envolvido no processo, segundo Presidente a entidade se comprometeu de pagar 4000 

reais das custas do processo e os respectivos funcionários irá reembolsar a sindicato. 

Fica decidido que os mesmos irão pagar essa quantia em 10 (dez) parcelas igual no 

valor de 133,34 (cento e trinta e três reais e trinta e quatro centavos sendo que os 

mesmos irão assinar os 10 (dez) vales nesse valor que será descontado mensalmente 

dos funcionários. Não tendo mais nada a ser tratado esta ata foi encerrada e segue 

assinada por mim e demais presentes. (SINSEZMAT, ATA, 0018/2009, p. 11-12). 

 

 É a partir das necessidades apresentadas durante as discussões de criação do 

SINSEZMAT que temos um ponto que merece certa atenção, a questão das finanças, pois se 

tinha o objetivo de correção das finanças para se fortalecer o movimento, e contribuir para 

autonomia da entidade, e uma questão primordial era trazer filiados para a nova instituição que 

nascia naquele momento, pois conforme dados levantados, mesmo já existindo o SINDEPRON 

em Rolim de Moura, o número de servidores filiados ao sindicato ainda era reduzido, e 

conforme já apresentado, as cidades vizinhas que fariam parte da proposta de regionalização, 

tampouco tinham representação sindical. 

 Diante disso, foram utilizadas algumas estratégias para atrair servidores filiados, sendo 

uma delas a criação de convênios, que pode ser caracterizado como assistencialismo por parte 

do sindicato, esses convênios estavam relacionados às previdências, planos de saúde, parecerias 

com empresas, descontos em compras, e com a própria prefeitura do município. Destaca-se 

como estratégias também as concessões de vales, pois o adiantamento de valores na hora do 

“aperto” para o trabalhador, pode ser um bom atrativo.  

Segundo a análise de Marcelo Badaró, essas são características que estão relacionadas 

a todo um processo histórico que passaram os sindicatos no país devido às inúmeras 

intervenções do Estado e a própria conjuntura política e social do período agora em discussão: 

Dirigindo a atenção para o interior das organizações sindicais, é possível constatar que 

os limites impostos pela permanência da estrutura sindical atual também se fazem 

sentir no cotidiano. Décadas de sindicalismo controlado pelo Estado e de estímulo a 

uma lógica voltada apenas para a prestação de serviços assistenciais acabaram por 

gerar grandes e dispendiosas estruturas de serviços médicos, espaços recreativos e 

balcões de serviços, às quais recorrem diariamente milhares de trabalhadores que não 

encontram opção de atendimento em serviços públicos totalmente deteriorados. 

(MATTOS, 2009, p. 134). 
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 Essa ação que pode ser caracterizada como assistencialismo ou como uma ação de 

luta/resistência do sindicato, no sentido de atender as demandas sociais dos servidores e ao 

mesmo tempo fortalecer-se enquanto entidade representativa, pois quanto mais servidores 

filiados, maior poder de representação teria o SINSEZMAT. 

 Em entrevista com um dos ex-presidentes do sindicato, ao referir-se sobre os convênios, 

a estratégia de fortalecimento fica explícita, porém sua interpretação também traz outros olhares 

acerca de estratégias de atendimentos aos servidores em outros setores e algumas consequências 

que o sindicato tem enfrentado atualmente em decorrência de táticas criadas ainda no fervor de 

sua institucionalização: 

Olha, na verdade eu tinha uma visão no início que eu entrei no sindicato, tinha uma 

visão sobre esses convênios, e hoje eu tenho outra, mas eu sempre disse, se o sindicato 

não se precaver um dia o prefeito puxa a rasteira e deixa ele sem dinheiro nenhum em 

caixa, que foi o que aconteceu em Rolim de Moura, o prefeito simplesmente não 

repassou o dinheiro desse convênio que é descontado em folha de pagamento do 

servidor, e o sindicato ficou a ver navio devendo pra todo mundo, eu vejo assim, no 

início quando as pessoas não tinham ainda em sua mente o que era uma política 

sindical, era muito difícil de você angariar filiados, as pessoas não queriam se filiar a 

sindicato porque ia acabar sendo perseguidos dentro do seu serviço, e quando tiveram 

a ideia de se criar esse convênio, na verdade ele era bem simplesinho, era só 

requisições e tal, era exatamente pra trazer essas pessoas pra dentro do sindicato, 

buscar uma forma de filiar essa pessoa para que a gente começasse a fazer um trabalho 

de politização na visão política sindical e foi conseguido isso, só que aí, a questão 

convênio, virou dentro do nosso sindicato, principalmente dentro do nosso sindicato, 

a coisa primordial, a coisa principal e foi se perdendo aquela visão de trabalho sindical 

mais, e virou uma coisa comercial né, o sindicato tinha bons rendimentos nessa 

questão do convênio (...) só que o prefeito na prefeitura, não repassou o dinheiro que 

foi descontado do servidor, e aí o cara fala: isso não pode, entra na justiça; entrar na 

justiça são seis, dez meses, pra sair uma decisão, e essas empresas vão ter que esperar 

isso agora? Quem que fica com o nome sujo? A prefeitura ou o sindicato? Eu sempre 

disse isso, e foi o que aconteceu, então quando a gente cria uma situação dessa, você 

sempre tem que tá reanalisando, reanalisando, e aí o sindicato, essa é uma crítica 

ferrenha que eu fazia em todas as reuniões da diretoria, e acabou que culminou, ele 

passou a ser extremamente comercialista, ele passou a ser extremamente mais 

comercial do que trabalho social, não foi um trabalho social, no início ele teve a ideia 

de trazer filiado pra dentro dele, e depois ele passou a ser comercial, só questão de 

rendimentos, de lucro, né, e aí culminou no que deu. (EX-PRESIDENTE, 2017). 

 

 Ainda na entrevista, ao concluir a fala transcrita acima, questionou-se então se a 

estratégia criada para talvez se fortalecer o sindicato e atrair mais servidores filiados, acabou 

culminando em um problema atual da entidade, o sindicalizado levantou a questão de que o 

foco de luta social/trabalhista acabou sendo perdido diante de tal tática: 

É isso que eu coloco, foi correto? Foi correto, só que ele tinha que ter um limite, ele 

tinha que ter um prazo, e aí mudar o sistema, ele passar a ser mais social, você fazer 

um convênio com clínica para que o filiado tivesse um desconto e não que o filiado 

repassasse um dinheiro para o sindicato entendeu? Porque hoje é 3% cada empresa 

que vende, 3% do repasse que o sindicato faz dessa empresa, é do sindicato, deixar 

esses 3% pra lá e pegar como desconto para os seus filiados, essa era minha visão, a 

partir do momento que a gente pegou quase 70% dos funcionários de Rolim de Moura 

filiados no sindicato, não tinha mais porque ter esse dinheiro, nós tínhamos 
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rendimento dos repasses dos servidores, da sua filiação, do imposto sindical, do 

repasse mensal que é 1% dos rendimentos de cada servidor, então a gente tinha 

condição de manter o sindicato, e com muito dinheiro, mas aí o olho cresce, porque 

ninguém quer abrir mão de uma parcela dos seus rendimentos, e que foi errado, e 

culminou nisso aí, o sindicato hoje está devendo para todo mundo porque ficou numa 

visão extremamente econômica. (EX-PRESIDENTE, 2017). 
 

 

Sede principal do SINSEZMAT em Rolim de Moura, foto de 2003. Fonte: 

<https://www.facebook.com/sinsezmat.sindicato>. Acesso em: 20 out. 2017. 

 

Nas discussões em relação à fundação do sindicato regional, puderam ser percebidas 

algumas preocupações que estavam acontecendo com o SINDEPROM, como por exemplo, o 

registro do sindicato e questões financeiras, que poderiam ser ou acreditavam que fossem 

sanadas com a criação do SINSEZMAT, como pode ser observado através do trecho da ata a 

seguir que conta com a posição do presidente do sindicato no período: 

[...] Entrando no assunto regionalização o Presidente começou falando sobre a 

importância dessa regionalização, pois com isso poderemos consertar a situação do 

sindicato, frente ao Tribunal do Trabalho, para que isso aconteça necessitamos de no 

mínimo 5 (cinco) municípios, onde o mesmo funcionará com sede em Rolim de Moura, 

e os demais municípios terão delegacias, com formação de 1 (um) delegado e 

comissão, e com a regionalização a FRUNSPRO (Federação Única Servidores 

Públicos de Rondônia) garante a legalização do sindicato em no máximo 30 (trinta) 

dias. (SINSEZMAT, ATA007/2004, p. 07). 

 

 Portanto, vale ressaltar que além das questões de cunho financeiro e do angariamento 

de filiados para o sindicato, fez-se necessária a legitimação jurídica frente ao tribunal do 

trabalho, pois para que se tivesse reconhecimento, o sindicato deveria ser aprovado na instância, 

e a estratégia de filiação com uma federação também contribuiria para a efetivação de tal 

objetivo, que no caso em questão seria a Federação Única dos Servidores Públicos de Rondônia, 
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uma aliança que contemplaria a superação da ameaça de fechamento de sindicatos considerados 

pequenos, apresentada no início das discussões de criação do sindicato regionalizado. 

 E a partir de todos os fatores apresentados e das discussões que objetivaram a criação 

do sindicato classista regionalizado, assembleias, formação da diretoria geral e das direções 

regionais, conforme dito, ao dar início a discussão de criação do SINSEZMAT, sua fundação 

ocorreu, segundo o registro oficial de seu estatuto no dia 19 de maio de 2005. 
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2 O PROCESSO DE MIGRAÇÃO DA ZONA DA MATA, O SINDICATO, SUAS 

RELAÇÕES POLÍTICAS, SEUS DIRIGENTES E FILIADOS  
 

Ao nos referirmos a um sindicato classista, que defende questões trabalhistas e sociais, 

inserido dentro do funcionalismo público, rapidamente temos a ligação da relação desta 

instituição com a estrutura política na qual ela está inserida, pois dificilmente suas propostas e 

exigências seriam no mínimo ouvidas se não houvesse um diálogo com a política, aliás, vale 

ressaltar o próprio viés político que se tem uma instituição sindical, pois além de seu papel 

direcionado a questão econômico/trabalhista, o sindicato exerce também um papel político, no 

sentido de conscientização, politização e expansão do conhecimento para a sociedade que o 

cerca dos inúmeros direitos que os trabalhadores e a sociedade como um todo detém, porém 

desconhece.  

O presente capítulo visa discutir o direcionamento do sindicato dos servidores públicos 

com da Zona da Mata com a política local, regional ou nacional e como se dá a relação da 

entidade junto com os poderes políticos, com os órgãos representantes do executivo, legislativo 

e judiciário e com os partidos políticos inseridos ou não na conjuntura estrutural de ações do 

sindicato para defender os interesses das classes por ele representadas. 

Além das questões de relações especificamente políticas, busca-se discutir o perfil das 

lideranças do SINSEZMAT, suas origens e experiências trazidas de outras regiões do país se 

caso forem migrantes, contextualizando o período da migração na Zona da Mata Rondoniense 

e os processos que contribuíram para a formação dos movimentos sociais/sindicatos na região. 

 

2.1 A migração na região da Zona da Mata Rondoniense e os olhares sobre o SINSEZMAT 

 

O processo de colonização em Rondônia nas décadas de 1970 e 1980 é considerado pela 

maioria da historiografia regional como o período no qual o estado recebeu seu maior fluxo 

migratório na sua história recente. Dentre os motivos que contribuíram para esse acontecimento, 

destacam-se as políticas idealizadas pelos Governos Civis Militares a partir de 1964, que tinham 

dentre seus interesses contemplar a solução de problemas em curso em outras regiões do país, 

como por exemplo, as ligadas às questões fundiárias na região Sul, e incentivar a inserção da 

região na economia nacional, com o discurso de reforma agrária, ocupação da Amazônia, 

desenvolvimentismo e progresso. 

A colonização dirigida na Amazônia passou a ter maior interesse para o governo a 

partir do lançamento, em 1970, do PIN – Programa de Integração Nacional. O 

programa pretendia “aliviar” as tensões sociais no Nordeste assentando colonos em 

lotes de 100 ha em duas rodovias em construção: Transamazônica e Cuiabá-Santarém. 
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Pretendia-se assentar cem mil famílias de 1971-1974. (PERDIGÃO, BASSEGIO, 

1992, p. 75). 
 

Em consonância com a proposta de assentamento de famílias nas espacialidades que 

foram consideradas vazias pelos idealizadores dos projetos de colonização, acontecia a difusão 

do pensamento de que o mesmo “espaço vazio”, estava aberto e livre para adentrar-se na 

economia nacional, pois a região era vista como terra de oportunidades. 

 

 
Capa da revista Veja, edição 0696 - de 6 de janeiro de 1982. Disponível no arquivo digital da revista 

Veja, em: https://acervo.veja.abril.com.br 

 

Diante do projeto de migração para a região no período das décadas de 1970 e 1980, 

como pode ser observado na imagem acima, ocorreu uma grande divulgação do Estado de 

Rondônia por meio da imprensa nacional, em matéria publica pela Revista Veja em janeiro de 

1982, intitulada “Rondônia Uma Nova Estrela no Oeste”, a região foi apresentada como um 

novo espaço de oportunidades no Brasil. 
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Matéria da Revista Veja, edição 0696 - de 6 de janeiro de 1982, p. 52. Fonte: arquivo digital da revista Veja, em: 

https://acervo.veja.abril.com.br 

 

Na mesma matéria, pode-se perceber que com a elevação de Rondônia para Estado, 

abriu-se uma nova esperança para os migrantes, e contribuição para o desenvolvimento nacional. 

Na bandeira, Rondônia será representada pela estrela Alfa de Centauro, o mais 

próximo porto seguro do Universo, a 4,3 anos luz da Terra, no dia em que o homem 

quiser ou precisar sair do sistema solar. E, no sistema social e econômico brasileiro, 

Rondônia funciona há muito tempo como essa estrela, recebendo a maior parte 

daqueles que buscam novas terras e novas culturas para uma nova vida, mais árdua, 

porém rica em oportunidades. Em seis meses de 1981, 37 000 paranaenses 

percorreram 2 000 quilômetros em busca de glebas em Rondônia, num movimento 

em que na Europa, equivaleria a sair da Espanha para aportar no coração da Polônia. 

(VEJA, 1982, p. 52). 

 

Na mesma edição da revista, o Estado de Rondônia e nomeado como a “Malásia 

Brasileira”, outras imagens do Estado e de seus recursos naturais que sem encontravam em 

pleno desenvolvimento de exploração, também são apresentados para os leitores interessados 

nesta nova terra de oportunidades, a ideia de progresso era muito grande, comparava-se o 

desenvolvimento de Rondônia com outros grandes centros do país e a prosperidade era 

apresentada diante de casos que “deram certo” na região. 

Ainda este ano, o catarinense Hugo Frey, 53 anos, se transformará no maior produtor 

individual de cacau no país. Em seus 30 000 hectares de fazenda primorosamente 

assentada nas proximidades de Ariquemes, quarta cidade do Estado, com seus 72 000 

habitantes, ele tomará nos anos 80 o lugar dos coronéis de cacau de Itabuna, na Bahia, 

retratados nos romances de Jorge Amado – da mesma forma que os barões do açúcar 

de São Paulo, como os irmãos Ometto, sobrepujaram os coronéis usineiros de 

Pernambuco. É tão fácil fazer as previsões que algumas parecem delirantes. 

“Rondônia vai ser em breve a Malásia brasileira”, promete Hugo Frey, emoldurado 

por seringueiras que ainda não começaram a produzir, “Vamos ultrapassar São Paulo”, 

promete o governador Teixeira. (VEJA, 1982, p. 53). 
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Matéria da Revista Veja, edição 0696 - de 6 de janeiro de 1982, p. 53. Fonte: Arquivo digital da revista Veja, em: 

https://acervo.veja.abril.com.br 

 

Na obra Colonização e Contra-Reforma Agrária na Amazônia, o sociólogo Octavio 

Ianni (1979) se dedica a discutir o processo de migração na região, e traz inúmeras contribuições 

para se pensar nas ações do governo militar, e nas alternâncias em relação as ações do Estado 

no decorrer da década de 1970, caracterizando os tipos de migração aqui desenvolvidas a partir 

de projetos oficiais, que além de contribuírem para o deslocamento de um grande contingente 

populacional para a região, fortaleceram o remanejamento de capital do centro-sul do país para 

Rondônia através de políticas de incentivo a investimentos de empresas privadas no estado, 

trazendo posteriormente a discussão para a sua ideia de contrarreforma agrária. 

 

A abertura de estradas, a notícia de terra boa, farta e sem dono, a possibilidade de 

produzir gêneros alimentícios para comerciar nos centros urbanos, o extrativismo 
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vegetal e animal, a eventualidade de alguma mineração, vários foram os interesses 

que influíam no ânimo de muitos trabalhadores e seus familiares que estavam vivendo 

condições mais ou menos difíceis em outras áreas da própria região Amazônica, do 

Nordeste ou dos Estados do Centro-Sul do País. Assim, em 1964-70 pouco foi feito 

pelo governo em termos de política de colonização dirigida. Mas em 1970 houve uma 

mudança razoavelmente repentina: o governo passou a empenhar-se de modo cada 

vez mais fundo na política de colonização da Amazônia. Vale a pena perguntar neste 

ponto: o que teria ocorrido nessa ocasião, fazendo com que o governo passasse a 

empenhar-se de modo ostensivo, sistemático e ativo em organizar e dinamizar a 

colonização na Amazônia? (IANNI, 1979, p. 33). 

 

 Quais seriam os motivos pelos quais fizeram com que o Estado se voltasse para a região 

Amazônica a ponto de criar a estratégia de colonização dirigida, ou a ponto de se “reinventar” 

a Amazônia? A partir do questionamento pode-se levantar diversos fatores, os que abrangem as 

questões sociais de miséria do Nordeste, as questões ligadas aos conflitos agrários em outras 

regiões, os da preocupação com a segurança e ordem nacional, os de “integrar para não 

entregar”, que se relacionam com fatores (dentro da perspectiva de integração nacional da 

região) de expansão do capitalismo na região (CARDOSO; MULLER, 1977). 

Então, esse modelo de reforma agrária seria nada mais que uma distribuição de terras 

controladas pelo grande capital, ou seja, um ajuste estrutural aos interesses do capital 

monopolista na agricultura que vem se modificando com o avanço da tecnologia e 

avançado nas fronteiras agrícolas, como é o caso de Rondônia. (SOUZA, 2014, p. 90). 

  

 A transferência do capital nacional para a região juntamente com a proposta de 

integração nacional, contribuíram para que ascendessem em Rondônia diversos conflitos 

direcionados a questões agrárias, luta pelo tão sonhado pedaço de chão, que era o grande 

atrativo da região para a imensidão de sujeitos que viviam em outras localidades em condições 

de pobreza, miséria ou sem perspectiva de mobilidade social. 

 Além das tensões no setor agrário, desenvolveu-se também, ainda na década de 70, um 

acentuado nível de desigualdade na região, pois devido à falta de condições ou equipamentos 

para se trabalhar na terra, muitos colonos tiveram que adentrar-se no mercado de trabalho, ou 

seja, proletarizar-se no tão promissor “Novo Eldorado”. 

As diversas políticas adotadas em relação ao setor agrícola, pelos governos da ditadura 

militar, a partir de 1964, visavam modernizar e capitalizar a agricultura, mantendo 

intocado o sistema de propriedade da terra. A estratégia de modernização 

conservadora, adotada desde então, tem como diretrizes básicas a promoção e o 

fortalecimento da grande empresa agropecuária e a repressão das massas 

trabalhadoras rurais. Os resultados desta “opção modernizante-conservadora” vêm se 

fazendo sentir, na extrema concentração das terras, na intensificação dos 

desequilíbrios e desigualdades sociais e, principalmente, na crescente exploração e 

proletarização do pequeno produtor. (PERDIGÃO; BASSEGIO, 1992, p. 86). 

 

O processo de colonização da região do município de Rolim de Moura teve seu maior 

fluxo entre as décadas das 1970 e 1980. Este fator também está relacionado com as políticas 
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desenvolvidas pelo governo do período para favorecer a “ocupação” da região considerada 

vazia, por migrantes vindos de outras localidades do país em busca da obtenção de terra e 

melhores condições de vida. 

 A região de Rolim de Moura se desenvolveu através de iniciativa do INCRA – Instituto 

de Colonização e Reforma Agrária – a partir do Projeto Integrado de Colonização PIC Ji-Paraná, 

que inicialmente ocorreu na região de Cacoal em 1972 e buscou ocupar o setor para assentar os 

colonos excedentes da região: 

No início da década, especialmente nos meados do ano de 1972, nas localidades de 

Riozinho e Cacoal, houve uma grande concentração espontânea de migrantes, 

inclusive com o encontro de sociedades e consequente acirramento entre os que 

chegavam e povos indígenas e as consideradas populações tradicionais. Essa condição 

é acrescida pelos diversos litígios pela posse da terra e ações de empresas particulares 

de Colonização, fazendo com que o INCRA para resolver a situação criasse em 17 de 

junho de 1972, o PIC Ji-Paraná, com sede localizada em Cacoal, e constituído pelos 

setores Ji-Paraná, Abaitará, Rolim de Moura, Prosperidade e Tatu. O PIC em questão 

foi responsável direto pelo ordenamento urbano da cidade de Cacoal e decisivo para 

a criação de importantes núcleos populacionais, hoje transformados em grandes 

municípios, como Rolim de Moura, Santa Luzia d’Oeste e Nova Brasilândia d’Oeste, 

além de apoiar a ocupação de terras devolutas mais no interior. (AMARAL, et al, 2011, 

p. 24. Grifo meu). 

 

Portanto, a grande maioria dos migrantes vindos para a região de Rolim de Moura nas 

décadas de 70 e 80, vieram incentivados pela busca de melhores condições de vida a partir da 

conquista da terra, sendo assim, muitos chegaram em condições muito difíceis em uma região 

que ainda se encontrava em construção em relação ao novo modelo implementado, e que 

existiam diversos problemas que não proporcionavam aos migrantes elementos básicos para 

suas demandas, como por exemplo, saúde e educação. Essa proporção era tão elevada que 

segundo Maria Liriece: 

A ocupação era tão intensa e acelerada que no dia 13 de 1977 foi escolhido e 

demarcado o local que abrigaria a sede futura da cidade. Assim, se formava um novo 

núcleo populacional, às margens do rio Anta Atirada, denominado Vila de Rolim de 

Moura. (JANUÁRIO, 2010, p. 19). 

 

Muitos dos migrantes tiveram que enfrentar os problemas relacionados a distribuição 

das terras, e a busca para se obter efetivamente a sua posse, pois esse era um dos seus principais 

objetivos, e que a falta de organização ou interesse por parte do Estado, que foi um dos 

principais incentivadores dessa migração, dificultou ainda mais esse processo, gerando já no 

início da década de 1980 uma série de conflitos entre os migrantes: 

A reforma Agrária, aplicada em Rondônia, assim como em toda a Amazônia Legal, 

afim de corrigir a estrutura fundiária e social na região, de fato, proporcionou a 

ocupação humana na região, mas por outro lado, acabou gerando uma série de 

consequências como o conflito entre posseiros, madeireiros e grileiros, além de um 

saldo de 11000 famílias cadastradas até 1982 e mais 30000 famílias, 

aproximadamente, que não foram cadastradas no Estado de Rondônia. (JANUÁRIO, 

2010, p. 22). 
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Portanto, pode-se considerar que, através do contexto elencado, Rolim de Moura 

formou-se a partir dos mesmos propósitos utilizados pelo Estado e empresas exportadoras e 

exploradoras, que foi o aumento do capital na Amazônia. E mesmo havendo no discurso das 

políticas utilizadas nesse processo o benefício do povo em busca de melhores condições, o que 

de fato ocorreu foi o beneficiamento principalmente para investidores vindos de outras regiões 

do país para a acumulação de riquezas através da expropriação da terra, e sobretudo durante 

esse período, da extração e exportação de recursos naturais, como por exemplo, a madeira, pois 

Rolim de Moura nos anos de 1980 foi uma das principais regiões do país na exportação da 

mesma, chegando a conter aproximadamente 100 madeireiras em plena atividade: 

Rolim de Moura exportou tanta madeira que ficou conhecido como “Capital da 

Madeira”. Essa atividade gerou lucros exorbitantes aos bancos privados, estatais e 

empresas exportadoras. Alguns bancos destacaram Rolim de Moura como município 

gerador de maior volume de negócios lucrativos em toda região da Amazônia. 

(JANUÁRIO, 2010, p. 56). 
 

Essa situação demonstra que os interesses estavam voltados para a contribuição de 

grandes empresas, e que objetivavam também a exploração e acúmulo de capital, apontando 

que a região surge a partir das contradições trazidas pelo sistema capitalista. 

As condições dos migrantes que não possuíam os meios de produção para desenvolver 

a extração de madeira em grande escala, como grandes porções de terra, máquinas, dentre 

outros, acabavam se tornando mão-de-obra para atender esse novo mercado em crescimento. 

Os colonos que ainda tinham esperança em obter a terra e enfim conquistar seus objetivos, 

prestavam serviços para os madeireiros da região, e que em muitos casos se depararam somente 

com a exploração de seu trabalho, ficando expostos as mais diversas situações em meio a mata: 

Às vezes, alguns colonos eram recrutados por madeireiros, levados às áreas mais 

remotas da floresta, ainda não reivindicadas em áreas de extração de madeira em 

reservas, com base na falsa promessa de obterem suas próprias terras, dessa forma, 

sem saber, muitas famílias eram expostas como a primeira linha de defesa contra 

ataques indígenas. (JANUÁRIO, 2010, p. 56). 
 

A presença do Estado13 para a contribuição de necessidades básicas para os colonos era 

muito remota, portanto, além dos migrantes terem que resolver problemas em relação a 

obtenção e posse da terra, da exploração de sua mão-de-obra a troco de promessas, tinham que 

resolver situações que na teoria deveriam ser de responsabilidade do governo14, responsável 

                                                 
13 A fim de complementar o conceito de Estado, traz-se a também a conceituação do jurista Darcy Azambuja, que 

assinala que: “Estado é uma sociedade organizada sob a forma de governantes e governados, com território 

delimitado e dispondo de poder próprio para promover o bem de seus membros, isto é, o bem público. Para 

atingir seu objetivo, o Estado estabelece e impõe normas e regras que orientam sua ação e disciplinam as 

atividades dos indivíduos e grupos que compõem. (AZAMBUJA 2005, p. 27). 
14Para a noção de governo, utilizar-se-á a ideia de uma complementação da proposta de Estado apresentada tanto 

por Marx, quando para Azambuja, trazendo o conceito de que está ligado ao poder: “É a possibilidade efetiva 

que tem o Estado de obrigar os indivíduos a fazer ou não fazer alguma coisa, e seu objetivo deve ser o bem 
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pela execução do plano do Estado. 

Diante das necessidades básicas surgidas no contexto de migração e sua estruturação na 

região, fez-se necessária a iniciativa dos migrantes para construírem alguns espaços de serviços 

básicos para sua permanência, pois faltavam estradas, moradias, medicamentos, atendimento 

médico, e para a construção, se fez necessária a união e organização dos migrantes para 

avançarem, a exemplo disso pode-se citar a construção da primeira escola de Rolim de Moura, 

Pereira da Silva, que surgiu diretamente da ação coletiva dos migrantes que, preocupados com 

a educação dos seus filhos, construíram mediante ação coletiva uma escolinha de pau-a-pique 

para destiná-la a educação das crianças. 

Esses fatores demonstram também como se deu a política de migração e ocupação da 

região, na qual evidenciava que ao mesmo tempo em que havia um negócio gerador de uma 

imensa riqueza para madeireiros e empresários, através da exploração da madeira, e da mão-

de-obra, a grande maioria da população sofria com a falta de condições básicas, pois muitos 

trouxeram mulheres e filhos para ocuparem a região e se depararam com a ausência do 

atendimento dessas demandas. 

(...) a Amazônia foi transformada em um grande mercado de importação de 

mercadorias e serviços, e exportadora sobretudo de produtos primários. Podemos 

constatar através da evolução das exportações/importações na região Norte, no 

período de 1964 a 1974, caracterizado por forte presença estatal e privada na 

Amazônia, passando a região a contribuir de forma acentuada para o processo de 

acumulação de capital da sociedade industrial brasileira do centro-sul e também 

internacional. (AMARAL, 2011, p. 54-55). 

 

E é diante disso que pode-se partir da ideia de que desde o processo de migração e 

ocupação da região de Rolim de Moura, houve contradições, desequilíbrios sociais, 

antagonismos e necessidades dos migrantes. As ações coletivas já se fizeram presentes, pois as 

condições objetivas dos migrantes, advindas do modelo de contrarreforma agrária implantado 

em benefício do capital privado, trouxeram a necessidade de organização, luta, resistências e 

visão coletiva enquanto sujeitos que se encontravam na mesma condição de seus pares, expostos 

à ausência do governo. 

 O resultado desse processo contribuiu para experiências de grande parte dos migrantes 

em ações ligadas a proposta de movimento social, e em decorrência disso, iniciou-se a formação 

das associações de produtores rurais, as organizações coletivas, cooperativas e os sindicatos. 

Com o objetivo de se discutir mais especificamente sobre o processo de migração e 

experiências obtidas por sindicalistas do SINSEZMAT, levantando dados referentes as 

                                                 
público. Quando o poder, no seu exercício, não visa o bem público, não é mais o poder do Estado, não é mais 

um direito, não obriga jurídica e moralmente; é apenas a força, a violência de homens que estão no governo. 

(AZAMBUJA 2005, p. 47). 
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respectivas regiões das quais se deslocaram para Rondônia e suas experiências com o 

movimento sindical na Zona da Mata Rondoniense, levantando também dados referentes as 

suas ocupações na região, ingresso no funcionalismo público e as experiências da migração, 

dialogar-se-á com os sujeitos que fizeram parte deste processo e estão ligados ao sindicato. 

O primeiro entrevistado é servidor da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura no setor 

da fiscalização, Fiscal de Obras e Posturas da Secretaria de Fazenda, desde o ano de 2003, tem 

41 anos e migrou para a cidade com sua família no ano de 1986, vindo do Estado do Espírito 

Santo, ao ser indagado sobre as principais motivações que fizeram com ele e sua família 

viessem para a região, a resposta foi de que está ligada as mesmas da maioria dos migrantes do 

período: “É como a maioria dos migrantes que veio pra Rondônia, vieram atrás de uma posse 

de terra né, a gente não tinha condições e sempre buscando um pedaço de terra”. (EX-

PRESIDENTE, 2017). 

Como pode-se ver, o entrevistado vive na região desde o ano de 1986 e a principal 

motivação para o deslocamento de sua família para Rondônia foi a tão sonhada posse de terra. 

O fato de migrar pode ser tido como um direito e interesse estritamente pessoal do homem, pois todos 

têm o direito de ire e vir para onde acharem melhor para si mesmos, porém a migração na região de 

Rondônia pode também estar ligada não somente a um interesse puramente espontâneo dos sujeitos, 

pois as condições objetivas nas quais se encontravam os migrantes nas outras regiões do país, podem ter 

sido fator determinante para o ato de migrar, a própria busca pela tão sonhada e difundida prosperidade 

sustenta tal hipótese: 

A migração não é um fenômeno natural e espontâneo, mas sim a manifestação 

concreta de estruturas econômicas políticas e sociais injustas, as quais, privilegiando 

as classes dominantes, condenam milhões de famílias a um desenraizamento sem fim 

(CNBB, 1987). (PERDIGÃO; BASSEGIO, 1992, p. 164). 

 

Ao ser questionado se já havia tido experiência com o sindicalismo antes do 

SINSEZMAT na região de onde veio, o mesmo respondeu negativamente, pois seu primeiro 

contato com o movimento sindical foi em Rolim de Moura, e em outro momento da “conversa” 

o ex-dirigente relata sobre outras experiências ligadas a organizações na região, no período em 

que antecede sua entrada na prefeitura de Rolim de Moura: “Associação sim, associação eu tive 

contato, trabalhei numa associação como funcionário e também como filiado, nessa associação 

de trabalhadores rurais”. Ao ser questionado sobre quais as suas impressões sobre o movimento social 

ligado ao setor rural e a comparação com o movimento dos servidores públicos urbanos, o mesmo 

ponderou que: 

O objetivo é diferente, mas a base estrutural é praticamente a mesma, a forma de se 

organizar, a forma de se relacionar, o público filiado é parecido na forma de se 

relacionar, as ideias colocadas são parecidas, é só o objetivo que é diferente, entre 

sindicato e associação, a associação busca um bem social e econômico, o sindicato 

busca um bem trabalhista, um bem social mais trabalhista, né, por questão econômica 
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trabalhista, as associações é mais questão econômica mesmo, é questão de 

desenvolvimento econômico das famílias, é só essa a diferença, mas a forma de lutar, 

a forma de angariar fundos, a forma de buscar melhorias é praticamente a mesma. 

(EX-PRESIDENTE, 2017). 

 

 Ainda segundo o sindicalista, ao referir-se sobre qual a função do sindicato, destacou 

qual sua visão, o que acredita ser o papel de um sindicato e as contribuições que esse sindicato 

pode trazer para a classe trabalhadora, que no caso em questão, trata-se dos servidores públicos 

municipais da Zona da Mata, que ultrapassa as questões estritamente trabalhistas e econômicas 

dos servidores, como o desenvolvimento social dos mesmos: 

A principal função de um sindicato, é rever estruturas básicas trabalhistas, é trabalhar 

para que as conquistas que já está no papel e já está em prática não seja é, engolida 

como está sendo agora por essa forma de governo que está aí, eu acho que a função 

principal é buscar uma questão trabalhista onde não prejudica o ente público, no caso 

né, da representatividade do SINSEZMAT, onde não prejudica, onde tenha uma 

responsabilidade com a questão pública, mas que também o servidor público não fique 

parado no tempo né, quando eu entrei na diretoria nós conseguimos assim que... 

aprovar o plano de carreira que foi um dos primeiros, municipal do estado de 

Rondônia, o plano de carreira do município de Rolim de Moura, aonde nós tínhamos 

aí 70 a 80% dos servidores não tinha uma, um nível superior ainda, hoje praticamente 

nós temos aí em torno de 60 a 70% dos servidores já com nível superior, gari, faxineiro 

e todo esse pessoal, por que? Por que tem o incentivo pra pessoa fazer, e depois tem 

uma bonificação pra quem fez, então você tira aquela pessoa do marasmo, ela vai 

avançar na questão conhecimento, o município ganha muito com isso porque tem uma 

qualidade melhor de trabalhadores, né, o trabalhador com uma qualidade mais, é, o 

município peca por não treinar seus servidores da forma que ele quer, mas na questão 

de conhecimento ganha muito, essa uma das funções que o sindicato tem, é fazer o 

desenvolvimento pessoal, econômico e trabalhista de cada um que ele representa, com 

responsabilidade. (EX-PRESIDENTE, 2017). 

 

 Outra entrevistada que contribuiu com os dados para a pesquisa é lotada na Secretaria 

de Educação, atualmente com 53 anos, chegou ao município de Rolim de Moura em um período 

mais próximo, vivendo na cidade há cinco anos, portanto, migrou para a Zona da Mata 

Rondoniense no ano de 2012, vinda da cidade de São Paulo, trabalha na prefeitura municipal 

de Rolim de Moura há três anos e desde lá é filiada ao SINSEZMAT. Comentou que trabalhava 

anteriormente no setor privado e que não teve experiência alguma com sindicatos antes de 

ingressar no funcionalismo público. 

 Orientadora pedagógica de uma escola no município, com formação na área de Letras 

Espanhol e especialização na área infantil, afirmou que tem uma participação muito ativa no 

sindicato, acredita em suas ações, porém a experiência enquanto servidora pública na região 

não tem sido das mais interessantes, principalmente diante do momento atual do município, que 

não tem arcado com os seus compromissos e obrigações com os servidores. 

Satisfeita não, porque eu trabalhava autônoma, no setor privado, e eu me formei fiquei 

muito tempo, nunca quis trabalhar na educação, e cheguei aqui e resolvi fazer um 

concurso, no primeiro que eu fiz passei, lá vou eu, deve ter as vantagens, mas assim, 

em questão de valores eu ganhava três vezes mais, e aqui parece que está mendigando, 
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implorando pra pagar, tomara deus que me pague, então parece que estamos 

implorando algo, e eu nunca passei por essa situação, então sinceramente me sinto 

bem constrangida, gosto do que estou fazendo, realmente é gostoso, é prazeroso, mas 

a situação, nós somos bem desvalorizados, e isso aí. E agora o representante do 

SINSEZMAT nos últimos meses deixou um pouco a desejar, ele deu uma...e então 

saiu uns comentários e outros, prefiro não dizer no caso, o meu parecer, mas assim, 

aconteceu tanta coisa, e está com uns seis meses mais ou menos que o sindicato não 

se mobiliza. Agora essa semana que eu to vendo que vai se mobilizar outra vez, então 

ele fazendo isso a categoria ganha um pouco mais de força, e a gente vai em cima, 

mas a gente já perdeu muito. (SERVIDORA EDUCAÇÃO, 2017). 

 

 A frustração da servidora entrevistada, que relaciona a condição dos servidores ao fato 

de mendigar, está ligada a uma série de atrasos de pagamentos e retrocessos diante de direitos 

garantidos pelos servidores municipais em Rolim de Moura, e do distanciamento do sindicato 

nos momentos que deveriam ser voltados para uma maior mobilização do movimento na região, 

comentando até mesmo sobre uma suposta situação de crise ou problemas que a entidade vem 

enfrentando, e que prefere não falar a respeito. 

 Sobre a sua opinião em relação à função dos sindicatos, a mesma afirma que o sindicato 

é o ponto forte dos servidores, e que quando os problemas acontecem, quando são criadas leis 

para retroceder nos direitos e conquistas dos trabalhadores, o sindicato deve agir de imediato 

para sanar os problemas e defender os interesses do coletivo: 

A função, que nem esse momento que está acontecendo, mais essa! Que veio o ofício 

para as escolas essa semana, pra tirar esse horário de planejamento dos professores, 

ao meu entender o sindicato deveria já intervir e tentar encontrar uma solução pra que 

isso não aconteça, a minha visão é essa, que esses problemas o sindicato deve intervir 

o quanto antes. (SERVIDORA EDUCAÇÃO 2017). 

 

 Outro problema que a servidora destacou em sua fala está ligado a um decreto 

recentemente emitido pelo executivo municipal de Rolim de Moura que objetivou retirar do 

direito dos professores da rede municipal de ensino, às três horas de planejamento semanal que 

tinham como direito. Essa entrevista foi realizada na escola na qual a servidora atua, onde 

percebeu-se uma grande revolta dos servidores e um certo impasse, pois não estavam vendo de 

fato uma ação do sindicato em relação ao problema, dizendo que a entidade somente se 

manifestou para que os servidores continuassem fazendo suas horas de planejamento, pois o 

sindicato iria resolver a situação: 

(...) hoje nós tivemos o presidente, ele falou pra gente não parar, é pra continuar com 

o planejamento, que ele está atrás de um advogado pra tentar resolver, e a diretora já 

recebeu ordem do chefe dela que é pra parar, e agora não dá pra gente saber, para ou 

não? Então nesse sentido os funcionários ficam sem saber o que faz, se obedece ou 

não. (SERVIDORA EDUCAÇÃO, 2017). 

 

 O servidor da Secretaria de Obras que atualmente está lotado na educação por motivos 

de saúde, com 44 anos, também faz parte desse perfil de servidores/sindicalizados do 

SINSEZMAT que vieram para a região migrando de outros Estados. No caso em questão trata-
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se da migração vinda do Paraná no ano de 1983, ou seja, 34 anos na região, período este que 

está no mesmo contexto da matéria da Revista Veja que se considerava Rondônia como a “Nova 

Malásia” ou como a região mais promissora e próspera do Brasil.  

(...) vejamos o caso do Paraná, Estado que expulsou o maior número de pessoas na 

década de 70: em 1960, o Estado possuía 5.181 tratores; em 1970, 18.619 e em 1975, 

nada menos do que 52;498 tratores. A penetração das máquinas determinou, entre 

outras coisas, a saída de antigos colonos, arrendatários, os quais, sendo trabalhadores 

permanentes, foram substituídos por boias-frias, trabalhadores temporários. 

(PERDIGÃO; BASSEGIO, 1992, p. 167). 

 

Sobre as principais motivações para migrar para o Estado, apresentou-se o seguinte: 

É por Rondônia naquela época estar muito falada na região do Paraná, e através de 

amigos que vieram aqui, gostaram e aí fizeram proposta pra gente trabalhar na área 

da agricultura aqui, que era muito fértil a terra, e aí como o pai era agricultor lá na 

cidade no Paraná, resolvemos vir pra cá, em busca de um horizonte né, terras que 

estavam muito fácil na época aqui, e aí a gente veio pra trabalhar aqui na área rural. E 

aí ficamos um tempo na área rural e aí viemos pra cidade, trabalhamos na área da 

madeira que era o forte da cidade naquela época e aí a gente conquistou, e aí eu era 

criança ainda de apenas 11 anos, mas assim, já ajudava no trabalho né, na ajuda 

financeira da casa, o pai foi um funcionário público também, aposentado hoje, e aí eu 

tomei o gosto pelo município, entrei, prestei um concurso e trabalhei na área da 

construção civil do município, prestava serviço e aí por motivo de saúde aí eu vim pra 

educação pra exercer uma função mais leve né, e aí to aqui na educação. (SERVIDOR 

EDUCAÇÃO, 2017). 

 

 A possibilidade de aquisição de terras, trabalho e uma nova perspectiva de vida, também 

foram fatores que contribuíram para a vinda do servidor em questão e sua família, que 

posteriormente se desligaram do setor rural e foram para a cidade:  

O êxodo rural faz com que ocorra em Rondônia um fenômeno próprio dos locais de 

ocupação antiga. Apesar do maciço fluxo migratório em busca de terra. Já em 1980 a 

população rural e a urbana praticamente se equiparavam. Atualmente a população 

urbana é mais numerosa (...). (PERDIGÃO; BASSEGIO, 1992, p. 178). 

 

A partir disso, veio o ingresso no serviço público municipal e também o contato com o 

movimento sindical, pois o mesmo afirmou que até o ano de 2003 nunca havia sido 

sindicalizado: “Não, que eu saiba não, porque antes de eu entrar na prefeitura eu era autônomo 

né, eu trabalhava na construção civil particular, só em serviços particular”. (SERVIDOR 

EDUCAÇÃO, 2017).  

 Acerca do papel e função do sindicato, o mesmo ponderou o poder de representatividade 

da instituição, as presenças/ausências do sindicato nas demandas dos servidores, porém, diz-se 

satisfeito com as conquistas obtidas até o momento. 

Olha, o sindicato, eu vejo assim, ajuda muito o funcionário público, porque eles têm 

lutado, muitas coisas que a gente sempre lutou, plano de carreira, ainda tamo lutando, 

conseguimos muitas coisas, complementação salarial, sempre tá lutando pelo auxílio 

alimentação, sobre hora extra, sobre todas as coisas que foi implantado que o 

funcionário exerceu de complementação salarial, graças ao sindicato, o sindicato tem 

ajudado a gente muito porque dá uma força lá pra lutar pelos direitos dos funcionários. 

(...) É que nem eu falei, de repente pra gente ir só né, na questão de conversar com os 
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líder da prefeitura e até mesmo com os vereadores é fácil, porque o sindicato é um 

trampolim né, é um elo do funcionário para com as autoridades né, para os 

representante do município, então é muito bom ter esse representante. (SERVIDOR 

EDUCAÇÃO, 2017). 

 

  O outro sindicalista entrevistado, tem 48 anos, é lotado na Secretaria de 

Educação com o cargo de professor do município, com formação em Matemática, ocupa 

atualmente o cargo de presidente do sindicato e tem uma vida ativa no movimento sindical na 

região desde a década de 1990: 

Eu nasci no Paraná no dia 04 (quatro) de abril de 1969 (mil novecentos e sessenta e 

nove), ficamos lá até no dia 26 (vinte e seis) de julho de 1981 (mil novecentos e oitenta 

e um), e de lá nós viemos pra Rondônia onde gastamos praticamente quase vinte dias 

e chegamos em Rondônia no dia 08 (oito) de agosto de 1981 (mil novecentos e oitenta 

e um), então, direto pra 208 (duzentos e oito), então de lá pra cá, de oitenta e um até 

hoje, 36 anos, 37 anos de Rondônia, então entendo aqui, que aqui foi minha vida. 

(PRESIDENTE, 2017). 

 

 O perfil do sindicalista na condição de migrante enquadra-se também à questão da 

migração motivada por outras possibilidades que a região da Zona da Mata Rondoniense 

poderia oferecer no período de início da década de 1980. Segundo Januário Amaral: 

A mudança e a ocupação pela qual passaram, e vêm passado as novas terras, estão 

diretamente relacionadas ao modelo econômico adotado pelo Estado brasileiro nas 

últimas décadas. Isto é, a incorporação de todo o território nacional à economia do 

Centro-Sul e mundial. Inclui-se, neste processo, a incorporação de espaços que ainda 

não estivessem integrados ao modo de produção capitalista, manifestado segundo 

Santos (1989) e Amaral (1990), pela produção, (incluindo a agrícola), pelas relações 

de trabalho, pelos gastos, pelo consumo, e pela alienação da cultura e modos de vida 

particulares. (AMARAL, 2004, p. 50). 

 

 A região recebeu uma grande leva de migrantes do Estado do Paraná na época, segundo 

relatou o entrevistado, a decisão de migrar para a região foi tomada por seu pai, que via a 

possibilidade de ingressar no ramo da agricultura, recordando que no período em que chegaram 

na região, enfrentaram dificuldades para se estabilizarem na terra: 

Na época a gente não queria não, nós filhos não queríamos não, mas o sonho do meu 

pai, era... tinha a terra pequena lá, era vir pra cá e fazer, entrar na agricultura e tal, e 

foi nisso que a gente chegou, e na época a gente chegou aqui praticamente pequeno 

né, onde tivemos que enfrentar a roça, derrubada, então praticamente aqui ensinou a 

gente a ser macho né, porque a gente tinha uma vida lá diferenciada da de cá, e aqui 

onde eu trabalhei até os 16, até os 14, e aí eu fui pra escola agrícola e da escola agrícola 

eu fui pra Cacoal, aí lá de Cacoal eu acabei desistindo do ensino médio né, fiz até o 

meio do terceiro ano, no final do terceiro ano de administração eu desisti, aí eu vim 

pra roça de novo, eu fiquei dois anos na roça e aí apareceu um cargo de professor leigo 

no estado, aí, só que lá em Cacoal eu trabalhei no setor privado três anos, aí eu vim 

pro estado, e no estado, aí onde que eu terminei o ensino médio supletivado, fiz uma 

parte no pró-campo, fiz uma parte no supletivo aqui no Coronel Jorge Teixeira, e aí 

do estado eu fui pro município, porque eu trabalhava quarenta horas no município e 

não era o salário que ganhava quarenta horas no estado, não dava o salário de vinte 

horas de município, aí foi onde apareceu essa vaga lá na São Paulo no quilometro 10 

(dez), aí eu saí do estado e fui trabalhar na escola São Paulo, aí de lá eu fiquei um ano 

e pouco no estado e mais vinte e oito anos de município. (PRESIDENTE, 2017). 
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 Conforme pode ser observado no relato supracitado, o ingresso do servidor no 

funcionalismo público se deu através da ocupação do cargo de professor leigo, no Governo de 

do Estado de Rondônia posteriormente com formação inicial no ensino médio, ingressou na 

prefeitura de Rolim de Moura, em 1989, como professor na zona rural. 

 Em relação a sua experiência com o funcionalismo público e com o movimento sindical 

na região, o mesmo afirmou que essa experiência se deu através da participação no ano de 2003 

no SINDEPRON, e que a partir disso, demonstrou sempre ter ligação com o sindicato dos 

servidores públicos municipais da região, bem como com outras entidades representativas. 

Olha, eu entrei no serviço público municipal em Rolim de Moura no dia 03 (três) 

de março de 1989 (mil novecentos e oitenta e nove), então hoje 29 anos de carreira 

no serviço público municipal, então, faz um pouquinho de tempo aí, quando eu 

comecei a trabalhar de professor na linha 208 (duzentos e oito) na escola São Paulo, 

trabalhei uns oito anos na escola, nessa escola, depois eu fui pra Fernão Dias Paes, 

que é uma escola da mesma linha também, uma escola multi serial, já com uma 

outra diferença né, porque lá era escolinha de pau-a-pique e tal, depois construiu 

de madeira, depois eu fui pra lá, escolinha de alvenaria, mas a gente era 

praticamente tudo, fazia de merenda... né, e aí até 2003 (dois mil e três) eu 

trabalhei nessa escola e foi de lá que a gente veio na época pro sindicato, em 2003 

(dois mil e três) no SINDEPRON, aí até hoje né, aí no SINDEPRON eu fiquei até 

2006 (dois mil e seis) onde a gente fundou o SINSEZMAT, sindicato da Zona da 

Mata, e aí eu fiquei até 2010 no sindicato, em 2010 eu saí né, foi outro presidente 

que assumiu, aí eu voltei como presidente em 2014, onde termina meu mandato 

agora em 2018, em julho de 2018, então praticamente aí eu fiquei dois mandatos 

como presidente lá atrás e mais um agora. (PRESIDENTE, 2017). 

 

 A ligação com o movimento social, se deu também a partir da região da Zona da Mata, 

que diante dos problemas enfrentados pelos trabalhadores no período, ligados a atrasos de 

pagamento pelo executivo municipal, fez com um grupo de servidores paralisassem suas 

atividades e buscassem alternativas por meio da construção de um movimento que pudesse 

representá-los enquanto trabalhadores municipais. 

93 (noventa e três), em noventa e três nós fizemos a primeira greve... 92 (noventa e 

dois) nós fizemos a primeira greve organizada só por trabalhadores, na época era o 

governador Raupp, que era prefeito de Rolim de Moura, atrasou o nosso pagamento, 

nós chegamos aqui, nós viemos da roça pra receber, nós tínhamos um dia pra receber 

o pagamento, chegamos aqui e não tinha pagamento, naquele dia nós se organizamos 

e dissemos, vamos fazer uma greve, aí juntou três doidos e fez uns discursos no meio 

dessa praça e ficamos uns 20 (vinte) dias na praça ali parados, naquela greve ali de 92 

surgiu os primeiros trâmites pra fundar o SINDEPRON. (PRESIDENTE, 2017). 

 

 Segundo o ponto de vista do presidente do sindicato a respeito do papel do sindicato 

num âmbito geral, o mesmo destacou que: 

A função do sindicato está mais do que clara né, a questão da representação da classe 

trabalhadora no âmbito dos seus interesses, ela não tem mais do que essa função do 

que ela foi criada. Apesar que as pessoas enxergam os sindicatos como uma colônia 

de ladrões, mas existem muitas situações de honestidade ainda, muitas pessoas que se 

doam em favor do bem dos outros, eu vejo muito isso aqui, pessoa que sai do seu 

conforto, do seu lar sabe, do seu ar condicionado, e vai à luta junto, sem ter nada em 

troca, a não ser a vontade de que aconteça o melhor pra todo mundo. (PRESIDENTE, 
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2017). 

 

Em relação a sua visão sobre o papel do sindicato na região, sua importância e 

representatividade, o sindicalista afirmou que o SINSEZMAT, é detentor de uma grande 

responsabilidade diante das demandas dos servidores públicos municipais: 

Ah, é muito grande, imagine você ser responsável pela vida de mais de 5000 (cinco 

mil) trabalhadores, é muito grande, o cara que assume, ele tem que ter essa noção, que 

ele não vai trabalhar pra ele não, que ele vai trabalhar pra 5000 (cinco mil) pessoas, e 

que essas cinco mil pessoas depositam uma confiança enorme onde você vai fazer o 

milagre da salvação de todo mundo, onde você vai, porque os servidores, ele entende 

que tudo tem que ser resolvido pelo seu líder, os servidores não imaginam que eles, 

que se eles não estiverem calçando o presidente, fazendo a união nas assembleias, nas 

lutas, o sindicato não é nada, eu sempre levo o lema, o sindicato somos todos nós, 

então é muito grande a importância hoje do sindicato, inclusive nas questões 

econômicas do município, porque sendo a maior empresa, qualquer piripaque que 

fique os servidores sem receber, esses problemas todos, se interfere na cidade inteira. 

(PRESIDENTE, 2017). 

  

Porém, e conforme salientado anteriormente, até mesmo perante os relatos dos 

servidores e dos próprios dirigentes sindicais, essa tarefa não é fácil e defronta-se diante de um 

emaranhado de questões ligadas aos interesses adversos dentro das categorias representadas 

pelo sindicato, pelos interesses distintos e conflitos internos entre os membros gestores da 

entidade, ligados a interesses e visões pessoais, e por toda uma estrutura política presente no 

município e região da Zona da Mata que objetiva diante do contexto atual, enfraquecer e 

culpabilizar os servidores pelos problemas que têm enfrentado.  

 As experiências dos servidores na região da Zona da Mata contribuíram para a formação 

do movimento sindical do setor público, as demandas e enfrentamentos com o executivo 

municipal contribuíram para a formação da ideia de mobilizar-se e estruturar-se enquanto 

movimento social para suas ações.  

A configuração da região a partir das décadas de 1970, 1980 e 1990 também pôde ter 

contribuído para a formação do movimento sindical, pois a partir das demandas surgidas no 

período das três décadas, fizeram com que problemas e demandas surgissem tanto no âmbito 

rural, quanto no âmbito urbano. O projeto econômico na região contribuiu também para uma 

acentuação das desigualdades e disparidades sociais, pois o tão sonhado “El Dorado” não fora 

algo tão abrangente economicamente para os migrantes, a campanha da prosperidade 

publicizada na época não foi amplamente alcançada por todos que para cá vieram, a exemplo 

disso, tivemos as mobilizações sociais ocorridas tanto perante as demandas rurais, quanto 

urbanas.  

A partir dos anos 70, o capital necessita de mão-de-obra migrante para desbravar a 

floresta amazônica, em nome da agropecuária, da lavoura e da madeira, em nome da 

possibilidade de aquisição de um pequeno lote de terra no futuro e, de imediato, com 

um salário. Trabalhando barato, porque a sua reputação não passa inteiramente pela 

mediação do capital que o assalaria, o trabalhador migrante temporário viabiliza, 
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sobretudo na agricultura, uma forma paradoxal de aumento da composição orgânica 

do capital. Não pelo desenvolvimento das forças produtivas, da empresa capitalista, 

mas pelo barateamento da mão-de-obra, pela disseminação da superexploração e da 

pobreza absoluta, pela redução dos salários a níveis extremamente baixos. Não são 

raras as situações em que o salário não é sequer suficiente para a subsistência do 

trabalhador enquanto trabalha no canavial, na construção ou na fábrica. Ao invés de 

ter o que receber, passa a dever o patrão. Muitos dos casos de escravidão por dívida 

que têm crescido nos últimos anos no Brasil, envolvendo milhares de trabalhadores, 

têm relação direta com essa forma predatória de acumulação capitalista, segundo 

denúncias. (PERDIGÃO; BASSEGIO, 1992, p. 93-94). 

 

2.2 O Sindicato e a Questão Política 

 

 
Foto de Servidores do SINSEZMAT em audiência pública na Câmara dos Vereadores de Rolim de Moura durante 

movimento de greve no ano de 2012. https://www.facebook.com/sinsezmat.sindicato 

 

 A articulação política do sindicato dos Servidores Públicos da Zona da Mata com os 

poderes executivos, legislativos e judiciários em momentos de tensões ou de reivindicações de 

direitos dos trabalhadores, torna-se algo imprescindível, pois tais poderes representam o Estado, 

e é a partir do diálogo e discussões no âmbito legal, que se podem conquistar melhorias para os 

seus representados, mesmo tendo cada um o seu papel, e mesmo havendo a lógica já comentada, 

de uma estrutura econômica, política e social do contexto de um modo de produção capitalista, 

no qual algumas estruturas são rigorosamente mantidas para se conservar o direito à 

propriedade, os interesses das classes abastadas, ou a própria desigualdade social existente na 

sociedade. 

 A relação do Estado com a defesa da manutenção da estrutura política, econômica e 
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social, e os interesses do capital privado, e o seu interesse de influenciar diretamente dentro das 

estruturas dos movimentos trabalhistas se faz presente em todo um processo histórico no Brasil, 

principalmente a partir da década de 1930, e que sua permanência perdura durante décadas, 

segundo Mattos: 

Para acompanhar a relação entre Estado e trabalhadores a partir de 1930, é preciso ter 

em conta as diferentes fases do primeiro governo de Vargas. A primeira delas, 

circunscrita ao período de 1930-1934, foi marcada pela criação do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC), chamado de “Ministério da Revolução”. Do 

MTIC, nessa etapa, saiu a maior parte de leis trabalhistas, que foram depois reunidas 

e sistematizadas na CLT, em 1943. Caberia ao Ministério, também a tarefa de difundir 

o novo modelo de sindicato oficial, reconhecido, mas tutelado, que de início 

enfrentará a competição das organizações sindicais autônomas construídas ao longo 

das três primeiras décadas do século. Os objetivos desses novos sindicatos serão claros: 

servir como interlocutores dos trabalhadores junto ao governo e vice-versa, 

funcionando por dentro do Estado, como órgãos públicos e, portanto, submetidos 

também às diretrizes das demais instâncias governamentais. (MATTOS. 2009, p. 63). 

 

 Através das propostas governamentais surge um novo modelo de sindicato, controlado 

e regido pelas leis do Ministério, conhecido como Sindicato Oficial, que teve como principal 

objetivo controlar os sindicatos sobre a tutela do Estado:  

A necessidade de efetivar a tutela do governo sobre o sindicalismo brasileiro era o que 

sobressaía nesta exposição de motivos, num esforço de substituir a luta de classes pela 

cooperação entre classes. Dentro desta concepção, dois consultores jurídicos do 

Ministério do Trabalho elaboraram o Decreto-Lei nº 19.770, que estabelecia, entre 

outras coisas, a unicidade sindical e a obrigatoriedade do reconhecimento do sindicato 

por parte das autoridades públicas. Às associações sindicais atribuía-se o direito de 

defender, junto ao Governo e ao Ministério do Trabalho, os interesses econômicos, 

jurídicos, sanitários e culturais de todos os trabalhadores que exercessem “profissões 

idênticas, similares ou conexas”. E o Departamento Nacional do Trabalho, campo da 

organização do trabalho, outorgava-se o direito de fechamento do sindicato, federação 

ou confederação, a destituição da diretoria ou a dissolução completa da associação. 

Um golpe contra as organizações sindicais autônomas anteriores, com seus militantes 

e suas várias ideologias. (CANÊDO, 1996, p. 48). 

 

Com o objetivo de propagar o Sindicato Oficial, a responsabilidade é passada ao MTIC. 

O seu principal meio para essa finalidade foi através de benefícios concedidos apenas aos 

sindicatos registrados, pressionando os sindicatos que resistiam ao novo modelo, pois inúmeras 

lideranças, como por exemplo, anarquistas, comunistas e trotskistas, contestavam a adesão à 

oficialidade dos sindicatos, considerando essa nova proposta do Estado como desrespeitosa ao 

sindicato tradicional, possuindo, portanto, características fascistas, que pode ser percebido ao 

analisarmos os reais objetivos do Estado em difundir esse novo modelo de sindicato, como afirma 

Badaró:  

[...] os objetivos desses novos sindicatos serão claros: servir como interlocutores dos 

trabalhadores junto ao governo e vice-versa, funcionando por dentro do Estado, como 

órgãos públicos e, portanto, submetidos também às diretrizes das demais instâncias 

governamentais. (MATTOS, 2009, p. 63). 

 

Acerca disso, vale ressaltar que no cenário atual, e principalmente se tratando da postura 
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exposta pelos representantes do SINSEZMAT, essa relação com a política, deve-se limitar 

(conforme a proposta prevista no estatuto da entidade, e do discurso de dirigentes e ex-

dirigentes) ao âmbito de negociações e avanços no sentido de atender as necessidades dos 

servidores, distanciando assim o sindicato da chamada política partidária, ou dos partidos 

políticos que logicamente também estão inseridos dentro das instituições e espaços de 

discussões das questões trabalhistas, políticas e sociais levantadas pelo sindicato. 

Porém, como visto anteriormente, essa relação de neutralidade ou imparcialidade tem 

se alterado também, pois até mesmo nos discursos percebeu-se a defesa da postura do sindicato 

em se inserir na conjuntura político partidária, apoiar candidatos, eleger representantes, e ter 

uma presença maior nos órgãos responsáveis pela tomada de decisões sobre questões de 

interesses econômicos e trabalhistas dos servidores. 

Porque hoje nós temos um grande problema nessa situação porque todos os novos 

vereadores que nós temos aqui nenhum foi eleito pelos servidores, foi, teve voto dos 

servidores, mas não é o vereador do servidor, e lá ele é interesse de quem? Do 

executivo, aí passa o servidor a não ser mais, ou seja, o primórdio da situação, passa 

a ser lá o terceiro, tivemos aí essa votação da previdência agora né, então eu acredito 

assim, nós temos que ter a politização do servidor, um alinhamento sem jogo de 

interesse por nome do partido B ou C, independentemente da situação do partido, mas 

infelizmente nós temos que ter um representante na câmara municipal, o que é de 

representante estadual tem que ter um na câmara estadual, e o federal tem que ter o 

seu na câmara federal, porque se não meu querido, não funciona. (PRESIDENTE 

2017). 

 

 Ao ser questionado sobre a relação do SINSEZMAT com a política, um dos ex-

presidentes da entidade destaca que o sindicado tem o dever de participar ativamente da política 

de sua espacialidade ou até mesmo no cenário nacional, porém devem-se ter algumas restrições 

que estão justamente direcionadas as questões partidárias, porém que tais restrições não façam 

com que as ações da entidade não se restrinjam somente a fatores econômico/trabalhistas. 

A questão da opinião minha sobre a questão econômica e profissional dos 

trabalhadores, eu acho que ele tem que abranger mais coisas, porque a questão 

econômica profissional dos trabalhadores, ela passa pela questão política, não tem, 

não tem como você querer seccionar, separar as coisas né, se você vai mexer numa 

legislação trabalhista, automaticamente ele passa pela política, partidária ou não, mas 

passa, é... a questão de você trabalhar também fora, querendo seccionar o sindicato 

que não se envolver com a política, eu acho que não se deve se envolver com a política 

partidária, sindicato não tem que ter partido, ele pode ter lado, partido não, né, partido 

hoje pode ter uma ideologia, amanhã eles fazem lá uma assembleia e muda toda uma 

visão do partido, então eu acho que sindicato, a federação não tem que ter partido, ele 

tem que ter lado, então o lado é sempre o lado dos trabalhadores, um lado da onde ele 

possa praticar uma política, mas uma política onde ele possa trabalhar com 

parlamentares e políticos da base de direita, de esquerda, de centro direita, de centro 

esquerda, radical, seja lá quem for, mas ele tem que dialogar com todos, mas tendo 

claramente qual é a sua política, qual a sua visão política, a visão política do sindicato, 

ela tem que ser demarcada, se não for demarcada é um sindicato que não vai conseguir 

avançar porque não consegue dialogar, então se ele tem a política prevista dentro da 

sua estrutura, ele consegue dialogar com todo mundo, todo mundo tá sabendo qual é 

a visão sindical, qual é a linha de raciocínio e qual o caminho que esse sindicato quer 

levar, quando você não tem, você não pode nem... na verdade o político não consegue 

nem ter confiança nessa estrutura sindical. (EX-PRESIDENTE 2017). 
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 Tratando-se ainda dessa relação com a política ou sobre o perfil de ação política que se 

deve ter o sindicato, fez-se o seguinte questionamento: E dentro dessas questões/discussões 

políticas, você defenderia a ideia de que o sindicato também deveria participar de discussões 

que estejam fora, além daquelas que tratam especificamente das questões dos servidores, ou 

dos sindicalizados? 

Eu creio que sim, eu acho que quando, por exemplo, num município, ou numa 

secretaria, ou a câmara de vereadores, seja lá quem for, convoca uma audiência 

pública, o presidente desse sindicato ou a própria diretoria tem de estar lá 

representando a ideia do sindicato, não ele como presidente estar lá participando como 

uma pessoa independente, não, ele tem que estar lá representando a ideia do sindicato, 

ele está no sindicato pra isso, então é, eu acho que ele tem de estar participando sim, 

ativamente da estrutura política, da visão político-administrativa, de ideias novas, eu 

acho que tem, tem sim que participar. (EX-PRESIDENTE, 2017). 

 

 Sobre o ponto de vista dos servidores, acerca da função dos sindicatos, seu papel diante 

do cenário e ações políticas, percebeu-se certa defesa dos mesmos em não atribuir a ideia de 

“politicagem” no meio sindical, mas que ocorra a interlocução política entre os servidores, 

sindicato e Governo. 

Olha, o sindicato, eu vejo assim, ajuda muito o funcionário público, porque eles têm 

lutado, muitas coisas que a gente sempre lutou, plano de carreira, ainda tamo lutando, 

conseguimos muitas coisas, complementação salarial, sempre tá lutando pelo auxílio 

alimentação, sobre hora extra, sobre todas as coisas que foi implantado que o 

funcionário exerceu de complementação salarial, graças ao sindicato, o sindicato tem 

ajudado a gente muito porque dá uma força lá pra lutar pelos direitos dos funcionários. 

(SERVIDOR EDUCAÇÃO, 2017). 

 

 A ideia de representação e a demonstração de necessidade/dependência dos servidores 

em relação ao sindicato é algo a ser destacado, pois se vê na figura da instituição a salvação dos 

problemas que os trabalhadores podem enfrentar com seus patrões, atribuindo ao sindicato até 

uma imagem de representante da lei: 

A importância é que a gente conta com eles, e é muito importante quando ele esteve, 

porque eu tenho que, como o sindicato é um representante pra nós forte, ele é como 

se fosse a lei também, ele pode tomar as decisões e ele tem todas as condições de 

representar o funcionário público, então o sindicado para nós funcionários é muito 

importante, porque eles nos auxiliam nos ajudam porque eles tentam encontrar 

soluções quando temos dificuldades. (SERVIDORA EDUCAÇÃO, 2017). 

 

 Em outros casos a crença de não haver nenhum atrelamento político partidário no 

sindicato fica clara, defendendo que ao menos o SINSEZMAT, age de maneira imparcial: “O 

SINSEZMAT, eu creio que não, o sindicato é paralelo a isso, principalmente o nosso sindicato, 

ele é paralelo a isso, ele é voltado mais na questão do funcionário mesmo”. (SERVIDOR 

EDUCAÇÃO, 2017). Além disso, apresentou-se novamente uma atribuição do sindicato que se 

demonstra demasiadamente importante para os servidores, como se o sindicato fosse seu único 

porta-voz nas relações dos servidores com o Executivo Municipal. 

Olha, o sindicato, eu vejo assim, ajuda muito o funcionário público, porque eles têm 
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lutado, muitas coisas que a gente sempre lutou, plano de carreira, ainda tamo lutando, 

conseguimos muitas coisas, complementação salarial, sempre tá lutando pelo auxílio 

alimentação, sobre hora extra, sobre todas as coisas que foi implantado que o 

funcionário exerceu de complementação salarial, graças ao sindicato, o sindicato tem 

ajudado a gente muito porque dá uma força lá pra lutar pelos direitos dos funcionários. 

(SERVIDOR EDUCAÇÃO, 2017). 

 

 A crença nos valores preestabelecidos no estatuto do sindicato, os discursos que são 

proferidos sobre a imparcialidade, a noção de representatividade de um coletivo, a dependência 

dessa representação para que suas vozes sejam ouvidas, demonstram claras situações que se 

aproximam dos princípios de formação dos sindicatos, das necessidades de se estruturar-se 

coletivamente, ou da representação do coletivo perante o patronato, que no caso em questão, 

remete-se a figura do Estado, representado pelo executivo municipal. A esse respeito, cabe-se 

destacar a passagem de Antonio Gramsci, contribuindo que: 

O individualismo burguês produz assim necessariamente no proletariado, a tendência 

para o colectivismo. Ao individuo-capitalista contrapõe-se o indivíduo-associado, ao 

comerciante a cooperativa; o sindicato torna-se num indíviduo colectivo que renova a 

livre concorrência, condu-la para formas novas de liberdade e de actividade. A maioria 

dos indivíduos organiza-se, desenvolve as suas leis próprias de convivência nova, cria 

as competências, cria hábitos de responsabilidade, de desinteresse, de iniciativa sem 

fins imediatos de lucro pessoal. Difundem-se assim as condições ideais e morais para 

o nascimento do colectivismo, para a organização da sociedade; afirma-se aquela 

atmosfera moral pela qual o novo regime não é o triunfo dos poltrões e dos 

irresponsáveis, mas seguro progresso histórico, realização de uma vida superior a 

todas as já passadas. (GRAMSCI, 1976, p. 206). 

 

 Quando o sindicato define em seus objetivos de ação política defender uma única 

bandeira, ou lado, que seria o dos trabalhadores, percebe-se através do discurso a defesa de 

imparcialidade por parte da entidade em relação as questões político-partidárias, porém, e 

principalmente diante do cenário político atual do país, ou até mesmo no decorrer do período 

de criação do SINSEZMAT, temos alguns fatores que demonstram certa perda de foco dos 

sindicatos em suas lutas, e principalmente na defesa de seus interesses a partir do enfrentamento 

do Estado. 

 No decorrer da entrevista com um ex-dirigente do SINSEZMAT, em momento em que 

se conversava a respeito do cenário político atual e do cenário de atuação dos sindicatos 

recentemente no país, considerou-se que existe certa crise no foco de ações dos sindicatos, ou 

certa acomodação das entidades diante de conjunturas relacionadas às mudanças ligadas a 

ascensão de partidos políticos que historicamente estiveram ao lado das camadas populares e 

trabalhistas brasileiras ou até mesmo por conta das finanças da instituições que podem sofrer 

com as crises econômicas15, ou institucionais. Ao ser questionado se o sindicalismo brasileiro 

                                                 
15 Ao examinar as teorias da crise, é preciso distinguir as crises gerais, que envolvem um colapso generalizado 

das relações econômicas e políticas de reprodução, das crises parciais e dos ciclos econômicos, que constituem 

um traço regular da história do capitalismo. Na produção capitalista, o desejo individual de lucro colide 
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passa por alguma crise, salientou-se o seguinte: 

Eu acho que o sindicato passa sim, os sindicatos, as federações sindicais, 

confederações, passam sim por uma crise, eu acho que quando é, saímos da, do 

período militar que os sindicatos se fortaleceram muito, e pós militarismo aonde o 

sindicato travou uma batalha pra colocar em prática todas suas ideias trabalhistas, suas 

lutas encampando, então a partir daí, é que o... a esquerda chega no poder, um 

sindicalista e vários outros sindicalistas chegaram no poder e aí o sindicato ele ficou 

meio que perdido, ele não sabia mais se ele podia bater de frente com o governo, se 

ele não podia, se ele era base do governo, ou se ele não era base do governo, se ele 

apoiava o governo ou não, então acho que essa foi uma crise mais que de identidade 

dos sindicatos, o sindicato ficou meio que, assim como folha seca, uma hora ia para 

um lado e outra hora ia pro outro, e não sabia, não tinha um foco pra poder lutar, e 

passou-se né, infelizmente passou o tempo e podia ter avançado muito nas legislações 

trabalhistas, melhorado muito e infelizmente perdeu-se essa lacuna que se criou, eu 

acho que o sindicato tem, tem esse pecado, cometeu esse pecado sim. (EX-

PRESIDENTE, 2017). 

 

 Além do exposto, reforçou-se o questionamento se a tal crise do movimento em foco e 

luta estaria diretamente ligada a uma conjuntura política, principalmente no sentido de que a 

presidência da República estaria sendo dirigida por um partido e representante político que 

tinham um histórico de lutas e discursos de se atender os anseios das camadas populares do país, 

o entrevistado afirmou que de fato esse foi um motivo de desestabilização de ações políticas e 

combate do sindicalismo nacional. 

Exatamente, a estrutura do sindicato se enfraqueceu até porque o grupo dele que 

chegou, o grupo de sindicalista que chegaram ao poder, e aí quando chegou lá as 

federações, os próprios sindicatos não sabiam se brigavam com o governo ou se 

apoiavam o governo, então ficou aquela coisa assim que meio que parada no tempo e 

perdeu-se aí uns doze anos que a gente podia ter ganhado muito. (EX-PRESIDENTE, 

2017). 
 

 O atual presidente do sindicato também atribui essa conjuntura de desestabilização na 

combatividade do movimento sindical à conjuntura política do país, que ao ter em sua 

representação presidencial a figura de um sindicalista, enfraqueceu-se devido a sobreposição 

dos interesses pessoais em relação aos coletivos. 

Toda vez que há o atrelamento entre a força de trabalho, ou seja, a relação entre as 

grandes centrais, que elas que dominam o poder sindical né, querendo ou não elas têm 

maior força do que as bases, sem as centrais hoje as bases estariam de mãos atadas né, 

mas eu vejo assim, não acredito que seja uma zona de conforto, eu acredito que as 

centrais tiveram uma zona de interesse brigando por cargos públicos em cima do 

governo federal ao invés dela ter focado em cima do objetivo que seria o trabalhador, 

ela passou a focar em garantir o ministério disso, o ministério daquilo, cargo no 

ministério daquilo, você acompanhou nós temos aí a força sindical que é da nossa 

base né, que mandou no ministério do trabalho por quase dez anos né, junto com a 

CUT e esqueceram do que era o objetivo delas, então não foi zona de conforto, foi 

interesses das cabeças centrais sindicais que fez com que, e além disso, envolvido em 

tramoias lá em cima né, propinas, vários deputados ligados as centrais que eram 

                                                 
periodicamente com a necessidade objetiva de uma divisão social do trabalho. As crises parciais e os ciclos 

econômicos são apenas o método intrínseco ao sistema de reintegrar esse desejo e essa necessidade. Quando o 

sistema é saudável, recupera-se rapidamente de suas convulsões. Quanto menos sadio for, porém, mais 

prolongadas se tornam as convalescenças, mais anêmicas as recuperações e maior é a possibilidade de que ele 

ingresse numa longa fase de depressão. (BOTTOMORE, Tom (org.). 1988, p. 143-144). 
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envolvidos em investigações, em delações que fez com que além de enfraquecer a 

questão sindical, eu acredito que ela deixou, uma palavra que eu diria... sem confiança, 

o trabalhador ficou sem confiança de quem representava ele em si, porque se o 

trabalhador tem confiança no seu representante ele vai, se ele não tem confiança ele 

não vai, como ter todo esse envolvimento, com todo o trabalhador, porque, lá organiza, 

mas só acontece se a base tiver com confiança de lutar e aí se a base não tem confiança 

não acontece a luta, então lá em cima teve interesse, teve descontentamento da base e 

a base deixou de participar, prova disso você vê o que aconteceu nas greves gerais, 

primeiro houve uma greve geral que funcionou muito bem, né, a greve geral no país, 

e depois por jogo de interesses, por causa de imposto sindical, por causa disso, por 

causa daquilo, por causa de interesses políticos do Solidariedade, PT e mais o que, fez 

com que a segunda greve só fosse o que? Manifestação. E isso fez com que o que? 

Acabasse com a estrutura do movimento, e isso até voltar de novo a confiabilidade do 

trabalhador que foi pra rua, levou pedrada, levou pancada da polícia, levou xingão da 

população né, voltar a ter confiança de novo, vai demorar muito (...). (PRESIDENTE, 

2017). 

 

 A discussão acerca da crise do sindicalismo no Brasil faz parte de uma vasta produção 

acadêmica dedicada a debruçar-se sobre os movimentos e suas características, estruturas e ações, 

destaca-se aqui por exemplo o trabalho de (LEITE, 2010). Muitos consideram que de fato o 

sindicalismo tem se transformado juntamente com as mudanças dos contextos políticos, 

econômicos e sociais dos países. Tais elementos podem ser encontrados a partir dos comentários 

do militante sindical supracitado, pois segundo seu ponto de vista, o sindicalismo transformou-

se da virada do século XX para o século XXI no Brasil, elencado pela entrada do Partido dos 

Trabalhadores na presidência da república. 

 Tal análise abre espaço para que se reflita e ressalte, portanto, a grande ligação que o 

movimento social sindical, tem em relação as questões políticas dentre os diversos cenários e 

conjunturas que tem se passado a partir do contexto de mundo globalizado, de ascensão da 

hegemonia ou imposição do modelo político de democracia liberal, de economias neo-liberais 

que se atrelam ao sistema econômico buscando incentivar o “desenvolvimento”, a tecnologia, 

a produção e tantos outros ditos avanços, na busca incessante pelo lucro. 
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Gráfico de filiação sindical da população ocupada adulta (18 anos ou mais) – Brasil, 2001-2013, disponível 

em: http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v28n75/0103-4979-ccrh-28-75-0493.pdf 

  

Conforme o quadro apresentado acima, a crise do sindicalismo não se deu somente em 

relação às ações ou ausências delas por parte do sindicalismo, mas traz também que no decorrer 

dos anos de 2001 a 2013 houve uma queda considerável do número de filiações sindicais no 

Brasil, principalmente dentre os anos de 2005 a 2013. 

 Ao discutir as dimensões da crise do sindicalismo brasileiro, o professor Adalberto 

Moreira Cardoso enumera vários elementos que contribuíram para tal declínio, legislações 

trabalhistas, rotatividade de empregos, imposto sindical, troca de trabalhadores com idade mais 

avançada por trabalhadores mais jovens, dentre outros. Porém destacar-se-á os problemas 

apontados pelos intelectuais ligados a questões de cunho político partidárias, ocorridas no país 

no decorrer dos anos em questão, segundo Moreira: 

A CUT ou a Central dos Trabalhadores Brasileiros (CTB, dissidência da CUT ligada 

ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB) não foi “cooptada”. Bem ao contrário: o 

projeto político alimentado pela CUT, ou pelas facções majoritárias da central, chegou 

ao poder federal em 2003 com o PT. Lula levou com ele algumas centenas de 

lideranças cutistas e comunistas, colocadas em postos estratégicos de gestão do Estado. 

Não me refiro apenas aos canais de participação criados pela Constituição de 1988 

(como os vários conselhos consultivos ou deliberativos que hoje povoam o aparato 

estatal), ativados de forma sem precedentes sob Lula e que incluíram, também, as 

outras centrais (Pires, 2011). Refiro-me propriamente à gestão do Estado, aos postos 

ocupados na administração direta e indireta por Antônio Palocci, Luís Marinho, Luís 

Gushiken, Jaques Wagner, Wilson Santarrosa, Ricardo Berzoíne, Jair Meneguelli.... 

Pode-se gastar muita tinta nomeando as pessoas que ocuparam os vários escalões do 

poder de Estado, egressas da CUT e dos movimentos sociais. Sem contar que 44 dos 

91 deputados federais eleitos em 2002 pelo PT tinham origem no movimento sindical 

(Lucca, 2011). A CUT não foi cooptada pelo governo. Ela chegou ao poder com Lula 
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e tornou-se importante manancial de novas elites, agora de extração popular, com 

lastro no mundo do trabalho, aptas à gestão do Estado capitalista. (CARDOSO, 2015. 

p. 503). 

 

Acerca de tais fatores, abre-se novamente a reflexão sobre a importância do Estado nas 

questões ligadas aos mundos do trabalho, pois suas estratégias e alianças políticas podem 

determinar diretamente na conjuntura do trabalho, dos movimentos sociais e dos avanços que 

toda uma categoria da sociedade do país pode ou poderia atingir. 

Em relação ao papel desempenhado pelo Estado, em entrevista, pode-se apresentar que 

há consenso por parte de sujeitos ligados ao sindicalismo na região da Zona da Mata, pois 

conforme relatado: 

Ah, o papel do Estado no mundo do trabalho e principalmente na estrutura sindical 

ele é crucial, toda a legislação sobre o sindicato quem formula é o congresso nacional 

e, e se o sindicato não tiver sempre trabalhando a questão dentro do congresso para 

que possa reformular leis, para que, ou que permaneça leis que já beneficiam o 

sindicato ou que já é, ajude na estrutura sindical, se ele abandonar a questão política 

partidária, é assim, é assim que eu digo, tanto a partidária, quanto a questão política 

em si mesmo, eu acho que o estado em poucos meses desmonta a estrutura sindical, 

então eu acho que, o papel do estado, ele pode tanto ajudar na estrutura sindical, 

quanto ele pode desmoronar um sindicato ou uma federação a qualquer momento, é 

desde que esses, essas entidades não se mantenham de olho vivo em cima dessas 

estruturas, o Estado é quem dita a regra né, o sindicato se enquadra na regra e faz o 

seu trabalho que é crucial pra nação também, que é a questão trabalhista. (EX-

PRESIDENTE, 2017). 
 

O olhar do servidor acerca da suposta crise do movimento sindical brasileiro também se 

remete a figura do estado, relacionando a crise política do país com a crise dos sindicatos, pois 

o enfraquecimento do movimento sindical seria uma consequência da crise política, fruto da 

instabilidade e divergências entre os grupos políticos que governam e legislam o país. 

O que eu vejo, a maior dificuldade do sindicato tá no meio político né, igual nós 

podemos observar a política do Brasil está passando por um crise né, desastrosa, e o 

sindicato queira ou não entra nessa questão né, porque se a política não tiver uma 

reforma né, o sindicato praticamente ele vai patinar nessa situação que, então pra 

melhorar as dificuldades não só do sindicato, também é na base política do Brasil que 

tá passando por um momento, por essa turbulência aí que nós vemos, desde a 

presidência e vem até chegar ao nosso município aí que tá, e principalmente os 

municípios pequenos é que estão mais sofrendo essa devasta política do Brasil. 

(SERVIDOR EDUCAÇÃO, 2017). 

 

Vale destacar aqui que quem mais sente com esse processo de crise, é justamente o 

trabalhador, o servidor público, o trabalhador do setor privado, rural, camponês, independente, 

pois a política aplicada para a correção dos ditos problemas políticos no país remete-se a 

estratégias de contenções que refletem diretamente na classe trabalhadora, valendo aqui 

novamente ressaltar a ideia de se atribuir toda a desgraça do país aos trabalhadores que “dispõe 

de muitos direitos”.  
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2.3 O diálogo nas entrevistas e as relações político partidárias no SINSEZMAT 

 

 Além do objetivo de se levantar questionamentos e discussões sobre os sujeitos 

envolvidos no movimento sindical da Zona da Mata Rondoniense, relacionando o Sindicato, o 

Servidor e o Estado, buscou-se coletar dados referentes a ligações mais diretas entre os 

membros e ex-membros da diretoria da entidade e dos servidores filiados ao sindicato com os 

partidos políticos ou seus representantes. 

 Conforme visto anteriormente, existe certa ambiguidade nas posições em relação aos 

atrelamentos ou relacionamentos do sindicato com o meio político partidário, na qual ora 

defende-se a neutralidade em relação a política partidária representativa, e ora defende-se a 

articulação de acordos e atrelamentos políticos com o intuito de obtenção de benefícios para o 

sindicato, parte da prática da contradição movida por interesses pessoais. 

 A primeira ideia que se pôde encontrar é a de que é impossível se fazer um movimento 

sindical sem dialogar ou aproximar-se da política, pois sem tal relação não se obteria êxito 

algum com as demandas dos trabalhadores, mas que tal aproximação fosse clara e objetiva, 

tendo cada um o seu papel bem definido, sindicato e político/partido. A outra ideia é a de que o 

sindicato precisa estar mais adentro da estrutura política, trazendo até mesmo a possibilidade 

de se eleger figuras do meio sindical como representes nos órgãos legislativos do município e 

do Estado. 

 Em diversos momentos ponderou-se problemas ligados aos interesses individuais 

sobrepondo-se aos coletivos, destacou-se também que o próprio modo de produção capitalista 

contribui para a competição e individualismo dos sujeitos, pois as condições e possibilidades 

de ascensão por meio de benefícios próprios podem de certa maneira desviar o foco de luta por 

parte dos representantes sindicais, ou acentuar o pensamento de se buscar alternativas no meio 

de ações e mobilizações sociais, por meio dos servidores. 

Portanto, a própria estratégia de filiação partidária de representantes ou servidores do 

meio sindical, pode ser uma estratégia de contenção do poder de organização, mobilização e 

combatividade do movimento, pois se o gestor ou legislador é do mesmo partido dos membros, 

as relações possivelmente não ocorrerão com neutralidade. 

Acerca disso, durante entrevista, destaca-se a opinião do ex-dirigente sindical que já foi 

filiado ao Partido dos Trabalhadores e atualmente é filiado ao Partido Democrático Trabalhista: 

Na minha experiência, sendo sindicalista e ao mesmo tempo filiado a um partido 

político, eu vejo que houve um distanciamento, principalmente quando o partido 
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consegue eleger em sua estrutura algum, alguma figura para algum cargo no caso, seja 

prefeito, seja vereador, automaticamente há um distanciamento entre o sindicato e o 

partido, porque o sindicato vai com certa voracidade em seus pedidos né, porque ele 

se vê representado, e... e o partido político, ele se vê drasticamente atacado numa 

situação que ele não manda sozinho, que a gente sabe que a estrutura administrativa 

do Brasil, o partido mesmo ele sendo eleito a prefeito, e dois, três, quatro vereadores, 

ele não manda sozinho, então ele se vê acuado e ele prefere um distanciamento da 

estrutura sindical, eu acho que é ruim, conforme a minha experiência, é ruim você ser 

sindicalista e filiado a partido político, eu acho que você tem que ser um, ou outro, né, 

nada impede, não tem nada que impede, mas é uma coisa que não vem a melhorar pro 

lado do sindicato não, eu acho que vem a mais atrapalhar do que ajudar, essa relação, 

ela é, não é legal, não é boa para o sindicato não. (EX-PRESIDENTE, 2017). 

 

 Apesar de considerar a negatividade da ação de ser filiado a partido político e ao mesmo 

tempo representante sindical, o fato de demonstrar que nada impede tal atrelamento, 

possivelmente seja um dos motivos para a manutenção da filiação, ou para projetos ou projeções 

políticas pessoais dentre este meio, como por exemplo, no caso em questão, durante o ano de 

2009 quando o ex-presidente do sindicato ocupava cargo na direção da entidade, colocou-se 

como candidato a presidência do Partido dos Trabalhadores na instância municipal de Rolim de 

Moura, podendo demonstrar que o meio sindical e político podem caminhar juntamente para 

projetos ligados as questões político partidárias, e sustentando novamente a ideia da contradição 

e dos interesses individuais sobre os coletivos. 

 Em relação aos servidores entrevistados, primeiramente destaca-se a fala de uma 

servidora da Secretaria de educação que nunca foi filiada à partido político, porém defende a 

ideia de que se faz necessária a aproximação entre o sindicato e os políticos/partidos. Ao ser 

questionada se acreditaria que o sindicato teria algum atrelamento político partidário, ouse 

existe alguma corrente política partidária dentro do sindicato, ou alguma relação do sindicato 

com algum partido político, obteve-se a seguinte afirmação: 

Eu acredito que pode acontecer sim, porque o sindicato ele é política, eu acredito que 

alguma situação de politicagem tem, agora, eu acredito que sim, agora, não sei, mas 

pelas reuniões que eu fui, a gente observa que também precisa de político pra poder 

auxiliar, nós precisamos ter os políticos do nosso lado, então eu acredito que eles 

tenham e concordo que deve ter. (SERVIDORA EDUCAÇÃO, 2017). 

 

 Portanto percebe-se que mesmo não tendo pessoalmente ligação com política partidária, 

a servidora destaca a necessidade de participação dos políticos para auxiliar nas questões 

ligadas aos interesses dos servidores, que eles precisam estar do lado dos servidores, tendo certo 

cuidado ao se referir a politicagem, que esta não seria algo admitido, pois seria decepcionante 

para a servidora perceber alguma estratégia para a utilização do sindicato como trampolim 

político, por exemplo. 

Aí vai depender do presidente, então, o povo comenta uma coisa ou outra, e eu já não 

vou comentar, porque eu não posso dizer algo que eu ouvi de terceiros, então é uma 

conclusão que eu ainda não cheguei, eu não quero acreditar que isso ocorra, porque a 
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gente ta acreditando, ele foi votado, tal, e se isso acontecer vai ser bem decepcionante, 

então, tomara que isso não esteja acontecendo, mas também não podemos descartar 

que isso pode acontecer. (SERVIDORA EDUCAÇÃO, 2017). 

 

 O presidente do sindicato tem uma posição adversa das expostas, conforme já 

demonstrado anteriormente, defende até mesmo a ideia de se promover políticos através do 

sindicato, defendendo-se que estes quando eleitos, seriam os representantes e defensores das 

categorias nos poderes nos quais fossem “inseridos” pelo voto. 

 Em relação a sua ligação político partidária, o presidente do SINSEZMAT também 

salientou que já foi filiado a mais de um partido político, primeiramente o PT (Partido dos 

Trabalhadores), no qual apresentou certa frustração enquanto militante do partido, 

posteriormente foi filiado ao PDT (Partido Democrático Trabalhista), partido no qual se 

candidatou a vereador no município de Rolim de Moura, obtendo 380 votos, não sendo eleito. 

Posteriormente filiou-se ao Solidariedade, mantendo-se atualmente no mesmo partido. 

Cara, eu me arrependo muito dessa questão de partido político, eu fui defensor do PT 

de carteirinha, foi meu partido onde eu me filiei em 1989. (...) Não é nem ligado aos 

sindicatos cara, eu tinha uma admiração onde vai resolver o problema do país e aquela 

questão de fazer com que o trabalhador garanta os seus direitos, onde a renda seja 

dada pra todo mundo, onde há a distribuição de renda, sabe, aquele negócio todo, cara, 

eu vou dizer uma coisa pra você, eu fui muitas vezes pra rua pedir, bater o chapeuzinho 

pra pedir dinheiro pra campanha do Lula de 89, eu o Ronaldo, o Julinho, nós era 

petista de carteirinha na época em Nova Estrela, e acabou cara, eu sendo PT até 

quando o PT elegeu um vereador em Rolim de Moura, primeiro elegeu o Márcio em 

Rolim de Moura, muito bom vereador, fez o papel dele, depois dele um segundo 

vereador, e no dia que nós fomos lá cara, a questão previdenciária, aonde a gente 

queria que mantivesse um servidor de carreira, podia colocar quem ele quisesse, mas 

que fosse um servidor de carreira na previdência, nós fomos conversar com esse 

vereador, ele simplesmente disse assim: eu já fiz meu compromisso com o prefeito, 

eu vou votar favorável com ele. Mas vereador não foi o prefeito que elegeu, quem 

elegeu fomos nós. Não, mas eu já fiz meu compromisso com o prefeito, vereador eu 

não estou ouvindo isso do senhor. Naquele dia nós tínhamos 38 pessoas do sindicato 

filiadas ao PT e naquele dia nós desfiliamos 38 pessoas do PT, me deixou muito 

desanimado a questão do PT naquela época, aí eu fui pro PSD e eu fiquei e estou até 

hoje, não, Solidariedade, hoje eu estou no Solidariedade, fui pro PSD e do PSD eu 

vim pro Solidariedade. (PRESIDENTE, 2017). 

 

A respeito da sua candidatura para a Câmara dos vereadores em Rolim de Moura, o 

presidente do sindicato, ao comentar sobre as relações do sindicato em questões além das 

atribuídas a condições econômicas e trabalhistas dos servidores, destacou a diversidade de 

partidos que existem atualmente inseridos na entidade pelos seus diretores, e a tentativa de 

adentrar-se na política para talvez preencher o vazio que ele aponta existir no Legislativo 

municipal, ao se referir a ausência de vereadores que abracem a causa dos servidores públicos 

municipais. 

A preocupação da política, nós já tivemos uma situação aqui, porque eu falo da 

questão de nós termos um representante, não significa que nós temos que pegar um 

partido colocar no colo e defender esse partido, isso que eu sempre falo, nós temos 

que ter um representante, independente de qual partido ele seja, nós temos que 

escolher um representante pra defender a gente na câmara, mas nós já tivemos coisas 
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passadas aqui onde o sindicato ser palco para um partido, aqui na nossa diretoria nós 

temos várias bandeiras partidárias, mas um só interesse, o sindicato não pode ser 

usado como escada de um partido para que eu chegue em um mandato, já fui candidato 

a vereador, tive 380 (trezentos e oitenta) votos na época, mas não usei a estrutura do 

sindicato, nem no sindicato eu estava na época. (PRESIDENTE, 2017). 

 

 É a partir de tais relatos que se sustenta a ideia dos pensamentos distintos a respeito das 

relações político partidárias no sindicato, pois conforme visto existem visões diferentes entre 

servidores e membros da entidade, demonstrando certa ambiguidade diante das propostas de 

ação e relação política do sindicato.  

Cabe refletir acerca de tais posicionamentos para se relacionar aos problemas e 

enfrentamentos nos quais o movimento tem sofrido, seus princípios presentes no estatuto, os 

discursos presentes nas manifestações, a aliança combatida no estatuto com os chamados 

“patrões” e o reflexo dessas relações para os servidores públicos municipais e suas diversas 

categorias, interesses, demandas, anseios, dentre outros, diante da proposta de coletividade e 

independência do movimento sindical dos servidores públicos municipais da Zona da Mata 

Rondoniense. 
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3 FORMAS DE LUTA E RESISTÊNCIA: AS AÇÕES DO SINSEZMAT DIANTE DAS 

DEMANDAS CONTEMPORÂNEAS 

 

 

Foto de Movimento grevista do ano de 2012. Fonte: 

https://www.facebook.com/pg/sinsezmat.rondonia/photos/?ref=page_internal 

  

Neste capítulo objetiva-se discutir as principais ações do SINSEZMAT ao que se refere 

as manifestações e formas de luta da entidade na defesa dos interesses dos seus filiados, não só 

do SINSEZMAT enquanto instituição, mas do sindicalismo exercido pelo sindicato, que tem a 

participação coletiva dos servidores como fator determinante. 

 Historicamente, um dos principais meios de luta e resistência dos trabalhadores é a greve, 

sempre quando nos remetemos a algum movimento trabalhista, ou reivindicação, a ideia da 

greve16, ato de manifestar-se paralisando suas atividades laborais, é muito presente dentro do 

                                                 
16 As greves rompem abertamente com a subordinação rotineira do operário ao capitalista dentro das relações de 

produção capitalistas. Na maior parte dos países, durante todo o século XIX (e muitas vezes mesmo depois), 

as greves eram ilegais e constituíam por isso, pelo menos implicitamente, um desafio ao Estado. De fato, 

significaram, muitas vezes, parte de explosões de descontentamento da classe operária de caráter mais geral. 

(...) As greves inspiraram as primeiras e entusiásticas observações de Marx e Engels sobre os sindicatos. Em 

1844, Engels escreveu, em A condição da classe trabalhadora na Inglaterra que as greves inglesas acabavam 

habitualmente em derrotas, mas pressagiavam a “guerra social” e eram “a escola militar dos trabalhadores, na 

qual se preparam para a grande e inevitável luta”. Em Miséria da filosofia (1847), Marx disse que os conflitos 

isolados evoluíam naturalmente para “uma verdadeira guerra civil”, permitindo que o proletariado se tornasse 

“uma classe para si”. A mesma mensagem aparece no Manifesto comunista. Mais tarde, grande parte do 

trabalho prático da Primeira Internacional consistiu de apoio material a grevistas, cujo número aumentou 

durante a crise econômica da década de 1880. Marx admitiu, contudo, que as greves podiam ser apenas 

iniciativas rotineiras de sindicatos relativamente conservadores, visando a objetivos limitados. Se Marx insistia 

em que os sindicatos da Internacional “não deviam esquecer que estavam lutando contra os efeitos, e não contra 
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movimento sindical. 

 No Brasil no século XIX e início do século XX, temos movimentos grevistas ligados ao 

contexto social e trabalhista do período, as reivindicações dos trabalhadores iam além de 

questões estritamente trabalhistas, pois se exigia melhorias e direitos ligados as condições 

sociais dos trabalhadores, participação e transformação política no país, luta contra o regime 

oligárquico que controlava o sistema público em prol dos seus interesses, aumentando ainda 

mais as disparidades sociais, fazendo com que a paralisação das atividades no cotidiano das 

fábricas surtisse efeitos para além das paredes do espaço fabril, repercutindo também no quadro 

político, econômico e social do país, Mattos (2009). 

 Existem vários desígnios para se definir um movimento de greve e que segundo Pedro 

Castro: 

Em sua origem, o termo greve serviu para designar tanto o abandono do trabalho como 

a procura pelos que não o possuíam. Só a partir de 1805 é que tal termo começou a 

designar a cessação voluntária e coletiva do trabalho. Dois expoentes do pensamento 

socialista – Pierre Joseph Proudhon, socialista utópico, e Karl Marx, socialista 

materialista dialético – utilizaram-no à mesma época, no final da primeira metade do 

século XIX, como esse último significado. Contudo, em 1863, na França, o termo era 

usado muito mais para representar o ato de permanência de desempregados na Place 

de Grève, à procura de trabalho, segundo o costume de muitos grêmios parisienses. 

Só por extensão representava a união dos operários que se negavam a trabalhar, 

enquanto não lhes fossem atendidas certas exigências. (CASTRO. 1986, p. 12) 
 

 Nesta pesquisa, vale destacar no Brasil, o período dos movimentos trabalhistas após a 

década de 1930, ou seja, início da chamada Era Vargas, pois a partir de tal contexto pode-se 

considerar que ocorreu certa reinvenção do trabalhador brasileiro, o direcionamento político 

econômico do país, contribuiu para tal reconfiguração e trouxe também novas relações ente o 

Estado, o sindicato e o patrão, utilizando-se principalmente do projeto de legalização e 

institucionalização dos movimentos e sindicatos de cunho trabalhista. 

A relação entre o Estado e a indústria se encontrava cada vez mais próxima. Apesar do 

discurso varguista no período ser o de defesa dos interesses dos trabalhadores, o que se percebe 

é que o plano de desenvolvimento econômico do país fortaleceu-se e, além disso, beneficiou 

diretamente a classe da burguesia industrial: 

Se o desenvolvimento industrial não foi o objetivo da prática política de Vargas, entre 

1930-1937, isto não significa que o Estado tenha adotado uma linha contrária aos 

interesses da burguesia industrial. Do ponto de vista político, alguns elementos do 

setor obtiveram postos de comando de importância variável: os industriais de tecidos 

Guilherme da Silveira e Jorge Street tornaram-se respectivamente, presidente do 

Banco do Brasil e diretor da Divisão Industrial do Ministério do Trabalho; no plano 

econômico, as próprias preocupações pelo equilíbrio financeiro e a necessidade de 

restringir importações conduziram a incentivos em algumas áreas, especialmente da 

                                                 
as causas desses efeitos”, isso significava que os sindicalistas muitas vezes ficavam satisfeitos apenas com 

“envolverem-se nessas inevitáveis guerras de guerrilha” (Salário, preço e lucro, 1865). (BOTTOMORE, Tom 

(org.). 1988, p. 270). 
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indústria extrativa e da agro-indústria. (FAUSTO, 1972, p. 49).  

 

Dentre as mais importantes mudanças também vale destacar a proposta do Governo de 

ser o regulador e protetor da relação entre trabalhadores e empresários. No período, esse foi um 

dos principais discursos propagados pelo Governo Getulista, que instaurou o que se denomina 

de legislação social que criou leis previdenciárias, trabalhistas e a legislação sindical: 

[...] Cabe observar que a legislação social é composta na realidade por quatro núcleos 

básicos de leis: a) a legislação previdenciária, que generalizou as primeiras 

experiências dos anos de 1920 com as caixas de aposentadorias e pensões, mais tarde 

chamadas de institutos, que, com contribuições do Estado, do patrões e trabalhadores, 

iriam garantir um mínimo em termos de seguridade social – aposentadorias, pensões, 

indenizações e assistência médica; b) as leis trabalhistas propriamente ditas, que 

regulavam jornadas e condições de trabalho, férias, descansos semanais remunerados, 

pisos salariais etc; c) a legislação sindical, que instituiu o modelo do sindicato único 

por categoria e região (monopólio da representação), a estrutura vertical por 

categorias (sindicatos locais, federações regionais e confederações de abrangência 

nacional), e a tutela do Ministério do Trabalho sobre as entidades sindicais, com poder 

de fiscalização das atividades e de intervenção nas direções; d) as leis que instituíam 

a Justiça do Trabalho, encarregada de arbitrar os conflitos de natureza trabalhista. 

(MATTOS, 2009, p. 63).  

 

 O elo entre as relações do Estado e sindicato se dava através do Ministério do Trabalho 

Indústria e Comércio (MTIC). A partir dele foram criadas a maioria das leis trabalhistas que se 

reuniram na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), em 1943. 

Através das propostas governamentais surge um novo modelo de sindicato, controlado 

e regido pelas leis do Ministério, conhecido como Sindicato Oficial, que tinha como principal 

objetivo controlar os sindicatos sobre a tutela do Estado: 

A necessidade de efetivar a tutela do governo sobre o sindicalismo brasileiro era o que 

sobressaía nesta exposição de motivos, num esforço de substituir a luta de classes pela 

cooperação entre classes. Dentro desta concepção, dois consultores jurídicos do 

Ministério do Trabalho elaboraram o Decreto-Lei nº 19.770, que estabelecia, entre 

outras coisas, a unicidade sindical e a obrigatoriedade do reconhecimento do sindicato 

por parte das autoridades públicas. Às associações sindicais atribuía-se o direito de 

defender, junto ao Governo e ao Ministério do Trabalho, os interesses econômicos, 

jurídicos, sanitários e culturais de todos os trabalhadores que exercessem “profissões 

idênticas, similares ou conexas”. E o Departamento Nacional do Trabalho, campo da 

organização do trabalho, outorgava-se o direito de fechamento do sindicato, federação 

ou confederação, a destituição da diretoria ou a dissolução completa da associação. 

Um golpe contra as organizações sindicais autônomas anteriores, com seus militantes 

e suas várias ideologias. (CANÊDO, 1996, p. 48). 

 

 A relação do primeiro Governo de Vargas com o movimento sindicalista no Brasil, dentre seus 

quinze anos, se deu, portanto, através da consolidação de leis trabalhistas que traziam em seu discurso 

o melhoramento para as condições dos trabalhadores, porém, os benefícios constituídos pela 

regulamentação sindical, voltaram-se para a contribuição do patronato, pois em momentos de 

combatividade do movimento, inspirado pelas próprias condições dos trabalhadores, o Governo de 

Getúlio a fim de controlar a ameaça, utilizou-se da força para desmobilizar e desestruturar as 

organizações, além disso usou dos princípios legalistas para controlar os movimentos sindicais no país, 

demonstrando contradição ao discurso de pacto ou conciliação dos trabalhadores com o governo 
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getulista: 

Além disso, o sucesso político subsequente de Vargas não correspondeu a uma 

aceitação passiva da proposta de subordinação sindical, podendo significar, nos anos 

seguintes, uma opção política que não excluiria a mobilização sindical e, em certos 

momentos, o enfrentamento com os patrões e o próprio Estado. Naquela época, porém, 

a repressão da ditadura foi determinante para o controle dos sindicatos, mas não 

suficiente para calar completamente a capacidade de resistência dos trabalhadores, 

como indicava a retomada das lutas, ainda antes de 1945. Com a “redemocratização” 

de 1945, o que estava represado em conflitos localizados acabou por rebentar em lutas 

operárias de grandes dimensões. (MATTOS, 2009, p. 75-76). 

 

O esforço para o controle das massas trabalhadoras no período conhecido como Era 

Vargas, denota também um contexto no qual o país caminhava para o incentivo à 

industrialização, à política de articulação e estímulo para o implemento das indústrias de 

diversos setores e localidades no país. Tal condição apresenta a tarefa do Estado em “preparar” 

o terreno para o investimento. Neste sentido, trabalhadores organizados, independentes, 

autônomos e revoltados com a exploração, se tornariam um empecilho para o projeto de 

governo getulista. 

Além disso, a condição na qual o país se encontrava – que não se difere em grande 

escala da atual – era a de país periférico, de uma recém instaurada república em busca de 

investidores e abertura econômica para o mercado externo, mantendo a já conhecida postura de 

dependentismo econômico sobre o capital e investimentos estrangeiros, atrelado a ideia de 

progresso advindo da economia industrial. Acerca do exposto, cabe trazer uma conceituação 

através do pensamento marxista que contribui para a reflexão sobre a condição de países de 

Terceiro Mundo e as respectivas Metrópoles modernas do contexto do século XX. 

Enquanto nas metrópoles há uma forma “integrada” de divisão de trabalho, referida à 

produção de bens de capital e de bens de consumo, a divisão do trabalho é 

desarticulada no Terceiro Mundo, onde não há desenvolvimento equilibrado dos dois 

ramos da economia, prevalecendo a dependência face ao mundo desenvolvido em 

termos de exportações e importações. Numerosas variações da representação das 

relações entre o Terceiro Mundo e a metrópole distribuem-se entre as posições 

extremas das “teorias da dependência”, que consideram que os países do Terceiro 

Mundo estão totalmente nas garras do imperialismo, e formulações como as de 

“desenvolvimento dependente” e de “Estado pós-colonial”, que reconhecem uma 

margem de autonomia às economias e aos Estados do Terceiro Mundo com relação 

aos países capitalistas adiantados. (BOTTOMORE, Tom (org.). 1988, p. 386). 

 

 Portanto, pode-se considerar que os caminhos percorridos pelo movimento sindical 

trabalhista no Brasil, principalmente a partir da década de 1930, partiram de uma contradição 

que se dividiu entre as condições objetivas dos trabalhadores e a necessidade de organização 

para a defesa e luta por direitos trabalhistas e mobilidade social, bem como da proposta 

governamental de desenvolvimento do país que buscou modernizar sua economia 

contemplando a classe burguesa industrial, tornando o Estado, juntamente com seus órgãos 

controladores, o principal articulador entre trabalhadores e industriais. 
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3.1 A Greve Do/No SINSEZMAT 

 

No Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Zona da Mata, a estratégia de 

combate a partir da greve se faz presente, pois no decorrer dos seus anos de existência, a 

entidade já passou por vários movimentos de paralisações. Porém, vale ser ressaltado que este 

não é o único meio de luta/exigência de direitos dos trabalhadores representados pelo 

SINSEZMAT. Dentre as ações da entidade, vale destacar principalmente a articulação e 

negociação com os órgãos competentes e responsáveis pelas leis e condições de trabalho dos 

servidores municipais. 

Um dos pontos que pode ser atribuído a política de negociação e articulação do sindicato 

com os órgãos do Executivo e Legislativo municipal, bem como do Judiciário e Ministério 

Público, estão ligados também a política legalista sobre o movimento dos servidores públicos 

após a década de 1980, pois: 

Em relação às propostas apresentadas pelo novo sindicalismo nos anos de 1980, o 

projeto de uma mudança na estrutura sindical, em direção à autonomia e liberdade 

plena de organização, foi frustrado. Como vimos, a Constituição de 1988 garantiu o 

direito de organização dos funcionários públicos, sacramentou a possibilidade de 

criação de centrais sindicais e, a conquista mais importante, extinguiu-se o poder de 

intervenção do Ministério do Trabalho sobre os sindicatos. No entanto, permaneceram 

a unicidade sindical, o monopólio da representação, o poder normativo da Justiça do 

Trabalho e o imposto sindical. Ou seja, mantiveram-se as bases fundamentais da 

estrutura sindical corporativista. (MATTOS, 2009, p. 132). 

 

 Em relação a abertura política ocorrida no país no decorrer da década de 1980, ainda no 

período do Regime da Ditadura Militar (1964-1985), abertura que pode se considerar 

sacramentada com a constituição de 1988, que visou garantir direitos aos trabalhadores tanto 

do âmbito privado, quando do público, e de grupos minoritário no país, percebe-se a partir da 

contribuição de Mattos, que a base histórica do Brasil em relação aos seus momentos de 

transformações, continuou dentro da ideia da ruptura/continuidade, pois ao mesmo tempo que 

percebe-se melhorias e avanços na trajetória política, econômica e social do país, temos as 

permanências, as continuidades que impossibilitam transformações de fato no organograma 

social do país. 

Diante do exposto e a partir do corporativismo sindical, emanado pelo controle do 

Estado nos movimentos sindicais, o sindicalismo do setor público municipal de Rolim de Moura, 

e da Zona da Mata Rondoniense, encontra-se atualmente diante do impasse legalista que 

combate diretamente o ato de luta dos trabalhadores através da greve. 

 O movimento de greve é reconhecido pelos dirigentes e servidores do município como 

o maior meio de luta e combatividade dos servidores e sindicato, havendo também o 

reconhecimento de que o melhor caminho seria por outros meios, pois a greve traz desgastes 
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para os servidores e para a comunidade que necessita dos serviços prestados pelo funcionalismo 

público.  

 Acerca da questão da legalidade da greve no movimento, e partindo-se da ideia de 

autonomia do município em legislar sobre as questões trabalhistas dos servidores municipais, 

respeitando a legislação nacional, atualmente a política de combate a greve principalmente para 

os servidores municipais de Rolim de Moura, se encontra em momento delicado, pois segundo 

relatos da servidora da categoria da educação, remetendo-se ao último movimento de greve dos 

servidores do município: 

Foi feito uma greve nacional e o prefeito tirou três dias nossos, e não devolveu, e o 

sindicato não conseguiu restituir isso, então agora nós perdemos um pouquinho da 

credibilidade no sindicato, porque umas situações o sindicato não conseguiu reverter 

a situação, e essa agora nós estamos nessa situação, obedece ao sindicato ou... 

(SERVIDORA EDUÇÃO, 2017). 

 

 A adesão ao movimento de paralisação nacional pelos servidores do município de Rolim 

de Moura foi colocada como ilegal, e tendo como resposta o executivo municipal descontou do 

pagamento dos servidores municipais, os três dias de suspensão das atividades, a campanha de 

legalidade emaranhada pelo município, contribui para a instabilidade do movimento sindical na 

região, pois os servidores esbarram-se no receio de participar e terem prejuízos financeiros com 

a mobilização, contribuindo também para a descrença no sindicato enquanto representante dos 

servidores, pois este permanece na base corporativista implementada pelo Estado, tornando-se 

parte integrante desta estrutura. Segundo o presidente do sindicato: 

(...) pela nova lei de greve a única greve que não pode ser descontada do pagamento 

é a greve ligada a atraso de pagamento, e o que aconteceu? Nós fizemos aquela greve 

geral e os caras meteram a ripa em nós, eu estava afastado na época, mas fez três dias 

de falta, aí então assim, eu vejo uma grande dificuldade de organização porque o 

judiciário tem puxado também as questões, desce multa daqui, paulada dali, é 

complicado, pra você ver, o coitado do sindicato de Pimenta Bueno, Cacoal, quando 

você fala de greve é 100 mil de multa por dia, então e daí? Né, então a gente tem, tem 

uma greve que tem acontecido, inclusive com esse prefeito mesmo, fizemos três 

greves já com ele, manifestações a gente tem feito, as assembleias, as ações judiciárias 

têm desenrolado aí... (PRESIDENTE, 2017). 

 

 Para o ex-presidente do sindicato, a greve deve ser o limite, antes dela a entidade tem o 

dever de buscar alternativas e negociações com os poderes para evitá-la, pois seu desgaste e 

principalmente a possível perca de controle por parte da direção do sindicato, pode se tornar 

um problema posterior: 

Na verdade eu tive uma experiência com a greve com quarenta dias de mandado 

estourou uma greve em Rolim de Moura, aí o prefeito estava irredutível né, nós 

ficamos, eu acho que mais de quarenta, eu acho que cinquenta dias de greve, e o 

prefeito irredutível, na questão de falar que não tinha condição de repor os salários 

dos servidores e a gente né, com toda a estrutura financeira do município na mão, e a 

greve, ela tem que ser muito bem trabalhada, anterior, no momento, e posteriormente, 

porque ela deixa sequelas (...) No caso a gente trabalhou junto com a câmara de 

vereadores, junto com pessoas ligadas diretamente ao prefeito para que ela não 
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ocorresse e chegou a um ponto em que ocorreu a greve, nesse momento é a hora mais 

difícil e mais complicada de você trabalhar ela, porque ela a qualquer momento pode 

sair do controle da diretoria sindicato, seja ela, seja ele o sindicato que for, a pessoa 

vai se enraivecendo, vai perdendo a sua visão de que a discussão é a única saída, e 

tenta discutir e a coisa não avança, e as pessoas perdem a paciência e pode começar a 

sair do controle, então a pessoa que tá à frente de um movimento grevista, ela tem que 

ter o máximo de cuidado, é, no nosso caso, desde o início a gente tomou essa 

precaução de cuidar para que ela não saísse do controle né, chegou a um ponto de, do 

prefeito ameaçar cortar salários nossos, e aí? O que a gente faria? (EX-PRESIDENTE, 

2017). 

 

Além dos riscos e desgastes elencados pelo servidor, existem também os problemas 

relacionados ao que ele considera ao momento pós greve, pois ao término do movimento, 

impera-se o movimento de “guilhotinar” as cabeças que estavam a frente do ato, com 

perseguições nos ambientes de trabalho dos servidores, continuidade dos conflitos e 

indiferenças entre servidores, Legislativo, Executivo e o sindicato, além disso, os prejuízos que 

o movimento pode trazer para os servidores em relação aos seus vencimentos, e até mesmo a 

desaprovação da sociedade que necessita dos serviços prestados pelos diversos setores que 

atendem na prefeitura municipal, que atribui a ideia de que o movimento é realizado como 

forma de descanso por parte dos servidores. 

E pós greve, é uma questão de que ficam aquelas mágoas da parte do executivo, ou 

seja lá da parte que foi é, quem foi encurralado, fica aquela mágoa e fica difícil novas 

negociações, e da parte dos servidores saem muitas palavras duras pra cima da 

administração, da parte da administração sai  a questão das perseguições nos locais de 

trabalho, o pós greve é um trabalho que tem que ser feito com muito cuidado, com 

paciência, ouvir todos os dois lados, tentar aí juntar todos os cacos, porque a greve é 

quando você quebra o pau, palavra quebrar pau é exatamente isso, é você quebrar o 

que você está montando, e depois você tem que juntar os cacos, e reformular, e refazer, 

falar com as pessoas que não é assim, que você não pode guardar mágoa, que no ano 

que vem é uma nova negociação e se você for juntar toda essa mágoa e acumular pro 

próximo ano, vai acabar que essa greve vai sair do controle com certeza, então greve 

ela é um dos últimos passos que você tem que tomar numa negociação, eu acho que 

ela é mesmo o limite máximo que o ser humano tem chegar, porque aí é quando um 

dos lados não cede, quando um dos lados não cede, culmina nela mesmo. (EX-

PRESIDENTE, 2017). 

 

 Mesmo tendo a greve como um movimento que traz desgastes para todos os envolvidos, 

como salientado anteriormente, este movimento esteve presente no SINSEZMAT em vários 

momentos, pois o trâmite de negociações e interlocuções entre o sindicato, executivo e 

legislativo do município nem sempre atendeu as exigências dos trabalhadores. 

Segundo o atual presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Zona 

da Mata, a greve não deveria ser o caminho ideal, porém o mesmo a considera como o meio 

mais eficaz para a luta dos servidores. 

Eu defendo que ela não deveria ser, mas ela ainda é, por que precisa entrar numa greve 

pra reposição salarial? Precisa ter uma greve pra garantir um direito? Precisa haver 

uma greve pra garantir o direito de planejamento que está na lei? Não há necessidade, 

há... o servidor público gosta muito de greve... não, é os patrões que endurecem, 

negociações, negociações, por exemplo, a CLT a partir do momento que há o apoio 
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do coletivo, esse direito é lei, e aqui no serviço público tem um monte de lei, mas o 

patrão é majoritário, tudo por interesse social, por interesse geral, e o servidor... 

(PRESIDENTE, 2017). 

 

 Em relação a greve como forma de luta e defesa dos direitos trabalhistas, Castro afirma 

que além dos problemas elencados anteriormente: 

(...) a greve não é a única forma de luta de que os trabalhadores dispõem e lançam 

mão como mecanismo de pressão contra os patrões. Não há dúvida, porém, de que 

entre as inúmeras formas de luta existentes, a greve é a mais extrema, complexa e 

avançada, enquanto situada no desenrolar do cotidiano das relações antagônicas entre 

capital e trabalho. Isso porque na sua essência e que se confrontam mais 

contundentemente as duas possibilidades de apropriação do trabalho: pelos 

capitalistas, ou pelo Estado capitalista, e pelos próprios trabalhadores. (CASTRO, 

1986, p. 17). 

 

A partir da análise dos documentos utilizados como fontes para a discussão, tanto 

oficiais, quanto extraoficiais, atas do sindicato, entrevistas com servidores e membros da 

diretoria, arquivos de imagens na sede do sindicato, matérias em sites, cartazes de 

manifestações dos movimentos de greve do sindicato e imagens em blogs, sites e jornais de 

circulação digital, tem-se como objetivo discutir fatores relacionados aos movimentos grevistas 

do SINSEZMAT na sua prática, trazendo as motivações e desencadeamentos das greves.  

Destaca-se primeiramente a mobilização de greve entre os anos de 2008 e 2009, que 

seguidos os trâmites legais previstos pela instituição, o movimento demonstrou-se como 

inevitável. 

A fim de resolver os problemas enfrentados pelos servidores, a diretoria do sindicato 

exigiu soluções através de reuniões com os representantes do município, que infelizmente não 

eram atendidas. 

A indignação dos trabalhadores se tornava cada vez maior, pois pouco do que havia sido 

formulado na pauta de reivindicações do ano de 2008 foi solucionado pela administração. No 

mês de dezembro do corrente ano, servidores da saúde e educação realizaram uma manifestação 

em frente à prefeitura municipal de Rolim de Moura, demonstrando seu descontentamento: 

Aos 10 dias do mês de dezembro de 2008 reuniu-se os servidores da saúde e educação, 

(pessoal de apoio) em frente ao (um) digo paço municipal para assim se manifestar 

sobre o não pagamento dos plantões extras do Hospital Municipal João Amélio da 

Silva e das escolas polos Francisca Duran Costa e Silva e Escola José Veríssimo na 

qual ainda não foram percebidos referentes aos meses de outubro e novembro, que 

seriam pagos até o dia dez de dezembro. (SINSEZMAT, ATA SEM Nº, 2008, p. 37-

38). 

 

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Zona da Mata objetivando construir 

a pauta de reivindicações do ano de 2009, realizou várias reuniões discutindo com os servidores 

de cada categoria suas principais cobranças para o ano subsequente. 

As principais reivindicações dos trabalhadores podem ser percebidas através da reunião 
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realizada já no ano de 2009, que objetivava organizar e discutir uma audiência que seria 

realizada com o então prefeito. Dentre as quais estavam: 

 

Equiparação do auxílio alimentação no teto R$ 211,00, reajuste linear, auxilio saúde, 

pagamento direito de férias no mês anterior a mesma, cumprimento do plano de 

carreira, elevação de nível, incentivo a escolarização, progressão horizontal, 

alinhamento dos vencimentos básicos igual ou maior que o salário mínimo vigente, 

fazer uma emenda no artigo 77 do estatuto do Rolim – Previ, revisão do plano de 

carreira da administração geral e educação, gratificação de incentivo ao magistério 

para professores lotados em sala de aula, unificação do PCCS da educação, licença 

prêmio, pagamento dos plantões e horas extras. (SINSEZMAT, ATA 0002/2009, p. 

40). 

 

Portanto, a direção do SINSEZMAT buscou nos meses subsequentes através de reuniões 

tanto com o executivo do município de Rolim de Moura quanto com o legislativo, discutir a 

pauta de reivindicações dos servidores da cidade, e como resultado, após alguns encontros 

constatou-se que a maioria das solicitações não estavam sendo cumpridas, foi decidido, portanto, 

realizar uma assembleia geral com os servidores sobre a respectiva pauta. 

Na assembleia discutiu-se o descumprimento das propostas dos servidores pelo 

executivo municipal, pois foram feitas algumas sugestões que não condiziam com a solicitação 

dos servidores e nem mesmo com os prazos estabelecidos. A decisão dos servidores reunidos 

em assembleia no anfiteatro do município de Rolim de Moura foi a de se realizar novamente 

uma reunião com o prefeito e reiterar as solicitações contidas na pauta.   

Uma nova reunião foi realizada com o executivo do município e novamente as propostas 

foram tidas como insatisfatórias pela direção do sindicato. No dia 18/05/2009, os servidores 

novamente reuniram-se em assembleia geral para discutir a resposta do executivo quanto à 

pauta de reivindicações e em regime de votação, decidiram deflagrar greve: 

[...] o executivo não fez nenhuma contra proposta no que se refere ao ajuste linear, 

equiparação do auxílio alimentação não (hove) houve proposta (os) a licença prêmio, 

ajuste de décimo terceiro e férias será feito um levantamento pela coordenadoria de 

RH. mediante (a não) a resposta do executivo foi feito duas propostas por parte dos 

servidores uma sendo fazer uma manifestação de um dia a outra proposta é parar por 

tempo indeterminado, as propostas foram colocadas em votação sendo que a segunda 

proposta foi a vencedora, diante disso foi escolhida uma comissão para fazer parte das 

negociações sendo que esta comissão será formada por um representante de cada 

secretaria [...]. (SINSEZMAT, ATA 0010/09, 2009, p. 44-45). 

 

Como se pode perceber, o processo de constituição do movimento de greve dos 

servidores foi longo, pois se inicia a partir de descontentamentos desde o ano de 2008, sendo 

deliberado somente em maio de 2009. Segundo Pedro Castro, os principais motivos para os 

trabalhadores optarem pela greve são:  

Interesses, aspirações, desejos não-alcançados, crenças e ideologias são, entre muitos, 

motivos possíveis de paralisação coletiva do trabalho na forma de greve. Além disso, 

interrupções ou cerceamentos de direitos, garantias, vantagens ou conquistas já 

obtidas podem também levar à greve. Alguns motivos de natureza mais simples, como 
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a demissão de um companheiro ou o exercício opressivo de uma chefia. (CASTRO, 

1986, p. 22). 

 

 
Foto de movimento grevista do SINSEZMAT do ano de 2009. Fonte: Acervo fotográfico da sede principal do 

sindicato em Rolim de Moura 

 

Conforme exposto por Castro, o movimento de greve constitui-se por meio de 

motivações estritamente ligadas aos interesses de parte de um grupo, que luta pela conquista ou 

defesa de direito, contrapondo-se ao não atendimento dessas demandas por parte do grupo que 

deveria criar ou garantir tais direitos. Além disso, vale destacar um dos conceitos utilizados por 

Castro, ligado a questão ideológica do movimento grevista, que compõe principalmente o 

interesse coletivo do movimento. Althusser realizou várias discussões acerca das interpretações 

sobre a ideologia, a fim de contribuir para tal perspectiva, cabe apresentar parte de sua análise: 

Cada massa que fica pelo caminho está praticamente recheada da ideologia que 

convém ao papel que ela deve desempenhar na sociedade de classes: papel de 

explorado (com consciência profissional, moral, cívica, nacional e apolítica altamente 

desenvolvida); papel de agente da exploração (saber mandar e falar aos operários: as 

relações humanas), de agentes da repressão (saber mandar e ser obedecido sem 

discussão ou saber manejar a demagogia da retórica dos dirigentes políticos), ou 

profissionais da ideologia (que saibam tratar as consciências com o respeito, isto é, 

com o desprezo, a chantagem, a demagogia que convém, acomodados às subtilezas 

da Moral, da Virtude, da Transcendência, da Nação, do papel da França no mundo, 

etc.). (ALTHUSSER, 1997, p. 65-66). 

 

No decorrer do movimento grevista do ano de 2009, pode-se perceber através das atas 
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que houve diversas tentativas de negociação com o executivo municipal, várias assembleias 

foram realizadas a fim de discutir os pontos da pauta de reivindicação e as contrapropostas 

realizadas pelo prefeito da época, Sebastião Diaz Ferraz. Além das discussões construídas 

acerca dos pontos de pauta e contrapropostas, ocorreram encontros para definirem planos de 

ação no decorrer do movimento, e análise da pauta de conciliação perante o movimento de 

greve como pode ser visto a seguir: 

(...) a manifestação ficará em frente à prefeitura até as 12:00 hrs e depois retornará no 

auditório do SINSEZMAT para novos encaminhamentos, será feito panfletos para 

serem entregues nos locais de trabalho, chamadas nos meios de comunicação avisando 

sobre a greve dos servidores municipais, visitas nos locais de trabalho, confecção de 

faixa para usar em frente à prefeitura, confecção de camisetas para os membros da 

comissão, quanto a água será comprado garrafas térmicas para servir água para os 

manifestantes. A pauta de conciliação contém os seguintes tópicos: abono de faltas da 

greve, reajuste linear, manutenção dos descontos em folha, consignados, equiparação 

do auxílio alimentação, auxílio saúde. Amanhã as 10:30 haverá uma audiência com o 

prefeito municipal (...). (SINSEZMAT, ATA 0015, 09 p. 47-48). 

 

 O movimento de greve do ano de 2009 ocorreu entre os meses de maio e junho, 

18/05/2009 a 29/06/2009, no decorrer desses mais de 30 dias de mobilização ocorreram 

inúmeras articulações entre o movimento de greve, o sindicato e membros representantes do 

poder público municipal, nas quais contaram com a presença de vereadores, representantes do 

executivo, representantes de partidos políticos até que por fim se chegasse a um acordo no qual 

atendesse as exigências dos servidores e do comando de greve.  

 Percebeu-se no decorrer do movimento grevista, ocorreram momentos de ameaças e 

possíveis tentativas de desestabilização da greve, apontando uma possível ilegalidade e a 

possibilidade de descontos dos vencimentos dos servidores grevistas, tais discussões eram 

realizadas em assembleias gerais, e sempre se buscava por parte da diretoria do sindicato e da 

comissão de greve, fundamentar-se nas leis que garantiam aos servidores a paralisação. 
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Foto de movimento grevista do SINSEZMAT do ano de 2009. Fonte: Acervo fotográfico da sede principal do 

sindicato em Rolim de Moura 

 

 O processo de discussões a fim de uma conciliação entre os servidores grevistas e o 

executivo municipal, se deu em diversas propostas, e que se chegou a um consenso no final de 

mês de junho, com algumas reivindicações atendidas de maneira imediata e outras resolvidas 

através do compromisso do executivo em cumpri-las em meses posteriores. 

Aos vinte e nove dias do mês de junho de 2009 as 12:10 reuniram-se em assembleia 

geral os servidores públicos do município de Rolim de Moura para passar a nova 

proposta do executivo municipal que vem através do ofício nº 392/GAB/2009 com as 

seguintes propostas: 1ª percentual de 5% retroativo a junho de 2009 a 2ª 4% em julho 

e 2% em agosto e em setembro as partes voltam a discutir sobre um novo reajuste. 

Quanto a questão do plantões e horas extras já está na folha de pagamento de junho, 

o auxílio saúde será discutido com representantes do sindicato e auxílio alimentação 

será no valor de 163,86% em janeiro de 2010, e as faltas referentes a paralisação serão 

abonadas. O presidente disse que houve avanço nas negociações e que o executivo 

deixou abertura para voltar as negociações em agosto de 2009 e a direção do sindicato 

juntamente com a comissão de greve, vai participar da LDO e que o reajuste já ficaria 

garantido para o próximo ano. Em tempo as parcelas das horas extras e plantões em 

junho virá as duas parcelas agora. O auxílio alimentação já vai um projeto de lei para 

o legislativo juntamente com a proposta de auxílio saúde e o reajuste o valor mínimo 

do auxílio alimentação é de R$ 163,86 a partir de janeiro, as duas propostas de reajuste 

foram colocadas em votação, sendo que a segunda proposta foi vencedora com a 

unanimidade dos votos. A assembleia decidiu que o valor mínimo do auxílio saúde 

seja de R$ 75,00. Em setembro de 2009 a direção do SINSEZMAT e a comissão de 

greve voltará as negociações com o executivo para um novo reajuste. (SINSEZMAT, 

ATA 0011, 2009, p. 3-4). 
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 Um dos fatores que podem ser destacados acerca deste movimento, e outros que 

ocorreram no decorrer dos anos de ações do SINSEZMAT, está justamente ligado ao processo 

de burocratização e o corporativismo regado de promessas de soluções em relação a problemas 

imediatos e que são agendados ou negociados em forma de parcelas, como a demonstração a 

partir do trecho da ata acima que adia as questões ligadas às exigências dos servidores no mês 

de junho, para uma posterior negociação em setembro de 2009. Indo na contramão da imagem 

exposta anteriormente da exigência dos servidores pelo fim de promessas. 

O problema da burocracia teve, desde o início, um papel relativamente importante no 

pensamento marxista. Marx construiu a sua teoria da burocracia a partir de sua 

experiência pessoal com o mau funcionamento da administração estatal na época da 

fome no distrito do Mosela (...) Marx deduz a noção de burocracia da relação 

burocrática existente entre as instituições detentoras do poder e os grupos sociais a 

elas subordinados, que define como uma relação social essencial que domina os 

próprios responsáveis pelas decisões. Assim, de acordo com Marx, a administração 

de Estado burocrática, mesmo que atue com a melhor das intenções, a mais profunda 

humanidade e a maior inteligência, não pode cumprir a sua tarefa prática, e sempre 

reproduz o fenômeno que, na vida cotidiana, é chamado de burocratismo. Os 

aparelhos burocráticos atuam de acordo com os seus próprios interesses particulares, 

que apresentam como interesses públicos ou gerais, impondo-se dessa forma à 

sociedade: “A burocracia tem em suas mãos a essência do Estado, a vida espiritual da 

sociedade, como sua propriedade privada. O espírito universal da burocracia é o 

segredo, o mistério, que ela assegura internamente pela hierarquia e contra grupos 

externos pelo seu caráter de corporação fechada.” (BOTTOMORE, Tom (org.). 1988, 

p. 73). 

 

 Geralmente são os trabalhadores que mais sofrem com tais acordos, pois lutam, se 

manifestam, paralisam suas atividades, acabam taxados pela sociedade como “desocupados”, e 

no final das contas seus problemas são apenas adiados, este é um dos fatores que contribuem 

para que o movimento sindical passe pela dita crise atual, a confiança dos trabalhadores vai 

diminuindo a cada processo de luta por direitos. Ao mesmo tempo que tem-se a desestabilização 

por parte do meio sindical, considera-se que a mobilização, mesmo que às vezes frustrada, leva 

a formação de ideias e apoios em comum, formando a unicidade do movimento e contribuindo 

para a formação da consciência de classe dos servidores, pois é no bojo das contradições que 

os movimentos sociais se estruturam: “O processo de formação da consciência de classe 

coincide com a ascensão de uma organização de classe abrangente. Esses dois aspectos apoiam-

se mutuamente”. (BOTTOMORE, 1988). 

 Os problemas existentes na greve de 2009 perduram no funcionalismo público de Rolim 

de Moura até os dias atuais, questões ligadas a reajuste salarial, condições de trabalho, auxílios, 

benefícios, convênios, pagamentos de horas extras, atrasos salariais, e tantos outros, fazem parte 

do cotidiano dos servidores que a cada dia se deparam com políticas de retrocesso nos seus 

direitos, exercidas pelo executivo municipal, fruto de uma política do Estado brasileiro em 

culpabilizar as crises econômicas e políticas no país às “regalias” que os trabalhadores têm 
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usufruído nos últimos anos. 

 Essa é a política do patronato, é o esforço bem-sucedido que tem sido desempenhado 

para enfraquecer os movimentos trabalhistas, tirar-lhes direitos e exercer a política de retrocesso, 

como a proposta de terceirização, criando uma estrutura no mundo de trabalho que seja 

submissa, mal remunerada/reconhecida e sem poder de combatividade. Ao fazer um 

comparativo da pauta de reivindicação do ano de 2009 e as demandas destacadas pelo 

presidente do sindicato, pode-se perceber algumas continuidades: 

Reposição salarial é a primeira coisa, o servidor público vem perdendo o poder de 

compra dele, há mais de cinco anos que vem tendo essa depreciação na sua renda 

mensal, não vem tendo as reposições da qual garante o artigo 37 da constituição, há 

em contrapartida disso que os municípios também não pagam corretamente os direitos 

em seus planos de carreira, Rolim de Moura além disso tem a questão da data-base, 

uma ação que está tramitando desde novembro e até agora nada, aí teve o ataque agora 

com os professores, teve o ataque com a previdência, então a demanda é além de 

garantir os direitos que já estão, é lutar pra não perder o que já tem. Hoje nós estamos 

fazendo uma reforma no plano de carreira aqui em Rolim de Moura, e a nossa 

propositura como sindicato é postergar, empurrar, essa reforma, porque se essa 

reforma acontecer hoje, o sindicato e os servidores não terão lucro, só tem prejuízo, 

porque a intenção do gestor, é colocar a culpa na crise pra tesourar.  (PRESIDENTE, 

2017). 

 

A estratégia do executivo municipal está aliada a questão da legalidade dos movimentos 

de greve, pois se utilizou da legislação para classificar e identificar a greve ilegal, punindo 

diretamente os servidores com descontos salariais e atribuição de falta no trabalho. Gramsci ao 

discorrer sobre os limites e interesses acerca da legalidade, traz uma excelente contribuição para 

se refletir a esse respeito, a legalidade em exercício do interesse: 

Até onde afirma a legalidade os seus limites? Quando é que estes deixaram de ser 

respeitados? É decerto difícil fixar qualquer limite, dado o caráter muito elástico que 

assume o conceito de legalidade. Para cada governo, tudo que se manifesta no campo 

de acção contra ele ultrapassa os limites da legalidade. E, todavia, pode dizer-se que 

a legalidade é determinada pelos interesses da classe que detém o poder em qualquer 

sociedade. Na sociedade capitalista, a legalidade é representada pela classe burguesa. 

Quando uma acção tende a ferir de qualquer modo, a propriedade privada e os 

rendimentos que dela derivam, aquela acção torna-se súbito ilegal. Isto acontece em 

substância. Na forma, a legalidade apresenta-se diversamente. Concedendo a 

burguesia, ao conquistar o poder, igual direito de voto ao patrão e ao seu assalariado, 

aparentemente a legalidade foi assumindo o aspecto de um conjunto de normas 

livremente reconhecidas por todas as partes de um agregado social. Houve então 

alguém que trocou a substância pela forma e deu, portanto, vida a ideologia liberal-

democrática. (GRAMSCI, 2004, p. 359). 

 

Além disso, utiliza-se também da estrutura de divisão dos servidores em categorias, para 

criar uma fragmentação no movimento sindical dos servidores, pois tem alternado os atrasos de 

pagamentos entre as duas principais categorias no sentido de combatividade na prefeitura, a 

saúde e a educação. 

(...) e é isso que vem acontecendo aqui desde que esse homem se elegeu né. Hoje eu 

pago a saúde, deixo a educação, quando a educação levanta eu pago a educação e 

esqueço a obras. E fazendo esse... e não é falta de recursos que nós temos no município, 
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é simplesmente questão de prejudicar realmente aquele que de fato é o trabalhador 

hoje. (PRESIDENTE, 2017). 

 

 Tal estratégia do executivo municipal também foi destacada pela servidora da educação, 

segundo a mesma, isso tem contribuído para o enfraquecimento do movimento sindical na 

região, que além dos problemas relacionados à representatividade, a questão político partidária, 

a própria estratégia de pagar as categorias em momentos distintos, serve como um empecilho 

para os servidores, que tem enfrentado diversos problemas e não conseguem ver alternativas 

para solucioná-los, pois se fazem uma paralisação levam falta, se fazem greve, agem na 

ilegalidade, se dependem somente do sindicato, sentem com sua ausência ou choque de 

interesses, se partem para o coletivo, o mesmo se encontra fragmentado. 

O salário cai, mas o que ele faz? Ele paga só dos professores da educação, e não paga 

saúde e as outras repartições, e aí o que acontece, ele dividiu os funcionários públicos 

para que não houvesse greve. Então ele pagando a educação que é a que mais vai em 

cima, então ele pagando a educação os outros perderam a força, e esses outros estão 

sofrendo atrasos de quinze, vinte dias até meses, quando a gente está recebendo o 

outro salário, aí é que eles vão receber, tá assim, essa situação está durando muito 

tempo, que nem, parece que a saúde recebeu dia 20 (vinte), era pra eles receberem até 

o quinto dia útil, e isso está acontecendo, e eles estão perdendo a força, agora nesse 

sentido que eu acreditaria que o sindicato poderia intervir mesmo, porque a educação 

não pode fazer greve se recebeu, como que a gente vai fazer greve? Eles não 

receberam, eles podem fazer greve, a gente recebeu, como que a gente vai fazer? Não 

pode. (SERVIDORA EDUCAÇÃO, 2017). 

 

 As divisões presentes entre os servidores do sindicalismo da Zona da Mata, portanto, 

faz-se, além disso, sustentada por estratégias da prefeitura para que a fragmentação permaneça 

e se acentue, tornando a ação do sindicato enquanto representante deste coletivo, ainda mais 

complicada.  

Em relação às demandas dos servidores e problemas nos quais são relacionados ao 

sindicato, e suas complexidades, pode-se destacar um fato ocorrido no ano de 2012, ligado a 

um servidor motorista, que se tornou um problema para a entidade, pois o executivo municipal 

no período não se responsabilizou e deixou que o próprio servidor lidasse com um episódio 

ocorrido durante o seu trabalho, na prestação de serviços para a prefeitura: 

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois e doze, reuniu-se no gabinete do 

SINSEZMAT, representante deste sindicato para ouvir o servidor __________, ele diz 

que no dia 06 (seis) de setembro de 2011, foi solicitado como motorista para 

transportar a fanfarra, que parou na determinada esquina e que não viu nada, então 

prosseguiu, no entanto, sentiu algo estranho, no movimento do ônibus, julgou ser um 

pneu estourado e parou, quando ele foi ver tinha um homem debaixo do ônibus, ele 

tentou entender o que aconteceu mas sabe que não foi uma batida, porém ele deu toda 

assistência, pagou hospital particular e que agora com um ano depois a vítima entrou 

com um processo de indenização e a prefeitura não quer ajuda-lo em nada, diz que o 

problema é dele e por isso ele procurou o sindicato, _________ explica a ele que 

vamos passar para a direção pra resolver o mais breve possível, sem mais para o 

momento, esta ata segue assinada por mim e demais presentes. _____________ em 

tempo, a prefeitura jamais o ajudou, sempre deram as costas. (SINSEZMAT, ATA 

SEM Nº, 2012). 
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 Diante do fato, pode-se ter uma dimensão das demandas do sindicato, do papel deste 

para os servidores, pois se torna um refúgio quando o executivo não cumpre com suas 

obrigações e os possíveis problemas que podem surgir cotidianamente em uma prefeitura que 

emprega 1.563 servidores e age sem compromisso para com os mesmos.  

 É a partir destes problemas e dos descasos que existem tanto no ambiente de trabalho, 

quanto nas questões ligadas às leis que regimentam os planos de carreiras dos servidores, 

ligados as questões econômicas, que se pode compreender a necessidade e busca da 

representação sindical. 

QUADRO COM O NÚMERO DE SERVIDORES ATIVOS NOS MUNICÍPIOS QUE 

ABRANGEM O SINSEZMAT E NÚMERO DE SERVIDORES FILIADOS POR 

MUNICÍPIO 

Cidade Servidores Ativos17 Servidores 

Filiados18 

Total (%) 

Rolim de Moura 1.563 1.130 72,29% 

Alta Floresta 

D’Oeste 

700 549 78,42% 

Nova Brasilândia 

D’Oeste 

697 64 9,42% 

Santa Luzia 

D’Oeste 

206 108 52,42% 

Alto Alegre dos 

Parecis 

400 203 50,75% 

Novo Horizonte 

D’Oeste 

228 155 67,98% 

Parecis 198 95 56,54% 

 

TOTAL 

 

3.992 

 

2.304 

 

57,71% 
Fonte: Dados coletados na sede principal do SINSEZMAT no município de Rolim de Moura-RO. Tabela 

desenvolvida por Alan Cristian de Carvalho, 2017.  

  

A partir do quadro acima, pode-se ter uma melhor dimensão do número de servidores 

filiados ao SINSEZMAT na Zona da Mata Rondoniense, e o percentual de sua representação 

enquanto entidade. Destacam-se os municípios de Rolim de Moura e Alta Floresta D’Oeste 

como os dois municípios com o maior número de filiados, com percentuais acima dos 70%, já 

os dois municípios com menos filiados são Nova Brasilândia D’Oeste com apenas 9,42% e Alto 

Alegre dos Parecis com 50,75%. 

 Há uma grande diferença entre os percentuais até mesmo das duas cidades com menor 

número de filiados, pois Nova Brasilândia está muito abaixo da média das demais cidades. 

 A preocupação com a queda de filiação das subsedes de Nova Brasilândia, Alto Alegre, 

                                                 
17 Dados referentes ao ano de 2017, coletados no Portal da Transparência. 
18 Dados coletados na sede principal do SINSEZMAT em Rolim de Moura /RO. 
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Santa Luzia e Parecis, é apresentada pelo presidente do sindicato em sua entrevista, segundo 

ele, os problemas nestes municípios estão relacionados ao descompromentimento dos diretores 

regionais nas respectivas cidades: 

Mas eu comparo assim o nosso sindicato como as capitanias hereditárias, cada diretor 

responsável pelo seu município, aquele município que o servidor, o administrador, o 

diretor consegue fazer um bom trabalho ele anda, nós tivemos avanço dos sete 

municípios, mas podemos dizer que tivemos avanço em três, e eu analisando como 

presidente desse mandato, eu analiso que nós tivemos um retrocesso no nosso 

movimento sindical, na nossa base, onde nós tivemos retrocesso em Brasilândia, em 

Santa Luzia e Parecis. Alto Alegre, nós tivemos grandes problemas em Alto Alegre, 

aí agora no ano passado pra cá, alterou a direção, foi pego outra pessoa, aí mudou a 

cara do sindicato de Alto Alegre, então depende muito da pessoa que está na base, 

você pega Rolim de Moura mesmo com os problemas que tem, com os atrasos e tudo, 

mas os servidores não dizem ó: o fulano não deixou de lutar, de correr atrás, de tá ali, 

agora quando um cara chega e fica dormindo em casa e assume uma base sindical pra 

descansar, então que vá fazer outra coisa, hoje eu tive uma reunião em Brasilândia 

mesmo, que não é novidade porque é onde a gente vem tendo um problema e eu disse 

olha: tá na hora de abandonar a sua situação e dizer, porque a gente treinou você, a 

gente colocou você em curso, a gente manda toda a estruturação pra você ler, 

compramos a subsede pra você, demos uma moto pra você andar, tudo que você tinha 

de perda salarial a entidade cobre essa perda salarial, então você não tem perda salarial 

do seu salário, aí pra você não visitar a base, não visitar o servidor, não atender o 

telefone, aí não funciona, então você não pode ser sindicalista, ah... mas eu tenho os 

meus problemas, eu tenho meus problemas como você tem e como todo mundo tem, 

agora se ele assumiu o cargo e ele disser olha cidadão, não tenho mais condições pra 

esse cargo, passa pra outro, porque o movimento sindical meu amigo, não tem hora 

não. (PRESIDENTE, 2017). 

 

 Mesmo se atribuindo o problema da redução do número de servidores sindicalizados, as 

bases sindicais e os representantes da direção do sindicato nas subsedes, vale ressaltar que o 

momento no contexto geral do país, é justamente o de desestabilização das lutas coletivas, 

representadas pelos sindicatos, pois segundo Cardoso (2015), a conjuntura política do país nos 

últimos 15 anos contribuiu para o declínio. 

 Retomando o assunto referente às greves do município de Rolim de Moura, cabe 

destacar que nos anos posteriores a 2009, ocorreram outros movimentos de greve no município 

“2010, 2012, 2013 foram três dias com o César, na época do Tião nós tivemos 45 dias de greve, 

nós tivemos 80 dias de greve”. (PRESIDENTE, 2017). 

 Dentre tais movimentos, dar-se-á destaque ao movimento grevista do ano de 2012, que 

ocorreu entre os dias 04 a 17 do mês de dezembro do respectivo ano, os principais pontos para 

o movimento grevista estavam ligados a atrasos de pagamentos dos servidores, suspensão do 

auxílio alimentação e outras gratificações feitas por um decreto emitido pelo executivo 

municipal. As discussões para a possível greve tiveram início no dia 28/11/2012 em assembleia 

geral a fim de discutir os encaminhamentos após a publicação do decreto. 

 O passo inicial do sindicato foi mobilizar-se com a justiça através de um mandado de 

segurança para suspender o decreto baixado pelo prefeito, na mesma assembleia, servidores 
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expuseram sua revolta diante a medida do executivo, pois a caracterizaram como desrespeitosa, 

principalmente por prejudicar somente os servidores do quadro efetivo, enquanto os servidores 

portariados não sentiriam com as medidas tomadas pela prefeitura. 

(...) Cesário pergunta a assembleia se aguardamos a decisão, se for favorável a 

administração, e entrar em greve? Ou se entra em greve imediatamente, ou uma 

paralisação também imediata. A maioria decide por esperar o prazo legal, então a 

partir de segunda-feira três de dezembro de dois mil e doze, caso a decisão da justiça 

não seja favorável será decretado greve, mas de qualquer forma, haverá assembleia na 

segunda em resposta aos servidores. (SINSEZMAT, ATA, 12/2012, p. 43). 

 

 No dia 04 de dezembro de 2012 após a resposta do judiciário na não suspensão do 

decreto da administração municipal, deliberou-se em assembleia para a greve.  

 

 
Foto de movimento grevista do SINSEZMAT do ano de 2012. Fonte: Acervo fotográfico da sede principal do 

sindicato em Rolim de Moura. 

 

 Deflagrado o movimento, no decorrer de praticamente 15 dias de greve foram 

organizadas manifestações e passeatas pela cidade e em frente ao prédio da prefeitura municipal, 

utilizando-se de cartazes e palavras de ordem contra o decreto de suspensão dos benefícios dos 

servidores, atrasos de pagamentos e o corte dos direitos já garantidos legalmente pelas 

categorias em seus respectivos planos de carreiras. 

 O executivo novamente utilizou-se da legalidade e não se manifestou até a decisão ser 

tomada pela justiça, na qual tentou em alguns momentos deslegitimar o movimento dos 

servidores municipais. 



85 

 

 
Foto de movimento grevista do SINSEZMAT do ano de 2012. Fonte: Acervo fotográfico da sede principal do 

sindicato em Rolim de Moura. 

 

 Servidores ocuparam o prédio da prefeitura municipal durante os horários de expediente, 

foram discutidos os plantões dos servidores para cumprirem o atendimento de 30% dos serviços 

determinados pela justiça, até que no dia 17 de dezembro de 2012, houve certa abertura por 

parte do Judiciário em suspender o decreto baixado pelo Executivo e a proposta da 

administração em abonar os dias de paralisação dos servidores e pagamento do décimo terceiro 

salário e do salário dos servidores ainda no mês de dezembro. 

(...) fala sobre as ações na justiça, onde as duas ações foi no sentido de suspender o 

decreto, quanto a escala de greve do hospital, ele diz que há uma preocupação, pois 

tem servidores furando a greve e prejudicando assim o movimento grevista. Diz que 

a ação só beneficiará quem for filiado. Diante da proposta do executivo de aceitá-la, 

sendo ela o abono dos dias parados, pagamento integral do décimo e pagamento dentro 

do mês de dezembro conforme o decreto, assembleia aceita a proposta e assim é 

encerrada a greve. (SINSEZMAT, ATA 22/2012, p. 49-50). 
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Fonte:http://chicomeloescreve.blogspot.com.br/2012/12/acabou-servidores-encerram-greve-contra.html 

 

  

A matéria acima, publicada por um site de grande circulação regional e compartilhada 

pelo blog Chico Melo, apresenta o término da greve com destaque para a palavra “acabou”, 

sinalizando certo alívio ao comunicar a população rolimourense sobre o término do movimento. 

 Vale destacar que apesar da demonstração por parte da notícia de uma possível vitória 

dos servidores, o que se conquista de fato não são avanços em suas condições trabalhistas ou 

econômicas, e sim a manutenção dos direitos que já lhes eram garantidos e que foram suspensos 

e ameaçados por um período. 

 O próprio material jornalístico deixa bem clara a questão de que o executivo municipal 

se compromete em garantir o pagamento do 13º salário dos servidores e abono de faltas durante 

o período de greve. Tal demonstração condiz com a maioria dos anseios dos servidores públicos 

municipais da região, principalmente do município de Rolim de Moura e dos servidores que 

participaram desta pesquisa e suas respectivas secretarias de lotação, pois muito se criticou 

sobre os desencadeamentos dos movimentos grevistas no município nos últimos anos. 

 Ainda sobre a greve e o movimento sindical no SINSEZMAT, vale destacar os inúmeros 

sujeitos que participam ativamente do sindicalismo, pois apesar da divisão dos trabalhadores 

em categorias e secretarias distintas, percebeu-se que a mobilização partiu de várias categorias, 

desde de profissionais da secretaria de saúde e educação até a secretaria de obras, por exemplo. 

Tal fator exprime certa singularidade no sentido de que quando há a mobilização existe também 

a participação de sujeitos de diversas condições sociais. 

 Destaca-se ainda como um dos principais perfis nos movimentos de greve do sindicato, 
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a figura feminina, pois as mulheres desenvolvem participação demasiada nos movimentos e 

mobilizações, não compondo o perfil historicamente imposto à figura feminina na sociedade 

tradicional, ou seja, as mulheres desenvolvem papel de extrema importância e participação no 

movimento sindical dos servidores públicos municipais da região da Zona da Mata rondoniense. 

 Ao analisar os registros fotográficos das greves, manifestações, assembleias e outros 

movimentos que envolvem o sindicalismo, a figura da mulher está sempre presente. 

 

  
Foto de movimento grevista do SINSEZMAT do ano de 2013. Fonte: Acervo fotográfico da sede principal do 

sindicato em Rolim de Moura. 

 

 Além disso, não só presente, mas em vários momentos, de maneira majoritária. Acerca 

das mulheres nos movimentos de lutas por direitos, considera-se que este papel tornou-se cada 

vez mais forte no decorrer do século XX, pois desde o início desses anos houve o processo de 

afirmação e defesa dos direitos feministas, e fim do preconceito e discriminação de gênero, 

movimento que repercutiu o mundo e teve grande expressão no decorrer das décadas de 1960, 

1970 e 1980. 

Até a década de 1970, muito se discutiu acerca da passividade das mulheres, frente a 

sua opressão, ou de sua reação apenas como resposta às restrições de uma sociedade 

patriarcal. Tal visão empobrecedora obscurece seu protagonismo como sujeitos 

políticos ativos e participantes na mudança social e em sua própria mudança, assim 

como suas alianças e, inclusive, participação na manutenção da ordem patriarcal. Por 
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outro lado, em oposição à história "miserabilista" (Perrot, 1987) — na qual se 

sucederam "mulheres espancadas, enganadas, humilhadas, violentadas, sub-

remuneradas, abandonadas, loucas e enfermas..." — emergiu a mulher rebelde. Viva 

e ativa, sempre tramando, imaginando mil astúcias para burlar as proibições, a fim de 

atingir seus propósitos. Algumas abordagens das mulheres dos segmentos populares 

realizadas por Michelle Perrot (1988) e Natalie Zemon Davis (1990), de certa forma, 

se enquadram neste perfil. (SOIHET, 1997, p. 100). 

 

 É figurando o perfil de mulher rebelde que luta na defesa por seus direitos, que se pode 

conciliar a forte presença das mulheres no meio sindical, não compondo, e principalmente, 

desconstruindo a ideia de que o gênero feminino deve sempre exercer o papel no âmbito privado 

e o masculino no público. A exemplo do papel das mulheres no sindicalismo da região, cabe 

destacar que atualmente a vice direção do SINSEZMAT é exercida por uma mulher, que por ter 

um grande histórico de participação e luta no movimento foi eleita para compor a estrutura de 

gestão e administração do sindicato. 

 

 
Foto de movimento grevista do SINSEZMAT do ano de 2013 ocupação da Prefeitura Municipal de Rolim de 

Moura e a massiva presença das mulheres. Fonte: Acervo fotográfico da sede principal do sindicato em Rolim de 

Moura. 

 

 

3.2 A organização dos servidores no pós greve  

 

A condição do movimento sindical dos servidores (as) públicos municipais da Zona da 
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Mata Rondoniense atualmente não se difere em grande escala do que fora exposto e discutido 

dentre os anos de 2003 e 2012, pois existem diversas continuidades principalmente em relação 

aos anseios e lutas dos (as) trabalhadores (as) das várias categorias e secretarias pela 

manutenção e conquista de direitos. 

A exemplo disso, cabe destacar que conforme exposto nos capítulos anteriores, 

servidores vivenciam a política de retrocesso exercida pelo executivo municipal de Rolim de 

Moura, sendo até mesmo culpabilizados (as) pelas crises financeiras que a cidade vem 

enfrentado. Lutando portanto, muito mais para manter aquilo que já lhes é garantido do que 

avançando em inovações dentro de seus cotidianos de trabalho, seja na defesa de melhorias nas 

condições dos espaços onde exercem suas funções laborais, ou por questões estritamente 

econômicas.  

O contexto de desestabilização e crise no meio sindical no âmbito nacional, certamente 

se exprime no SINSEZMAT. A falta de confiança por parte de servidores (as), as dificuldades 

que a entidade enfrenta para discutir e negociar com os poderes no município, a burocratização, 

o corporativismo sindical, a marginalização do sindicalismo, a legalização e controle do Estado 

nos movimentos sociais, as falsas promessas, o não apoio da sociedade geral nas mobilizações, 

o individualismo entre os próprios (as) servidores (as) (colaborado por estratégias do executivo 

municipal), os choques de interesses, os (as) atrelamentos/manipulações políticos (as), a 

desestabilização econômica, o assistencialismo, a perda de foco, dentre inúmeros outros 

elementos que fazem parte da atual condição do movimento na região. 

Ao analisar, por exemplo, a condição dos servidores (as) no período pós greve de 2012, 

pode-se perceber através das atas que houve por parte da direção sindical o objetivo de realizar 

reuniões com vários (as) servidores (as) em seus espaços de trabalho, discutir a situação dos 

(as) trabalhadores (as) tanto sobre as condições de trabalho, quanto sobre as condições 

financeiras, principalmente ao que se refere ao Plano de Cargos e Carreiras dos (as) 

trabalhadores (as).  

Aos dois dias de abril de dois mil e treze iniciou-se uma reunião nas dependências da 

Escola Dina Sfat com os servidores da referida escola e com o Sr. Cesário, 

representante do SINSEZMAT. Onde o Sr. Cesário iniciou falando sobre o plano de 

cargo e carreira da educação. E de uma lei sancionada pelo prefeito onde os servidores 

que estão no estágio probatório poderão pedir afastamento sem remuneração com a 

mudança, digo, com essa lei haverá uma mudança no plano de cargos e carreira da 

educação. Lembrou o Sr. Cesário que o plano já foi votado e que já é lei, não podendo 

ser cancelado, mas sabemos que ele pode ser suspenso por tempo indeterminado. 

Cesário falou sobre o artigo do plano de cargos e carreira que trata sobre todos os 

servidores que tinham cursos poderão fazer o requerimento para protocolar na 

prefeitura a carga horária de cursos, no momento não existe previsão de pagamento, 

mas é aconselhável que todos os servidores realizem esse procedimento. O Sr. Cesário 

falou sobre a valorização do professor e reforçou que o plano de cargos e carreira da 

educação já está valendo e que ao suspender o prefeito está deixando um débito para 

o futuro, pois irá pagar futuramente. (...) O Sr. Cesário também esclareceu algumas 
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dúvidas dos servidores e encerrou a reunião (...). (SINSEZMAT, ATA 2013, Livro 13, 

p. 28-29). 

 

A presente ata demonstra o quanto mantiveram-se os anseios dos (as) servidores (as), 

pois mesmo pouco tempo após o movimento de greve, existiu um risco iminente da suspensão 

do Plano de Cargos e Carreiras dos servidores da educação, retirando aquilo que lhes era 

garantido por lei. Sob tal perspectiva, pode-se considerar portanto, que a luta dos (as) 

trabalhadores (as) no município é contínua, pois como demonstrado, mesmo com direitos 

garantidos legalmente, o risco sempre esteve presente.  

Além de questões ligadas aos Planos de Cargos e Carreiras, percebeu-se que logo após 

a greve de 2012, no início do ano de 2013, reuniões foram realizadas por representantes 

sindicais e sindicalistas que compunham o comando de greve para discutir atrasos dos 

pagamentos dos servidores referentes ao mês de dezembro de 2012. 

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e treze reuniu-se na sede do 

Sindicato o conselho deliberativo deste sindicato para tratar do atraso na folha de 

pagamento do mês de dezembro e cortes das gratificações que foi decretada no ano 

passado, Cesário fala sobre proposta de dividir esses vencimentos em oito vezes, onde 

se pensou em passar essa proposta em assembleia, porém sabendo que os servidores 

não aceitariam e abriria uma chance para uma possível greve, sendo assim membros 

da diretoria e da comissão de greve continuou as negociações sem convocar 

assembleia até que chegasse a uma proposta razoável e a proposta é de pagar o mês 

de janeiro dentro do mês, e o líquido de dezembro até o dia dez de fevereiro de 2013, 

e o restante dos cortes dividir em oito vezes e se os recursos que forem entrando der 

para adiantar, ele digo, o prefeito adianta, digo, poderá ser revisto a quantidade das 

parcelas, essa proposta será passada para a assembleia, sem mais encerro esta ata (...). 

(SINSEZMAT, ATA 2013, Livro 11, p. 49-50). 

 

 A partir de tal documento, reitera-se novamente o quanto o movimento dos (as) 

servidores (as) no pós greve de 2012 esteve fragilizado e prejudicado, pois fica explícito que 

sobre as discussões realizadas na greve dos (as) trabalhadores (as), que pouco ou quase nada 

foi efetivamente resolvido, pois a questão salarial reivindicada na greve permaneceu, tornando-

se ponto de discussão em reuniões posteriores a greve já no ano de 2013.  

 Além disso, percebe-se que a estratégia dos dirigentes e do comando de greve que 

representavam os servidores naquele momento, buscou discutir a proposta absurda do executivo 

municipal em parcelar os vencimentos dos servidores, sem expô-la em assembleia geral, pois 

conforme consta no documento, o risco de uma deflagração de greve novamente seria muito 

grande. Diante do exposto, pode-se levantar algumas questões: Qual o interesse de não abrir a 

discussão em assembleia para os principais interessados, que no caso em questão eram os 

servidores? Se a abertura da discussão de negociação de atrasos de salários em parcelas seria 

um motivo para os servidores deflagrarem uma greve, qual a justificativa de se evitar tal 

acontecimento ou deslegitimá-lo pelos próprios dirigentes?  

 Portanto, considera-se que os problemas em relação ao movimento e organização 
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sindical dos (as) servidores (as) na região encontra-se fragilizado, tais dificuldades perpassam 

tanto por questões internas quanto externas ao sindicato, desde problemas relacionados a não 

democratização das decisões coletivas na entidade, os problemas financeiros, os de gestão, do 

conflito de interesses e articulação às vezes pacífica e legalista da entidade com o executivo 

municipal, bem como das propostas e políticas exercidas pelo poder municipal em fragmentar, 

burocratizar e deslegitimar o movimento dos (as) servidores (as). A fim de refletir acerca das 

possibilidades para transformações na estrutura sindical atual, caminhos devem ser trilhados, 

rupturas dentro da estrutura vigente devem acontecer, e o protagonismo para as mudanças deve 

ser exercido pelos principais interessados, os trabalhadores! 

Novas posições também têm de ser tomadas de forma a garantir o alargamento da base 

social de apoio aos sindicatos do setor de serviços, em especial no caso dos serviços 

públicos, em que as políticas de desobrigação do Estado têm não só desmontado as 

estruturas de seguridade social, mas também atacado os servidores e suas entidades 

representativas, apresentando-os como portadores de privilégios contrários aos 

interesses da população. É a classe trabalhadora que continua a depender desses 

serviços públicos cada vez mais sucateados, da educação, saúde, etc. Unir nas lutas os 

trabalhadores do serviço público e seus usuários, também trabalhadores, deve ser 

pauta prioritária do movimento sindical. (MATTOS, 2009, p. 151). 

 

 Por fim, considera-se que a unicidade do sindicalismo da região precisa ser retomada, 

os anseios e demandas dos servidores devem estar sempre à frente das discussões e decisões do 

sindicato, a busca pelo fortalecimento do movimento sindical deve ser incessante e os antigos 

valores retomados, ressignificando a concepção de sindicato construída historicamente no 

Brasil e no mundo, defendendo sempre a autonomia, combatividade, democracia, legitimidade, 

união e renovação. Sempre no sentido de avançar em defesa da causa dos sujeitos que são a 

base, e é a partir desta base que se pode almejar de fato a mudança no sindicato, tornando este, 

um símbolo de resistência às propostas do governo em fragmentar e controlar o movimento dos 

servidores, deslegitimando não a sua causa, sua luta, mas sim os retrocessos, a legalização 

injusta e as imposições que o corporativismo e a política tem desenvolvido em relação aos 

trabalhadores.  

Esta luta está longe de ser uma tarefa fácil, porém assim como se teve em vários 

momentos na história, a vitória não é impossível, pois o povo já teve, e continua a ter voz, e 

que o histórico de lutas do povo brasileiro seja sempre a referência para os contemporâneos. 

  



92 

 

4 CONSIDERAÇÕES 

 

 O histórico de lutas trabalhistas no Brasil está ligado a um longo período de contradições 

advindas de processos inteiramente relacionados às construções históricas acerca das ações do 

homem em seu tempo e espaço, entende-se que a presença dos antagonismos é fator 

determinante para a existência de movimentos sociais classistas, pois a partir dos antagonismos 

desenvolve-se a repartição da sociedade em classes19, nas quais diverge em interesses conforme 

suas posições na sociedade. 

 A análise de Marx (2001) ao referir-se que a história de todas as sociedades é uma 

história embasada na luta de classes, escrita no século XIX, de certa forma permanece viva no 

âmbito das relações dos diversos grupos sociais presentes na contemporaneidade, inseridos no 

bojo do sistema capitalista, e a partir desta luta, destes contrastes existentes, caminha-se sempre 

no sentido das transformações. 

 A construção dos movimentos sociais presentes na Amazônia, vincula-se justamente a 

existência do choque de interesses nos diversos projetos implantados na região, que vivenciou 

e que em alguns pontos ainda vivencia, relações entre cristãos e os tidos como pagãos, 

conquistadores e conquistados, civilizados e bárbaros, senhores e escravizados, senhores e 

servos, seringalistas e seringueiros, colonos e indígenas, proprietários e peões, proprietários e 

sem-terra, latifundiários e camponeses, ricos e pobres, patrões e empregados, dentre outros, que 

sucessivamente vão trazendo como consequência transformações nas relações e reações na 

sociedade que os cerca. 

 O presente estudo visou discutir um caso em específico, que além de questões 

relacionadas aos caminhos percorridos para se chegar até aqui, visa-se abrir a possibilidade de 

                                                 
19 Segundo as palavras do Manifesto comunista, “a história de todas as sociedades existentes até hoje é a história 

das lutas de classe”. Mas essa tese mereceu diferentes qualificações desde que foi pela primeira vez formulada. 

Engels a modificou, referindo-a à história escrita (nota à edição inglesa de 1888 do Manifesto comunista), para 

que se levassem em conta as comunidades primitivas, nas quais as divisões de classes ainda não haviam 

aparecido. Posteriormente, Kautsky (1890) argumentou que algumas das lutas de classes mencionadas no 

Manifesto comunista eram, na verdade, conflitos entre grupos de status e que esse ponto de vista estava de acordo 

com a observação, feita pelos próprios autores, no mesmo texto, de que as sociedades pré-capitalistas eram todas 

caracterizadas por uma “múltipla gradação de categorias sociais” (...) No caso da SOCIEDADE FEUDAL, por 

exemplo, há discordâncias entre os historiadores marxistas sobre a natureza e a significação da luta de classes, 

ressaltando alguns deles a importância das revoltas camponesas, ao passo que outros chamam a atenção para a 

complexidade das filiações e divisões de classe (...) Por outro lado, Marx e Engels indicaram – e sua posição 

passou a ser o ponto de vista marxista mais generalizado – que é na sociedade capitalista que as classes 

fundamentais se diferenciam mais claramente, que a CONSCIÊNCIA DE CLASSE se desenvolve de maneira 

mais completa e que as lutas de classes são mais agudas. Nesse sentido, a sociedade capitalista constitui, sob 

esses aspectos, um ponto culminante na evolução histórica das formas da sociedade dividida em classes. Nessa 

perspectiva, as lutas de classes modernas têm importância fundamental na teoria marxista, porque seu resultado 

final é concebido como uma TRANSIÇÃO PARA O SOCIALISMO, isto é, para uma sociedade sem classes. 

(BOTTOMORE, Tom (org.). 1988, p. 355). 
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mais discussões a respeito dos movimentos sociais e do histórico de lutas dos trabalhadores 

inseridos na região, e dos diversos setores presentes nas relações de trabalho e exploração.   

  Entende-se que o SINSEZMAT seja apenas um dos muitos sindicatos e entidades de 

representação classista no estado de Rondônia e até mesmo na Zona da Mata Rondoniense, e 

que muito ainda deve ser feito para a proposta na qual se dedicou.    

 Entretanto ao se tentar construir o histórico de formação da entidade em sua região, 

percebeu-se que várias das inquietações e motivações para sua fundação, são advindas de 

permanências relacionadas à diversificação e divisão de grupos sociais, pois a classe dos 

trabalhadores representados pela instituição é entendida como a maioria, aquela maioria que 

busca direitos, ascensão social, melhores condições de vida e trabalho, enfim, resultado do 

próprio sistema que por fim os insere na categoria “povo”. 

O Sindicato dos Servidores Públicos surge no âmbito da necessidade e busca de 

fortalecimento do poder de representatividade dos servidores municipais da região, e que no 

decorrer de sua história, esteve estritamente ligado ao atendimento de questões políticas e 

legalistas que controlam as entidades classistas no país e que contribuem para o 

enfraquecimento, ou perca de foco de seus principais objetivos enquanto entidade classista que 

representa as massas. Além disso, existe um enorme jogo de interesses entre a representação 

sindical, e as relações entre a entidade e o jogo político, fazendo com que os interesses 

individuais em dados momentos, sobrepunham os coletivos. 

O corporativismo e a burocratização do Estado nas relações de trabalho dentro do 

funcionalismo público são contribuintes para esse desvio de foco, além deles, temos o esforço 

de aumento da dinâmica de poder da entidade dentro de um contexto capitalista, que 

resumidamente, ou consequentemente se dedica a fins de fortalecimentos econômicos. 

O Estado representado no caso em questão pelo governo municipal, agindo como agente 

de grande importância dentro das relações e condições dos servidores municipais, caracteriza-

se no papel de “patrão”, e tem função fundamental no atendimento e disponibilização de meios 

que sejam minimamente necessários para que o funcionalismo público consiga funcionar e 

atender as demandas tanto da sociedade de modo geral, quanto dos trabalhadores que prestam 

serviços dentro da máquina pública, para esta sociedade, portanto, entende-se que o papel do 

Estado, representado por seus gestores, é o de administrar e possibilitar o pleno funcionamento 

de toda a estrutura, estando estritamente ligado ao atendimento das demandas advindas do setor 

dos servidores/trabalhadores, porém conforme discutido e coletado, seu atendimento não está 

destinado somente aos interesses de contemplar as demandas dos servidores, ou da sociedade, 

pois age em meio a um sistema no qual o interesse do capital privado em controlar o público é 
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latente, esforçando-se em transferir todos os laços presentes entre as relações trabalhistas do 

setor privado, pois a inserção da visão capitalista em contraposição a social defendida pelo 

sindicato, contrapõe-se e sustenta a presença dos antagonismos e choque de interesses nesta 

relação. 

Além disso, o Estado e suas instâncias acabam determinando, conforme as definições 

políticas do país, as próprias ações dos sindicatos, pois a ligação entre os movimentos sociais e 

a política partidária na defesa dos “lados” existentes no Brasil, no contexto da democracia 

liberal e de mundo globalizado, acabam condicionando o posicionamento dos movimentos 

sociais nos momentos de atacar ou de permanecer estático, devido suas alianças ou 

direcionamentos políticos. 

O trabalho com os discursos/relatos orais, fontes documentais e referenciais 

bibliográficos contribuem para que se construa uma discussão na qual possibilita a concepção 

entre o tempo passado e o presente, fundamentando-se a partir das diversas histórias presentes 

na região. Como por exemplo, a importância do processo de migração no decorrer das décadas 

de 1970 e 1980 podem também contribuir para análise de questões que ocorrem no tempo 

presente, pois além de o caminho ser percorrido no sentido de transformações, algumas 

permanências se sustentam diante do processo. 

A busca por se construir um pequeno histórico de lutas de trabalhadores na região, suas 

demandas, anseios, vitórias e derrotas contribuem para que se reflita em possibilidades de se 

almejar o mínimo que se aproxime do ideal, que historicamente vem se defendendo por parte 

dos movimentos trabalhistas no Brasil, pois se percebe que diante da estrutura de relações de 

trabalho e dos direitos trabalhistas, a luta se torna algo imprescindível. 

Por fim, almeja-se que a presente proposta além de contribuir com os dados levantados 

pela pesquisa, das discussões acerca da temática proposta, possa de alguma maneira abrir a 

possibilidade de discussões acerca dos movimentos trabalhistas na região, do histórico de lutas, 

das conquistas e percepções dos processos históricos que contribuem para a permanência de 

instabilidades políticas, econômicas e sociais presentes nas relações dos sujeitos inseridos na 

espacialidade.  

Portanto, além das contribuições busca-se abrir certa lacuna acerca do tema proposto, 

afim de que as discussões relacionadas a tais questões possam estar cada vez mais presentes no 

espaço acadêmico e social do estado de Rondônia.  

Ressalta-se a possibilidade de problematizar e discutir a situação dos servidores e a 

representatividade do sindicato, das lutas sociais no Brasil, em Rondônia, na Zona da Mata, 

pois em tempos de difícil mobilização dos trabalhadores em virtude de um processo acelerado 
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de competitividade e individualismo, conforme já salientado, situar historicamente e 

contextualizar os sindicatos contribuem para refletir sobre outras possibilidades, que valorizem 

as lutas conjuntas.   
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A) TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do estudo: O Movimento Sindical dos Servidores Públicos da Zona da Mata 

Rondoniense (2003-2012) 

Pesquisador responsável: Alan Cristian de Carvalho 

Orientadora: Dr.ª Veronica Aparecida Silveira Aguiar 

Instituição/Departamento: Universidade Federal de Rondônia – Mestrado em História e 

Estudos Culturais  

Telefone para contato: (69) 9-8409 5812 

E-mail: alancrv@gmail.com  

Local da coleta de dados: Município de Rolim de Moura – Rondônia.  

 

Prezado(a) Senhor(a):  

 

Você está sendo convidado(a) a responder às perguntas desta entrevista semi-dirigida gravadas 

em áudio de forma totalmente voluntária. Antes de concordar em participar desta pesquisa e 

responder às perguntas, é muito importante que você compreenda as informações e instruções 

contidas neste documento. O pesquisador deverá responder todas as suas dúvidas antes de você 

se decidir a participar. Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer 

momento, sem nenhuma penalidade e sem perder os benefícios aos quais tenha direito.  

Objetivo do estudo: Tem como objetivo compreender e discutir o movimento sindical dos 

servidores públicos municipais na região da Zona da Mata Rondoniense e seu papel diante das 

demandas contemporâneas. Dessa forma, ressalta-se a possibilidade de problematizar e discutir 

a situação dos servidores e a representatividade do sindicato, em tempos de difícil mobilização 

dos trabalhadores em virtude de um processo acelerado de competitividade e individualismo 

que também produz ações e reflexos no interior dos movimentos sociais. Situar historicamente 

e contextualizar os sindicatos contribuem para refletir sobre outras possibilidades, que 

valorizem as lutas conjuntas. 

Procedimentos. Sua participação nesta pesquisa consistirá em concessão de entrevista semi-

dirigida através de um roteiro de perguntas pré-definidas pelo pesquisador.  

Benefícios. Esta pesquisa trará maior conhecimento e possibilidades para maior discussão 

acadêmica sobre o tema abordado.  

Riscos. O preenchimento do questionário ou a resposta das perguntas não representará qualquer 

risco de ordem física ou psicológica para você.  
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Sigilo. As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pelo pesquisador 

responsável, sob pena da lei se violada. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em 

nenhum momento (anonimato), mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados 

em qualquer forma.  

Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto, 

eu_______________________________________________________________, estou de 

acordo em participar desta pesquisa, assinando este consentimento em duas vias, ficando com 

a posse de uma delas.  

 

Rolim de Moura ____, de _____________ de 2017  

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do participante  

 

___________________________________________________  

Pesquisador responsável 
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A) ROTEIRO DE ENTREVISTA UTILIZADO COM OS DIRIGENTES E EX-

DIRIGENTES DO SINSEZMAT 

 

Questionário Para a Diretoria/Presidência do Sindicato dos Servidores Públicos 

Municipais da Zona da Mata Rondoniense 

 

Nome Completo: 

Idade: 

Cargo de lotação município de Rolim de Moura: 

Secretaria: 

Cargo desempenhado no sindicato: 

Telefone de contato: 

 

1. Há quanto tempo trabalha no funcionalismo público Municipal em Rolim de Moura/Alto Alegre 

dos Parecis? 

 

2. Há quanto tempo vive em Rolim de Moura/Alto Alegre dos Parecis?Se veio de outra região, 

qual e quando? 

 

3. Como o(s) Senhor(a) vê a estrutura sindical brasileira? 

 

4. O(A) Senhor(a) pensa que o sindicalismo passa por alguma crise? Se a resposta for positiva, 

quais seriam os principais problemas enfrentados? 

 

5. Qual o papel do Estado no mundo do trabalho e, de forma específica, na estrutura sindical?De 

que maneira o Estado pode contribuir para a realização do projeto sindical da entidade e, ao 

revés, como pode prejudicá-lo? 

 

6. Como os sindicatos devem efetuar a preparação política de seus líderes?O(A) Senhor(a) vê 

como importante a conjugação da militância com o suporte acadêmico para possibilitar a análise 

do conhecimento e proposição de estratégias? A entidade a que representa tem alguma escola 

direcionada para tal fim? 

 

7. Em sua opinião, o sindicato deve representar apenas os interesses econômico/profissionais dos 
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trabalhadores ou também deve ter uma atuação política? Como entende esta atuação política? 

Ela estaria vinculada à ação dos partidos políticos ou seria independente? O sindicato deve estar 

vinculado a algum partido político? 

 

8. O(A) Senhor(a) entende que o sindicato deve lutar por demandas mais além daquelas 

relacionadas aos interesses econômicos e profissionais dos trabalhadores? Em caso positivo, 

quais demandas seriam? Quais seriam os meios de luta? 

 

9. Há quanto tempo é filiado ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Zona da Mata? 

 

10. Já foi filiado a algum outro sindicato? 

 

11. Já exerceu função administrativa em alguma outra entidade sindical? 

 

12. Onde trabalhava antes de ser servidor público do município? 

 

13. Já exerceu outro cargo público? 

 

14. Qual sua visão em relação à função dos Sindicatos? 

 

15. E tratando-se mais especificamente do SINSEZMAT, qual a importância deste sindicato 

enquanto entidade representativa dos servidores municipais de Rolim de Moura/Alto Alegre 

dos Parecis (Zona da Mata)? 

 

16. Quais as principais demandas atuais dos servidores do município? 

 

17. Em relação à regionalização do SINSEZMAT, quais os principais pontos positivos e negativos? 

 

18. É ou já foi filiado a algum partido político? 

 

19. Quais as relações existentes entre o Sindicato e a política partidária? 

 

20. Quais as principais ações desenvolvidas pelo sindicato para exigir e atender as demandas dos 

Servidores? 
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21. Existem ações desempenhadas no ponto de vista político (politização)? 

 

22. Em relação ao(s) último(s) movimento(s) grevista(s) dos servidores municipais, quais foram os 

resultados quanto às exigências da classe dos trabalhadores? 
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C) ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA SERVIDORES 

 

Roteiro de entrevista para servidores filiados ao SINSEZMAT do Município de Rolim de 

Moura – RO 

 

Nome Completo: 

Idade: 

Secretaria de Lotação: 

Cargo: 

Telefone para contato: 

 

1. Há quanto tempo trabalha no funcionalismo público Municipal em Rolim de Moura? 

 

2. Há quanto tempo vive em Rolim de Moura? 

 

3. Se veio de outra região, qual? 

 

4. Há quanto tempo é filiado ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Zona da Mata? 

 

5. Já foi filiado a algum outro sindicato? 

 

6. Quais são as principais demandas/necessidades que os servidores municipais enfrentam 

atualmente? 

 

7. Qual a importância/representatividade do Sindicato para as necessidades dos servidores 

municipais? 

 

8. O que o sindicato tem feito para defender as demandas dos servidores? 

 

9. Acredita que o sindicato tenha algum atrelamento político/partidário? 

 

10. Se sim, qual sua opinião sobre as correntes políticas presentes no Sindicato? 

 

11. Qual foi o último grande movimento grevista no município e quais foram os resultados em 
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relação às exigências dos servidores? 

 

12. Sente-se satisfeito enquanto trabalhador do Município de Rolim de Moura e representado pelo 

SINSEZMAT? 
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A) TRANCRIÇÕES DE ENTREVISTAS 

 

EX-PRESIDENTE DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DA ZONA DA MATA 

 

Alan: Há quanto tempo trabalha no funcionalismo público municipal em Rolim de Moura? 

Ex-Presidente: Esse mês completou 14 anos que eu estou trabalhando na prefeitura de Rolim 

de Moura. 

Alan: E há quanto tempo vive em Rolim de Moura? 

Ex-Presidente: Há trinta e... quatro... trinta e três... trinta e três anos eu acho que é. 

Alan: Você veio de outro Estado? 

Ex-Presidente: Sim 

Alan: De qual Estado você veio? 

Ex-Presidente: Do Espírito Santo. 

Alan: Espírito Santo... Então você chegou aqui na cidade em meados da década de 80? 

Ex-Presidente: Isso, em 86 nós chegamos aqui, fevereiro de 86 chegamos em Rolim de Moura. 

Alan: E quais eram as principais motivações de migrar para a região? 

Ex-Presidente: É como a maioria dos migrantes que veio pra Rondônia, vieram atrás de uma 

posse de terra né, a gente não tinha condições e sempre buscando um pedaço de terra. 

Alan: Você já tinha tido acesso ao movimento sindical em outra região ou você se sindicalizou 

aqui? 

Ex-Presidente: Não, o contato com sindicato foi aqui em Rolim de Moura mesmo. 

Alan: E como o senhor vê a estrutura sindical brasileira? 

Ex-Presidente: Bom, depois de ter passado pelo sindicato e hoje estar fora de qualquer diretoria 

sindical, eu vejo ela de uma forma um pouco arcaica já né, eu acho que poderia evoluir, uma 

reforma na legislação sindical seria hoje benéfica, se fosse bem discutida óbvio também né, 

mas eu acho que ela está ultrapassada sim, já temos que repensar essa nova... uma nova 

legislação para os sindicatos brasileiros. 

Alan: O senhor pensa que o sindicalismo passa por alguma crise? E se a resposta for positiva, 

quais seriam os principais problemas enfrentados? Já mesmo dentro dessa própria ideia de se 

trazer uma proposta e uma reformulação dentro da estrutura sindical nacional né, atual, quais 

seriam os problemas e as possíveis soluções também pra... 

Ex-Presidente: Eu acho que o sindicato passa sim, os sindicatos, as federações sindicais, 

confederações, passam sim por uma crise, eu acho que quando é, saímos da, do período militar 
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que os sindicatos se fortaleceram muito, e pós militarismo aonde o sindicato travou uma batalha 

pra colocar em prática todas suas ideias trabalhistas, suas lutas encampando, então é... a partir 

daí, é... que o... a esquerda chega no poder, um sindicalista e vários outros sindicalistas 

chegaram no poder e aí o sindicato ele ficou meio que perdido, ele não sabia mais se ele podia 

bater de frente com o governo, se ele não podia, se, se ele base do governo, ou se ele não era 

base do governo, se ele apoiava o governo ou não, então acho que essa foi uma crise mais que 

de identidade dos sindicatos, o sindicato ficou meio que é, assim como folha seca, uma hora ia 

para um lado e outra hora ia pro outro, e não sabia, não tinha um foco né, pra poder lutar, e 

passou-se né, infelizmente passou o tempo e podia ter avançado muito nas legislações, é 

trabalhistas, melhorado muito e infelizmente perdeu-se essa lacuna que se criou, eu acho que o 

sindicato tem, tem esse pecado, cometeu esse pecado sim. 

Alan: E aí estaria ligado então há um fator de uma conjuntura política também que acabou 

enfraquecendo a estrutura do sindicato, do movimento, da luta, do foco de luta... 

Ex-Presidente: Exatamente, a estrutura do sindicato se enfraqueceu até porque o grupo dele 

que chegou, o grupo de sindicalista que chegaram ao poder, e aí quando chegou lá as federações, 

os próprios sindicatos não sabiam se brigavam com o governo ou se apoiavam o governo, então 

ficou aquela coisa assim que meio que parada no tempo e perdeu-se aí uns doze anos que a 

gente podia ter ganhado muito. 

Alan: De conquistas... 

Ex-Presidente: De conquistas... 

Alan:É... qual o papel do Estado no mundo de trabalho? E de forma específica na estrutura 

sindical? E de que maneira o Estado pode contribuir para a realização do projeto sindical da 

entidade e ao revés, como poderia prejudicá-lo? 

Ex-Presidente: Ah, o papel do, do Estado no mundo do trabalho e principalmente na estrutura 

sindical ele é crucial, é, toda a legislação sobre o sindicato quem formula é o congresso nacional 

e, e se o sindicato não tiver sempre é... trabalhando a questão dentro do congresso para que 

possa reformular leis, para que, ou que permaneça leis que já beneficiam o sindicato ou que já 

é, ajude na estrutura sindical, é, se ele abandonar a questão política partidária, é assim, é assim 

que eu digo, tanto a partidária, quanto a questão política em si mesmo, eu acho que o estado em 

poucos meses desmonta a estrutura sindical, então eu acho que a, o papel do estado, ele pode 

tanto ajudar na estrutura sindical, quanto ele pode desmoronar um sindicato ou uma federação 

a qualquer momento, é desde que esses, essas entidades não se mantenham é... de olho vivo em 

cima dessas estruturas, o estado é quem dita a regra né, o sindicato se enquadra na regra e faz 

o seu trabalho que é crucial pra nação também né, que é a questão trabalhista. 
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Alan: E isso entra um pouco dentro do plano do legislativo né, e em relação aos outros dois 

poderes então que representam aí o estado também, o poder executivo né, e o poder judiciário? 

Será que eles também teriam algum tipo de contribuição, ou é... também poderiam prejudicar 

de alguma maneira o movimento sindical? 

Ex-Presidente: É, eu vejo assim, o executivo na verdade ele tenta sempre, na verdade o 

sindicato pega mais é sempre mesmo a questão, principalmente no setor público, o executivo 

que é aonde que tem o maior número de servidores, mas é, a questão é... do, o legislativo acaba 

legislando, mas muitos, muito pouco se mexe na estrutura legislativa sindical né, eu nem me 

lembro quando foi a última vez que teve uma, uma mini reforma ou uma alteração na legislação 

sindical. Agora o judiciário, eu vejo o judiciário muito apático, eu não sei se ele é contra, ou se 

ele é a favor, ele é moroso demais principalmente quando se trata de questões trabalhistas, o 

sindicato acionando judicialmente, infelizmente é... no setor público é muito mais lento que o 

setor privado, nós temos o tribunal é, do trabalho que age rapidamente quando tem denúncia, 

mas dentro do serviço público que é, que é a vara pública que toma conta, não é o tribunal do 

trabalho, ela é lenta demais, ela responde de uma forma que não, não contenta os trabalhadores, 

é... da área pública é, lastimável falar do judiciário na questão pública trabalhista, lastimável. 

Alan: É... como os sindicatos devem efetuar a preparação política dos seus líderes? O senhor 

vê como importante a conjugação da militância com suporte acadêmico para possibilitar a 

análise do conhecimento e proposição de estratégias? A entidade que representa tem alguma 

escola direcionada para tal fim? Ou a que representou né? Ou a que é filiado ainda, 

sindicalizado... 

Ex-Presidente: É, na verdade não tem, os sindicatos em geral não têm critérios né, ele vê aquele 

cara que tem uma boa oratória né, ou que tem é, aquele lado mais aflorado de luta mesmo na 

questão trabalhista, mas eu vejo que deveria ter, o meu sindicato não tem escola, não tinha e 

não tem escola, foi uma luta minha, não consegui implantar, as federações não têm interesse de 

ajudar, é um curso aqui, outro ali, mas é muito espesso, muito ralo e sem muito aprofundamento 

no estudo básico da estrutura sindical no Brasil e da luta trabalhista no Brasil, eu acho que 

deveria ter... as federações em si, investir mais em formação nessa área, principalmente pra 

quem já está dentro da diretoria do sindicato, mas também pra quem vai chegar, pra quem tá 

querendo é, alcançar algum cargo ou se candidatando, deveria ter sim, eu acho que pelo menos 

na nossa região não tem nem uma escola que eu tenha conhecimento, busquei saber de alguma 

coisa, tem, tem treinamento, tem estudos básicos sobre sindicalismo, mas não na nossa região, 

nossa região é pobre nesses, nesse conhecimento, pelo menos o que eu saiba não tem. 

Alan: É, eu como você sabe já fui do movimento estudantil e a gente tinha uma preocupação 
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também com a questão de formação dentro da... do movimento e a gente sempre desenvolvia 

projetos e cursos né, nos quais a gente discutia textos sobro os movimentos sociais, movimentos 

do histórico de lutas sociais no Brasil, e a partir disso a gente ia construindo até é, estratégias 

mesmo de ação, dentro estado né, dentro da Universidade na qual nós estávamos inseridos 

naquele período de formação acadêmica e... e a partir disso a gente conseguia né, dessas 

discussões, não se tinha uma base acadêmica, mas se embasava muito naquilo que a gente 

estudava na academia né, os textos científicos, textos mais teóricos, mais aprofundados e, é, 

trazia né, sempre uma contribuição muito grande quando a gente ia agir enquanto movimento 

estudantil dentro da instituição e não só dentro da instituição de ensino superior, mas também 

em várias ações na sociedade né, e... o sindicato tem pelo menos essas discussões também, de 

textos? Existe algum tipo de, de formação no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da 

Zona da Mata? Já existiu? Ou ficou mesmo dentro desse plano aí da intenção? 

Ex-Presidente: Não, não teve, ficou só na intenção mesmo, não conseguimos implantar né, 

teve várias conjunturas que nos levou a não conseguir né, inclusive oposição dentro próprio 

sindicato em investir nessa área, então ficou só na ideia, mas não chegou a colocar em prática. 

Alan: Entendi. Em sua opinião o sindicato deve representar apenas os interesses 

econômicos/profissionais dos trabalhadores? Ou também deve ter uma atuação política? Como 

entende essa atuação política? Ela estaria vinculada a ação dos partidos políticos ou seria 

independente? O sindicato deve estar vinculado a algum partido político? 

Ex-Presidente: É... a questão da opinião minha sobre a questão econômica e profissional dos 

trabalhadores, eu acho que ele tem que abranger mais coisas, porque a questão econômica 

profissional dos trabalhadores, ela passa pela questão política, não tem, não tem como você 

querer seccionar, separar as coisas né, se você vai mexer numa legislação trabalhista, 

automaticamente ele passa pela política, partidária ou não, mas passa, é... a questão de você 

trabalhar também é... fora, querendo seccionar o sindicato que não se envolver com a política, 

eu acho que não se deve se envolver com a política partidária, sindicato não tem que ter partido, 

ele pode ter lado, partido não, né, partido é, hoje pode ter uma ideologia, amanhã eles faz lá 

uma, uma assembleia e muda toda uma visão do partido, então eu acho que sindicato, a 

federação não tem que ter partido, ele tem que ter lado né, então o lado é sempre o lado dos 

trabalhadores, um lado da onde ele possa praticar uma política, mas uma política onde ele possa 

trabalhar com, com parlamentares e políticos da base de direita, de esquerda, de centro direita, 

de centro esquerda, radical, seja lá quem for, mas ele tem que dialogar com todos, mas tendo 

claramente qual é a sua política, qual a sua visão política, a visão política do sindicato ela tem 

que ser demarcada, se não for demarcada é um sindicato que não vai conseguir avançar porque 
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não consegue dialogar, então se ele tem a política prevista dentro da sua, da sua estrutura, ele 

consegue dialogar com todo mundo, todo mundo tá sabendo qual é a visão sindical, qual é a 

linha de raciocínio e qual o caminho que esse sindicato quer levar, quando você não tem, você 

não pode nem... na verdade o político não consegue nem ter confiança nessa estrutura sindical. 

Alan: E dentro dessas questões/discussões políticas né, a participação do sindicato como uma 

ação política, é, você defenderia a ideia de que o sindicato também deveria participar de 

discussões que estejam fora, além daquelas que tratam especificamente das questões dos 

servidores, ou dos sindicalizados? 

Ex-Presidente: Eu creio que sim, eu acho que quando, por exemplo, num município, ou numa 

secretaria, ou a câmara de vereador, seja lá quem for, é, convoca uma audiência pública, o 

presidente desse sindicato ou a própria diretoria tem de estar lá representando a ideia do 

sindicato, não ele como presidente estar lá participando como uma pessoa independente, não, 

ele tem que estar lá representando a ideia do sindicato, ele está no sindicato pra isso, então é, 

eu acho que ele tem estar participando sim, ativamente da estrutura política, da visão político-

administrativa, de, de ideias novas, eu acho que tem, tem sim que participar. 

Alan: A próxima pergunta está um pouco ligada a isso né. O senhor entende que o sindicato 

deve lutar por demandas mais além daquelas relacionadas aos interesses econômicos e 

profissionais dos trabalhadores? E aí em caso positivo, quais demandas seriam? É... você já 

comentou a questão, por exemplo né, de uma discussão em uma assembleia na câmara dos 

vereadores né, outras é, discussões no âmbito político do município, então é... quais demandas 

além dessas, ou são só essas? E os meios de luta, né, de ação mesmo que o sindicato poderia 

tomar além dessa... simplesmente da participação e discussão das propostas. 

Ex-Presidente: É, como eu já respondi a primeira pergunta aqui na anterior, eu concordo que 

o sindicato tem que estar participando de ter mais interesses, no caso é, sendo positivo, é seria 

qual o meio de luta, participar ativamente é, da, da vida política de cada município, eu acho que 

participar ativamente da questão política, administrativa e social do município, é a forma de 

você saber opinar na hora certa de uma forma em que você não vai ser taxado como radical, de 

você trazer como uma ideia nova e não como uma coisa radical, é... estigmatizaram os 

sindicalistas como quase todos é, sendo radical, mas não é exatamente isso, muitas vezes falta 

a forma de passar a ideia é que acaba sendo interpretada como uma visão radical, é a forma de 

passar, mas eu vejo assim, o sindicato tem umas visões aonde ele trabalha mais a questão social, 

e se fosse levada mesmo a sério, nós teríamos um avanço muito grande, já teríamos avançado 

muito mais se fosse levado em consideração, mas infelizmente eu vejo que os sindicatos não 

participam né, da vida política social do município, ele acaba se atendo muito só a questão 
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mesmo trabalhista e econômica de, dos seus representados e peca porque quando é a hora de 

tomar uma decisão ou de dar a opinião aonde possa mudar, ele não tá preparado a passar a ideia. 

Alan: Você entende o sindicato como um movimento social? 

Ex-Presidente: Ele é um movimento social. 

Alan: E... em relação ao diálogo né, do sindicato é, com os outros movimentos sociais que nós 

temos né, primeiro que nós temos uma subdivisão muito grande, do movimento dos 

trabalhadores municipais, dos movimentos dos trabalhadores do estado, dos trabalhadores 

federais, dos trabalhadores do campo, dos trabalhadores das fábricas, é... dentro dessa proposta 

de movimento social, e que na verdade a maioria dos movimentos sindicalistas tem esse cunho 

social, é... e principalmente nessa ideia de se dialogar né, de ir além das demandas somente 

econômicas e trabalhistas, você vê a possibilidade, por exemplo, ou isso acontece, do diálogo 

entre esses movimentos? Pensando-se nessa questão um pouco maior, enquanto um movimento 

social mesmo, em se dialogar com outros... 

Ex-Presidente: Eu acho que acontece diálogo, mas ele... deveria ser muito maior, eu acho que 

peca muito exatamente nesse, o diálogo entre as instituições de luta social, é muito pequena, eu 

acho que essa discussão deveria ser feita praticamente, é diariamente, é o contato entre os 

sindicatos é muito pequeno entre um e outro, a troca de informações e de ideias é muito pequena, 

parece que um está demarcando área pro outro não invadir e muitas vezes acontecem esses 

atritos mesmo de um sindicato invadir o espaço do outro e ai acontecem atritos muito grandes 

entre esses dois sindicatos, e acaba que um acaba se distanciando do outro, é... sonegando até 

informações, é... não querendo ter envolvimento um com o outro, é um pecado, porque quem 

perde com isso é o grupo que está sendo representado né, os dois grupos ou até mais que estão 

sendo representados, eles estão perdendo porque é informação que não se passa um pra outro, 

eu acho que a estrutura das instituições de luta social, ele tem que ser um pouco mais abrangente, 

mais aberta, dialogar muito mais do que se dialoga hoje, né, no meu período em que eu estive 

na direção do sindicato e na presidência eu tentei dialogar de várias formas com várias entidades, 

é, algumas aceitou o diálogo, outras simplesmente não deram a menor importância para aquele 

diálogo, mas as que eu tentei eu consegui mesmo que seja pequeno diálogo, eu consegui um 

diálogo sim né, até porque eu ia com maior cuidado pra não parece que eu estava invadindo o 

espaço daquela outra entidade. 

Alan: Há quanto tempo é filiado ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Zona da 

Mata? 

Ex-Presidente: É, eu não tenho certeza não, mas eu acho que me filiei já em 2003, 2002, eu 

acho que em 2003 eu me filiei no SINSEZMAT. 
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Alan: Já foi filiado há algum outro sindicato? 

Ex-Presidente: Não, não, esse é o primeiro sindicato. 

Alan: E já exerceu função administrativa em alguma outra entidade sindical? 

Ex-Presidente: Não. 

Alan: Onde trabalhava antes de ser servidor público do município? 

Ex-Presidente: Trabalhava como agricultor. 

Alan: Agricultor, e mesmo como agricultor você nunca teve acesso ao sindicato? 

Ex-Presidente: Não, mesmo como agricultor não fui filiado... 

Alan: Ou Associação de Trabalhadores Rurais? 

Ex-Presidente: Associação sim, associação eu tive contato, trabalhei numa associação como 

funcionário e também como filiado, nessa associação de trabalhadores rurais. 

Alan: Essa experiência que você teve com o movimento sindical urbano no setor público e a 

experiência também com uma associação é, de trabalhadores rurais, teria algum tipo de 

aproximação de um movimento com outro, ou alguma coisa parecida dentro das próprias 

propostas que se tem uma associação, porque também pode ser entendida como um movimento 

social né, principalmente se a gente for pensar na base do que a gente tem de movimento 

trabalhista no nosso estado, ela vem primordialmente do setor rural né... 

Ex-Presidente: O objetivo é diferente, mas a base estrutural é praticamente a mesma, a forma 

de se organizar, a forma de se relacionar, o público filiado é parecido na forma de se relacionar, 

as ideias colocadas são parecidas, é só o objetivo que é diferente, entre sindicato e associação, 

a associação ela busca um bem social e econômico, o sindicato busca um bem trabalhista, um 

bem social mais trabalhista, né, por questão econômica trabalhista, as associações é mais 

questão econômica mesmo, é questão de desenvolvimento econômico das famílias, é só essa a 

diferença, mas a forma de lutar, a forma de angariar fundos, a forma de buscar melhorias é 

praticamente o mesmo. 

Alan: E tem a ideia também da ajuda mútua né, as associações tem muito disso também... 

Ex-Presidente: É, tem muito disso... 

Alan: Já exerceu outro cargo público além do de fiscal de Obras e Posturas. 

Ex-Presidente: Não, não esse foi o meu primeiro... na verdade com carteira assinada foi o meu 

primeiro emprego né, e continuo lá há 14 anos e foi só esse mesmo. 

Alan: E qual a sua visão, a gente já comentou algumas coisas a respeito, em relação a função 

dos sindicatos? Qual a principal função de um sindicato? 

Ex-Presidente: A principal função de um sindicato, é rever estruturas básicas trabalhistas é, 

trabalhar para que as conquistas que já está no papel e já está em prática não seja é, engolida 
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como está sendo agora por essa forma de governo que está aí, é... eu acho que a função principal 

é buscar uma questão trabalhista onde não prejudica o ente público, no caso né, da 

representatividade do SINSEZMAT, onde não prejudica, onde tenha uma responsabilidade com 

a questão pública, mas que também o servidor público não fique parado no tempo né, quando 

eu entrei na diretoria nós conseguimos assim que... aprovar o plano de carreira que foi um dos 

primeiros é, municipal do estado de Rondônia, o plano de carreira do município de Rolim de 

Moura, aonde nós tínhamos aí 70 a 80% dos servidores não tinha uma, um nível superior ainda, 

hoje praticamente nós temos aí em torno de 60 a 70% dos servidores já com nível superior, gari, 

faxineiro e todo esse pessoal, por que? Por que tem o incentivo pra pessoa fazer, e depois tem 

uma bonificação pra quem fez, então você tira aquela pessoa do marasmo, ela vai avançar na 

questão conhecimento, o município ganha muito com isso porque tem uma qualidade melhor 

de trabalhadores, né, o trabalhador com uma qualidade mais, é, o município peca por não treinar 

seus servidores da forma que ele quer, mas na questão de conhecimento ganha muito, essa uma 

das funções que o sindicato tem, é fazer o desenvolvimento pessoal, econômico e trabalhista de 

cada um que ele representa, com responsabilidade. 

Alan: Que acaba ultrapassando os limites somente de cunho trabalhistas né, essas ações tem 

um reflexo muito grande na sociedade em geral né... 

Ex-Presidente: Exatamente. 

Alan: E tratando-se mais especificamente do SINSEZMAT, o Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais da Zona da Mata, qual a importância desse sindicato enquanto entidade 

representativa dos servidores municipais de Rolim de Moura? E não só Rolim de Moura, né, 

porque esse sindicato é um sindicato regionalizado, então, vamos tentar abranger não só o 

município de Rolim de Moura, mas todos os filiados, a classe dos servidores que o sindicato, a 

entidade representa. 

Ex-Presidente: É, eu acho que a importância crucial do SINSEZMAT, região Zona da Mata, 

porque ele representa toda, são sete municípios que ele representa, a importância dele quando 

a gente chegou, é, as pessoas não conseguiam sentar com a estrutura administrativa para ter 

uma discussão de... de uma legislação onde tivesse ganhos, é... de gratificações ou de reposição 

salarial, o prefeito dava uma reposição salarial no ano que ele bem entendesse, ele não aceitava 

discussão nenhuma, quase que não existia estrutura sindical nos outros municípios, Rolim de 

Moura já tinha, e os outros municípios da Zona da Mata acho que se eu não me engano, eu acho 

que nenhum tinha uma estrutura sindical municipalizada, municipal, então a importância dele 

foi é, criar uma estrutura onde tenha um grupo de pessoas que possam discutir tanto ideias, 

quanto cobrar do executivo e do legislativo municipais de toda essa região, um posicionamento 



123 

 

de reposição salarial, de questões trabalhistas, do que pode, do que não pode ser cobrado do 

servidor, da questão que, é... de condições de trabalho, que no início foi terrível, as condições 

de trabalho na nossa região era horrorosa, o cara trabalhar, manusear, fazer cirurgia sem uma 

luva cirúrgica, a situação era lastimável, era terrível, e quando o sindicato começou a bater isso, 

bater nessa tecla de que o servidor, se ele não tiver condições de trabalho ele não precisa exercer 

a função naquele momento e... teve vários prefeitos que achou isso um absurdo, hoje você passa, 

ainda temos algumas condições difíceis em alguns municípios, mas em vista do que era a gente 

avançou né, do século X pro século XXI, então essa é uma da... que eu coloco como a maior 

importância do sindicato, que até hoje nessa, nessa situação em toda essa região é exatamente 

a condição de trabalho, depois vem as reposições salariais e os ganhos que os servidores teve 

com as gratificações e com a luta, é, de melhoramento de salário de cada servidor, mas primeiro 

eu acho que o mais importante foi exatamente a questão de condições de trabalho. 

Alan: Conscientização também né, dos servidores... 

Ex-Presidente: Exatamente, o servidor não tinha consciência de aquilo era um direito dele e 

uma obrigação né, do ente que ele estava empregado naquele momento, obrigação do município 

dar condição para que ele possa exercer a função dele, não deu, então não faço porque ele tá 

colocando a vida dele em risco. 

Alan: É... Quais as principais demandas atuais, é... até dentro do próprio contexto do período 

que você foi presidente né, acredito que eu não fiz essa pergunta, quando que foi sua gestão de 

presidente do sindicato, então você pode ligar também com o período que você era presidente 

e do contexto atual também, quais são as principais demandas aí, dos servidores do município? 

Ex-Presidente: Na minha visão, e foi uma luta minha na minha gestão 2008 a 2010, parece 

que, se eu não me engano é começo de 2008, é... foi uma luta e eu tentei fazer isso dentro do 

sindicato, consegui com muita luta, muita dificuldade eu consegui passar um treinamento para 

toda a diretoria, é, e eu vejo que ainda é a demanda atual de todos os sete municípios, 

treinamento dos servidores, eu acho que o, o ente público que a gente acaba representando, 

tanto os funcionários do poder executivo e o legislativo desses municípios, os entes públicos, 

eles não se preocupam em dar treinamento para o servidor para que tenha uma resposta imediata 

no trabalho, uma melhoria né, imediata no trabalho, o prefeito, ou seja lá quem for, cobra do 

servidor, mas também não dá condição para que ele saiba como fazer, né, ele tá lá, ele entra, ele 

passa pelo período probatório, ele vira efetivo e não recebe, eu to a quatorze anos no município 

de Rolim de Moura e nunca recebi um treinamento da prefeitura municipal de Rolim de Moura, 

quatorze anos, então isso é... você vai ter uma empresa e você vai contratar uma pessoa e vai 

socar ela dentro da sua empresa pra ela fazer da forma que ela bem entender e quebrar seu 
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maquinário? Você tem que dar treinamento pra esse servi... pra seu trabalhador, se ele fizer 

alguma coisa errada lá dentro, a culpa é exclusivamente sua,  você não deu treinamento pra ele, 

você não tem direito de cobrar dele, então eu acho que a demanda principal de todas, cem por 

cento das prefeituras, da onde o sindicato, SISEZMAT representa, ainda é o treinamento do 

servidor que não tem, nunca teve, e tem quando é o estado que dá porque vem um programa do 

governo e precisa de um treinamento, mas a prefeitura falar assim, não, vou contratar uma 

empresa, vou dar um treinamento pro servidor no item tal, no item tal, no item tal, atendimento, 

seja lá qual que for, nunca foi feito. 

Alan: Nas reuniões, assembleias, discussões atuais do sindicato, é... esses são os anseios 

representados, apresentados, pelos servidores? As exigências estão voltadas a essa questão de, 

é... formação, a questão de especialização né, de treinamento dos servidores, ou aparece 

também outras necessidades e exigências dos servidores? 

Ex-Presidente: É na verdade, ela aparece, falta de treinamento ela aparece, mas aparece lá em 

quinta, sexta colocação, é sempre aquela briga, ah melhorar salário, melhorar salário, na 

verdade é... a minha missão ali, sempre foi a questão de melhorar é, a condição de vida de cada 

cidadão que está ali dentro da prefeitura, mas quem tá lá, lá no seu local de trabalho, acaba 

querendo melhorar o seu salário porque ele acha que vai ter uma melhoria na qualidade de vida, 

e nem sempre é, nem sempre é, muitas vezes, por exemplo, nós temos a licença prêmio de 

Rolim, falar especificamente de Rolim de Moura, a prefeitura nunca fez um escalonamento pra 

ver quem que vai gozar a sua, a sua licença prêmio, entendeu? E quando a pessoa tira o gozo 

da licença prêmio, ele fica com o salário é... menor do que o salário mínimo, então a pessoa não 

tem condição... qual a qualidade de vida?Se foi criada uma licença prêmio para que esse 

funcionário tenha uma qualidade de vida boa, como que ele vai ficar sem dinheiro três meses? 

Não há qualidade de vida nisso né, então é... tem toda essa visão de buscar é, essas melhorias e 

que acaba sendo distorcida depois, a visão de criar uma férias de três meses a cada cinco anos 

sem falta, era exatamente para dar uma qualidade de vida a esse servidor, pra que ele possa 

viajar com a sua família, para que ele possa descansar, para que ele possa voltar renovado, mas 

aí ele volta, ele sai sem dinheiro, né, ele não tem condições de tirar gozo nessa licença prêmio, 

e acaba que, essa é uma das reclamações, é, a melhoramento do, da estrutura do local de trabalho 

é também, mas infelizmente o pessoal foca mais nessa questão salarial né, de melhoria salarial, 

até porque o salário é, em modo geral do servidor público não é lá essas coisas, então tem lá 

seus, seus marajá dentro da prefeitura, tem, mas é um dois ou três, mas a grande maioria se 

você pegar uma média salarial, o salário é baixo. 

Alan: É... E sobre a regionalização né, um período que você me disse que entrou em 2003 né 
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na prefeitura e já se filiou ao sindicato e... durante o estudo das atas né, do sindicato, é o mesmo 

período no qual se discutia essa questão da regionalização né, porque o sindicato, SISEZMAT, 

ele tem sua sede principal em Rolim de Moura, mas tem subsedes né, por sete cidades aqui na 

região chamada de Zona da Mata, é... e qual que é o, quais são os principais pontos, você entrou 

no fervor da discussão da regionalização é... nossa região... o município de Ji-Paraná, o 

município de Pimenta Bueno, alguns municípios vizinhos não tem um sindicato de 

representação municipal regionalizado né, essa aliança, ele pode ser filiado a uma federação, 

mas local não, e aí quais são os pontos positivos e negativos dessa regionalização do 

SINSEZMAT? 

Ex-Presidente: Eu entrei mesmo no fervor dessa discussão, era SINDEPRON, já estava 

discutindo a regionalização, já tinha feito algumas assembleias nos outros municípios com a 

possibilidade de fundar um sindicato regionalizado, positivamente, foi bom pra região, porque 

levou-se o conhecimento do que é sindicato para os outros municípios, a gente já tinha uma 

linha de trabalho já, acho que não sei quando foi fundado o SINDEPRON, mas já vinha 

trabalhando já há bastante tempo no município de Rolim de Moura, então as pessoas já tinham 

conhecimento da causa sindical, e aí acabou levando isso para os outros sete municípios que 

ficavam a ver navios sem um trabalho sindical junto aos municípios, a estrutura administrativa 

de cada município, esse é um ponto muito positivo, que levou esse conhecimento, o ponto 

negativo, é que acaba sobrecarregando a diretoria, porque você não tem uma negociação salarial 

pra fazer, na verdade você tem sete negociações salariais pra você fazer, você tem sete 

discussões, sete administrações pra você negociar, e isso sobrecarrega a estrutura administrativa 

do sindicato, porque são duas pessoas que podem ficar à disposição do sindicato, da diretoria, 

é... no município de Rolim de Moura por ser sede, e uma em cada município subsede, e acaba 

que isso sobrecarrega porque é um monte de informação, você tem que assimilar todas as 

informações separadamente de cada município, é uma estrutura administrativa aonde cada 

município tem sua legislação, não é todas iguais, então sobrecarrega demais o sindicato, eu vejo 

que esse é o ponto negativo, eu acho que como os municípios, já dando uma opinião é, que eu 

já tinha de que eu era presidente, mas ainda não era a hora, de desmembramento né, desses 

municípios, agora já, eu acho que já é a hora, eles tem conhecimento suficiente, eles já tem as 

subsedes administrativas em cada município, eu acho que agora o trabalho que tem que ser feito 

é o desmembramento de cada município do SINSEZMAT, o SISEZMAT passa a ser novamente 

municipalizado e não mais regionalizado, ou um ou dois municípios só, para que ele possa 

desempenhar um trabalho mais efetivo, com mais pujança no município que ele representa. 

Alan:É ou já foi filiado a algum partido político? 
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Ex-Presidente: Já fui filiado a dois partidos políticos, o PT e o PDT. 

Alan:Quais são as relações entre o sindicato e política partidária? Existe algum tipo de diálogo? 

Existe algum tipo de aproximação ou distanciamento? Qual é a postura do sindicato, da direção 

do sindicato, dos cargos administrativos, do sindicato com os partidos políticos? 

Ex-Presidente: Na minha experiência, sendo sindicalista e ao mesmo tempo é... filiado a um 

partido político, eu vejo que houve um distanciamento, principalmente quando o partido 

consegue eleger em sua estrutura algum, alguma figura para algum cargo no caso, seja prefeito, 

seja vereador, automaticamente há um distanciamento entre o sindicato e o partido, porque o 

sindicato vai com certa voracidade em seus pedidos né, porque ele se vê representado, e... e o 

partido político, ele se vê drasticamente atacado numa situação que ele não manda sozinho, que 

a gente sabe que a estrutura administrativa do Brasil, o partido mesmo ele sendo eleito a prefeito, 

e dois, três, quatro vereador, ele não manda sozinho, então ele se vê acuado e ele prefere um 

distanciamento da estrutura sindical, eu acho que é ruim, conforme a minha experiência, é ruim 

você ser sindicalista e filiado a partido político, eu acho que você tem que ser um, ou outro, né, 

nada impede, não tem nada que impede, mas é uma coisa que não vem a melhorar pro lado do 

sindicato não, eu acho que vem a mais atrapalhar do que ajudar, essa relação, ela é, não é legal, 

não é boa para o sindicato não. 

Alan: No sentido de que faz com que o sindicato esteja distante do partido? 

Ex-Presidente: O partido se distancia do sindicato. 

Alan:Aí ele não apoia... 

Ex-Presidente: Na verdade acaba atrapalhando as negociações quando você vai para uma 

negociação. 

Alan: Quais as principais ações desenvolvidas pelo sindicato para exigir e atender as demandas 

dos servidores? Então o que o sindicato tem feito para tentar resolver os problemas que os 

servidores têm enfrentado, né, as exigências desses servidores... 

Ex-Presidente: Olha, posso falar da minha experiência, no período em que eu estava como 

presidente, nós tínhamos uma demanda em Rolim de Moura, onde nós tínhamos uma maioria 

absoluta de servidores que recebiam o salário base menor do que o salário mínimo, e a gente 

elegeu essa prioridade absoluta nas negociações, essa era a forma que nós achamos de atender 

a principal demanda, é... o cara ia fazer uma hora extra e a prefeitura calculava em cima de 

salário base, não em cima do salário atual dos servidores e não compensava mais fazer hora 

extra, o servidor tava totalmente sem crédito nenhum na administração e a gente trabalhou 

fortemente nessa questão de não ter nenhum servidor do município mais com o salário base 

menor do que o salário mínimo, infelizmente a gente voltouao mesmo patamar hoje, temos 
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vários servidores de novo com o salário menos do que o salário mínimo, salário base menor do 

que o mínimo, eu acho que essa é uma, voltou a ser demanda, infelizmente porque as prefeituras 

não veio fazendo uma reposição salarial conforme o governo federal vinha fazendo do salário 

mínimo com o ganho né, de poder aquisitivo no salário mínimo, não teve esse trabalho na 

prefeitura e voltamos a ter vários servidores hoje com o salário base menor do que o salário 

atual no país. 

Alan:E além das negociações, no âmbito de negociação e tudo mais, quais são as ações de luta 

do sindicato? 

Ex-Presidente: A principal ação de luta no meu período foi a questão é, da condição de trabalho, 

nós tínhamos vários municípios que não vinham pagando é... o risco de vida, insalubridade, 

porque não tinha os laudos exigidos pela lei, o sindicato inclusive em alguns municípios, o 

sindicato pagou do próprio caixa para fazer esses laudos para que exigisse do executivo 

municipal o pagamento desses adicionais, é... nós tivemos um município que além de nós 

pagarmos o laudo, o município não executou, e a gente entrou na justiça e através do judiciário 

a gente conseguiu que o município pagasse tanto a insalubridade, e quanto o risco de vida dos 

servidores, essa é uma causa, uma demanda grande dos servidores, em toda a região, Rolim de 

Moura também tinha essa problemática, mas era todos os municípios da nossa região tinha isso. 

Alan: E esses resultados obtidos através de articulação e discussão mesmo com o judiciário, 

com o executivo, legislativo.... 

Ex-Presidente: Primeiro com o executivo, depois a gente discutia com o legislativo de cada 

município, pra ganhar força junto a bancada de vereadores e colocar a situação de que o 

executivo estava equivocado nessa, nessa situação e quando não tinha jeito, não tinha 

negociação, não avançava a negociação a gente partia para uma briga judicial e todas elas a 

gente conseguiu ganhar, porque é um absurdo você trabalhar dentro de um hospital e não ter 

um risco de vida ou uma insalubridade no seu (inaudível). Então a gente chegou a pagar laudos 

pra poder a gente provar que a pessoa tinha o direito de receber. 

Alan:Desde o século XIX né, a gente a formação dos movimentos trabalhistas no Brasil, eu 

faço algumas pesquisas em que houve uma certa aliança entre trabalhadores, o trabalhador 

operário urbano com os trabalhadores escravizados, ex-escravizados, existem vários documento 

que discutem isso, muitos textos também trazem também greves no início do século XX, greves 

no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas tem outros textos que trazem a discussão da greve também 

no século XIX, como por exemplo, uma situação na qual alguns negros escravizados 

defendendo um camarada que estava detido né, pelo seu senhor, preso, eles pararam as suas 

atividades na roça pra lutar em defesa da libertação desse camarada que estava preso, então eles 
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utilizaram também de uma ação que é muito conhecida no meio sindical, no meio dos 

movimentos trabalhistas que é a greve, e dentro dessas ações muita coisa aconteceu por meio 

de uma articulação ou negociação, e a greve? Dentro dessas conquistas também que o sindicato 

vem tendo aí durante a sua história, qual foi o papel da greve dentro disso? 

Ex-Presidente: Na verdade tu tive uma experiência com a greve com quarenta dias de mandado 

estourou uma greve em Rolim de Moura, aí o prefeito estava irredutível né, nós ficamos, eu 

acho que mais de quarenta, eu acho que cinquenta dias de greve, e o prefeito irredutível, na 

questão de falar que não tinha condição de repor os salários dos servidores e a gente né, com 

toda a estrutura financeira do município na mão, e a greve, ela tem que ser muito bem trabalhada, 

anterior, no momento e posteriormente, porque ela deixa sequelas, ela na hora, ela pode sair do 

controle e anteriormente você tem que fazer de tudo pra que ela não ocorra, pra que ela não 

aconteça, porque ela deixa sequelas, é, na verdade você tem que trabalhar na questão de mostrar, 

provar, buscar de todas as formas, de todo local, apoio para que ela não aconteça. No caso a 

gente trabalhou junto com a câmara de vereadores, junto com pessoas ligadas diretamente ao 

prefeito para que ela não ocorresse e chegou a um ponto em que ocorreu a greve, nesse momento 

é a hora mais difícil e mais complicada de você trabalhar ela, porque ela a qualquer momento 

pode sair do controle da diretoria sindicato, seja ela é... seja ele o sindicato que for, né, a pessoa 

vai se enraivecendo, vai perdendo a sua visão de que a discussão é a única saída, e tenta discutir 

e a coisa não avança, e as pessoas perdem a paciência e pode começar a sair do controle, então 

a pessoa que tá à frente de um movimento grevista, ela tem que ter o máximo de cuidado, é, no 

nosso caso, desde o início a gente tomou essa precaução de cuidar para que ela não saísse do 

controle né, chegou a um ponto de, do prefeito é.... ameaçar cortar salários nossos, e aí? O que 

a gente faria? E pós greve, é uma questão de que ficam aquelas mágoas da parte do executivo, 

ou seja lá da parte que foi é, quem foi encurralado, fica aquela mágoa e fica difícil novas 

negociações, e da parte dos servidores saem muitas palavras duras pra cima da administração, 

da parte da administração sai o, a questão das perseguições nos locais de trabalho, o pós greve 

é um trabalho que tem que ser feito com muito cuidado, com paciência, ouvir todos os dois 

lados, tentar aí juntar todos os cacos, porque a greve é quando você quebra o pau, palavra 

quebrar pau é exatamente isso, é você quebrar o que você está montando, e depois você tem 

que juntar os cacos, e reformular, e refazer, falar com as pessoas que não é assim, que você não 

pode guardar mágoa, que no ano que vem é uma nova negociação e se você for juntar toda essa 

mágoa e acumular pro próximo ano, vai acabar que essa greve vai sair do controle com certeza, 

então greve ela é um dos últimos passos que você tem tomar numa negociação, eu acho que ela 

é mesmo o limite máximo que o ser humano tem chegar, porque aí é quando um dos lados não 
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cede, quando um dos lados não cede, culmina nela mesmo. 

Alan:Acredito que vai ficar um pouco redundante, mas existem ações desempenhadas no 

sentido político de conscientização dos servidores? De politização? Se o sindicato busca discutir 

isso ou criar algum instrumento de ação para politizar os servidores? Ou conscientizá-los de 

suas condições? 

Ex-Presidente: As ações desempenhadas pelo SINSEZMAT nesse quesito de visão de ponto 

de vista político, é dos seus filiados, ela é feita muito no período em que tá negociação de, de 

salarial, quando culmina numa greve, a gente tem assembleia todos os dias, falando sobre o que 

é greve, lendo legislação sobre greve, é... lendo questões de negociação, como se faz 

negociações e o que deve e o que não deve ser falado, ser dito, apesar de você estar morrendo 

de raiva do administrador, você tem que medir as palavras que você vai falar no microfone, 

porque ofende, e cabe muitas vezes né, uma defesa até judicial, então tem, é esse trabalho pelo 

SINSEZMAT é feito muito momentaneamente, ele não tem um trabalho contínuo é... de 

formação política na questão de seus filiados, nunca teve, é um erro grande do SINSEZMAT, 

eu acho que algumas coisas dentro do SINSEZMAT tem que ser reformulada, tem que ser 

revista, formar um congresso  regionalizado pra discutir essas ações é uma das saídas, não 

deixar pra diretoria, é você fazer os congressos municipais, tirar delegados e formular a pauta, 

o que a gente tem que refazer dentro desse sindicato, o sindicato peca muito quando ele não faz 

esse congresso, o congresso está previsto dentro estatuto do sindicato, e diz que a cada quatro 

anos se eu não me engano, eu acho é a quatro anos, é... haveria um congresso, mas ele na 

verdade nunca foi feito né, eu quis puxar questões é, como essa dentro do SINSEZMAT, a 

diretoria não aceitou, uma das razões de eu ter saído da diretoria foi exatamente isso, de não... 

de a diretoria não concordar com a minhas ideias, e não aprovar as minhas ideias, então acabei 

que saí da diretoria né, por causa dessas situações, mas é... são discussões que infelizmente vai 

as vezes dentro do congresso vai discutir algumas coisas sim que a diretoria não concorda, mas 

o congresso é soberano, a assembleia é soberana, ela que decide, não é a diretoria quem decide, 

a diretoria acata e executa a ideia que foi tomada por uma assembleia e muito mais pelo 

congresso, porque o congresso é soberano absoluto, o que ele decidir tá decidido né, então, 

nunca foi feito, é um erro do SINSEZMAT, é um erro grande, é um erro inaceitável na verdade, 

de nunca ter feito o congresso do seu sindicato, é uma questão que eu cobrava e não consegui 

colocar em prática, mas eu creio que um dia, eu espero que um dia, a diretoria ou essa próxima 

diretoria acorde pra isso, e quem tem que tomar os rumos do sindicato é seus filiados e não a 

diretoria. 

Alan: Pra fugir um pouco do script também, nós estamos trabalhando um viés político, e tem 
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um viés ideológico também né, de uma perspectiva de luta, e isso foi encontrado na análise das 

atas de fundação do SINSEZMAT, e em alguns discursos, se tinha muito a ideia de ressaltar a 

luta de classes, que os trabalhadores deveriam se unir em defesa de sua classe, que o estado 

poderia agir de maneira opressora, que os trabalhadores deveriam lutar por seus direitos, e daí 

remete, principalmente quando se trata da questão da luta de classes, dos ideias do socialismo, 

que foi base do movimento sindical, o movimento sindical no Brasil vem com uma forte 

influência do anarco-sindicalismo e em 1922 temos a criação do PCB e um fortalecimento 

muito grande do ideal do socialismo como base de luta dos movimentos sindicais no Brasil. E 

a partir da sua opinião eu gostaria de saber se o socialismo pode ser um horizonte do movimento 

social da conjuntura atual? 

Ex-Presidente: Eu acho que não só pode como deve, o socialismo, é uma forma, as vezes a 

pessoa fala há, o cara é socialista e tá com um rolex no braço, socialismo não quer dizer que eu 

não possa utilizar um bem de consumo, o socialismo é uma visão de mundo, de forma de viver 

diferenciada, de forma de usar a nossa matéria-prima que está disponível na natureza de uma 

forma mais consciente, de uma forma mais igualitária, e se o sindicato não ver dessa forma, ele 

ver só o lado dele, só citando um exemplo, nessa semana o prefeito deu uma entrevista falando, 

chamando o sindicato de irresponsável, que acabou criando um monte de coisa e hoje a 

prefeitura não está dando conta, eu vejo assim, a questão de visões antagônicas diferenciadas, 

ele é um empresário que tem uma visão extremamente capitalista, o sindicato é uma instituição 

que defende o social, que defende a questão trabalhista social, e ele busca uma melhoria para 

que os nossos servidores tenham uma vida digna, uma condição de trabalho digna e uma 

condição financeira digna né, como as duas ideologias não batem, ele colocou o sindicato nessa 

situação, de irresponsável que criou esse monte de coisa, na verdade não criou nada, tudo que 

tá lá já tá previsto na lei, nada ali foi inventado, nada ali foi criado, ah agora vamos criar isso 

aqui e só Rolim de Moura tem, tudo que tem em Rolim de Moura é porque já tinha em outro 

local, nós apenas trouxemos para a realidade de Rolim de Moura, adaptamos a Rolim de Moura, 

então, não só pode como deve ter uma visão socialista de desenvolvimento aonde todo mundo 

tem que ter seus ganhos e seu desenvolvimento social, se não tiver desenvolvimento social e só 

tiver desenvolvimento econômico, quando diz social, entra a questão de condição de ter uma 

vida digna né, uma vida digna, uma condição de trabalho aonde ele possa exercer a sua função 

com dignidade, aí sim eu vejo como um socialismo promissor, não aquele socialismo onde o 

governo dita a regra e todo mundo tem que repartir tudo, isso aí é ultrapassado, esse socialismo 

é totalmente ultrapassado na minha visão, eu acho que o socialismo é exatamente isso, redividir 

as riquezas que existem no país, e uma forma de redividir, é ter um salário ao servidor, condições 



131 

 

de trabalho, e um trabalho digno aonde ele possa ter uma estabilidade de trabalho, aonde não 

tenham é... muito essas questões de perseguição é... política administrativa, que tem muito isso 

dentro da administração pública, principalmente na administração pública, tem demais isso, 

você participa de uma greve e depois o cara de joga pra lá e pra cá como uma peteca, que fica 

te trocando de lugar pra te prejudicar, isso é ruim, infelizmente a legislação nossa, ela permite 

em muitos casos que faça isso, mas é uma coisa que prejudica a questão né, trabalho, a questão 

da ideia da pessoa, a questão de colocar a pessoa pra baixo, diminuir a pessoa e ela acaba 

perdendo rendimento, ou ficando em uma condição de não querer exercer o seu trabalho da 

forma que deveria, eu acho que essas são duas visões que o sindicato deve sim trabalhar mais 

pra área da questão socialista mesmo, questão social. 

Alan:E aí entra uma outra questão, não só o sindicato em questão, mas isso é uma coisa muito 

comum hoje no meio dos sindicatos, seja ele representante de servidores públicos ou privados 

que são os convênios né, então existem, aqui eu não sei, talvez você tenha uma informação 

melhor do que eu de quantos convênios, é Sintra-Ali, Sintra... Sind-Saúde, e tem uma ligação 

também com várias empresas privadas no município que caracteriza também um certo 

assistencialismo né, por parte da entidade sindical, isso é... justamente a busca de se tentar 

atender esse bem estar social e trazer esse melhoria de vida social do servidor que o sindicato 

tanto defende? E você acredita que isso possa, esse assistencialismo, de alguma maneira 

prejudicar o movimento sindical em si? As lutas do movimento sindical?   

Ex-Presidente: Olha, na verdade eu tinha uma visão no início que eu entrei no sindicato, tinha 

uma visão sobre esses convênios, e hoje eu tenho outra, mas eu sempre disse, se o sindicato não 

se precaver um dia o prefeito puxa a rasteira e deixa ele sem dinheiro nenhum em caixa, que 

foi o que aconteceu em Rolim de Moura, o prefeito simplesmente não repassou o dinheiro desse 

convênio que é descontado em folha de pagamento do servidor, e o sindicato ficou a ver navio 

devendo pra todo mundo, eu vejo assim, no início quando as pessoas não tinham ainda em sua 

mente o que era uma política sindical, era muito difícil de você angariar filiados, as pessoas não 

queriam se filiar a sindicato porque ia acabar sendo perseguidos dentro do seu serviço, e quando 

tiveram a ideia de se criar esse convênio, na verdade ele era bem simplesinho, era só requisições 

e tal, era exatamente pra trazer essas pessoas pra dentro do sindicato, buscar uma forma de filiar 

essa pessoa para que a gente começasse a fazer um trabalho de politização na visão política 

sindical e foi conseguido isso, só que aí, a questão convênio, virou dentro do nosso sindicato, 

principalmente dentro do nosso sindicato, a coisa primordial, a coisa principal e foi se perdendo 

aquela visão de trabalho sindical mais, e virou uma coisa comercial, né, o sindicato tinha bons 

rendimentos nessa questão do convênio, eu vejo o convênio como uma coisa boa pro município, 
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porque você acaba fomentando o comércio local, o dinheiro de Rolim de Moura acaba sendo 

gasto em Rolim de Moura, o de Alto Alegre acaba sendo gasto em Alto Alegre, o de Brasilândia 

em Brasilândia e tal, assim sucessivamente, e veja que em torno de dois a três milhões de reais 

só do convênio é gasto no município, então você fomenta o município com o dinheiro que eu 

poderia sair pra comprar em Cacoal que é muito mais barato que em Rolim de Moura, mas eu 

acabo fomentando o comércio aqui, só que virou uma coisa muito comercial, o sindicato passou 

a ser uma coisa comercial, e aí eu comecei a questionar, olha isso não tá legal dessa forma, não 

tá legal, não tá legal, como a estrutura estava muito boa e funcionando muito bem, toda a 

diretoria foi contra mudar o sistema do convênio, porque na minha ideia seria o que, a gente 

continuaria com o convênio, mas todo o dinheiro arrecadado com o convênio iria para um fundo 

aonde manteria o convênio, se um dia acontecesse o que aconteceu em Rolim de Moura hoje, 

nós teríamos um fundo pra pagar todo mundo e as empresas não ficariam com calote, o sindicato 

não daria calote nas empresas, só que todo mundo foi contra, eu fui voto vencido, e acabou que 

culminou no que eu tinha previsto, o sindicato tá devendo pra todo mundo, todas as empresas 

tão em cima, querendo receber, só que o prefeito na prefeitura, não repassou o dinheiro que foi 

descontado do servidor, e aí o cara fala: isso não pode, entra na justiça; entrar na justiça são 

seis, dez meses, pra sair uma decisão, e essas empresas vão ter que esperar isso agora? Quem 

que fica com o nome sujo? A prefeitura ou o sindicato? Eu sempre disse isso, e foi o que 

aconteceu, então quando a gente cria uma situação dessa, você sempre tem que tá reanalisando, 

reanalisando, e aí o sindicato, essa é uma crítica ferrenha que eu fazia em todas as reuniões da 

diretoria, e acabou que culminou, ele passou a ser extremamente comercialista, ele passou a ser 

extremamente mais comercial do que trabalho social, não foi um trabalho social, no início ele 

teve a ideia de trazer filiado pra dentro dele, e depois ele passou a ser comercial, só questão de 

rendimentos, de lucro, né, e aí culminou no que deu. 

Alan: Economicamente isso faz com que o SINSEZMAT tenha uma estabilidade econômica 

muito grande? 

Ex-Presidente: Ele tinha uma estabilidade muito grande, que veio a decair por falta do repasse 

né, que a prefeitura não fez em Rolim de Moura, tanto é que o convênio está suspenso, ninguém 

está usando o convênio de Rolim de Moura, os outros municípios estão usando, mas Rolim de 

Moura está totalmente suspenso, há uns dois, três meses já. 

Alan: Então a estratégia talvez de fortalecer economicamente o sindicato e atrair mais 

servidores filiados, acabou também prejudicando... 

Ex-Presidente: É isso que eu coloco, foi correto? Foi correto, só que ele tinha que ter um limite, 

ele tinha que ter um prazo, e aí mudar o sistema, ele passar a ser mais social, você fazer um 
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convênio com clínica para que o filiado tivesse um desconto e não que o filiado repassasse um 

dinheiro para o sindicato, entendeu? Porque hoje é 3% cada empresa que vende 3% do repasse 

que o sindicato faz dessa empresa, é do sindicato, deixar esses 3% pra lá e pegar como desconto 

para os seus filiados, essa era minha visão, a partir do momento que a gente pegou quase 70% 

dos funcionários de Rolim de Moura filiados no sindicato, não tinha mais porque ter esse 

dinheiro, nós tínhamos rendimento dos repasses dos servidores, da sua filiação, do imposto 

sindical, do repasse mensal que é 1% dos rendimentos de cada servidor, então a gente tinha 

condição de manter o sindicato, e com muito dinheiro, mas aí o olho cresce, porque ninguém 

quer abrir mão de uma parcela dos seus rendimentos, e que foi errado, e culminou nisso aí, o 

sindicato hoje está devendo para todo mundo porque ficou numa visão extremamente 

econômica. 

Alan: A última, em relação aos últimos movimentos grevistas dos servidores municipais, quais 

foram os resultados quanto as exigências da classe dos trabalhadores, no movimento de greve, 

têm uma pauta, todo o movimento, as comissões, comando de greve e o processo de luta ali a 

partir da greve, nós tivemos alguns momentos, faz algum tempo que o município não passa por 

greve, mas houve algumas greves recentes, e dentro da pauta de reivindicação da greve, quais 

foram as conquistas? 

Cleylton: Na verdade a última greve de Rolim de Moura que foi a que eu tive contato, porque 

nos outros municípios eu não tinha mais contato eu já tinha me desligado do sindicato... 

Alan: Houve uma em Alto Alegre recentemente também né? 

Ex-Presidente: Também, é, a pauta em Rolim de Moura, ela não foi atendida nem em 50%, foi, 

foi assim uma decepção dentro das discussões nos grupos de discussão dos servidores, muita 

crítica contra o próprio sindicato, porque não teve um alcance na sua pauta, assim, satisfatória 

para os servidores, é claro que os servidores vão acabar jogando a culpa na diretoria, mas quem 

faz greve tem que saber que uma hora você ganha e em uma hora você perde né, e essa última 

greve que teve em Rolim de Moura, ela foi, é, deixou mesmo a desejar no quesito pauta, no 

quesito organização eu acho que não teve assim muitos equívocos ou muitos erros não, eu acho 

que acabou, acabou que seguiu uma linha, porém, porém talvez faltou pra eles é... mais... talvez 

faltou pra eles, eu não participei de última greve, é mas, talvez o que faltou foi exatamente essa 

questão de acalorar os servidores para que os servidores né, pudessem participar da greve, teve 

uma adesão muito baixa de filiados a greve, então isso acaba enfraquecendo o movimento de 

greve. 

Alan: É isso, gostaria de agradecer, obrigado. 

Ex-Presidente: Por nada. 
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ENTREVISTA COM O PRESIDENTE DO SINSEZMAT – SINDICATO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA DA MATA 

 

Alan: Primeiramente, há quanto tempo trabalha no funcionalismo público municipal em Rolim 

de Moura?  

Presidente: Olha, eu entrei no serviço público municipal em Rolim de Moura no dia 03 (três) 

de março de 1989 (mil novecentos e oitenta e nove), então hoje 29 anos de carreira no serviço 

público municipal, então, faz um pouquinho de tempo aí, quando eu comecei a trabalhar de 

professor na linha 208 (duzentos e oito) na escola São Paulo, trabalhei uns oito anos na escola, 

nessa escola, depois eu fui pra Fernão Dias Paes, que é uma escola da mesma linha também, 

uma escola multi serial, já com uma outra diferença né, porque lá era escolinha de pau-a-pique 

e tal, depois construiu de madeira, depois eu fui pra lá, escolinha de alvenaria, mas a gente era 

praticamente tudo, fazia de merenda... né, e aí até 2003 (dois mil e três) eu trabalhei nessa escola 

e foi de lá que a gente veio na época pro sindicato, em 2003 (dois mil e três) no SINDEPRON, 

aí até hoje né, aí no SINDEPRON eu fiquei até 2006 (dois mil e seis) onde a gente fundou o 

SINSEZMAT, sindicato da Zona da Mata, e aí eu fiquei até 2010 no sindicato, em 2010 eu saí 

né, foi outro presidente que assumiu, aí eu voltei como presidente em 2014, onde termina meu 

mandato agora em 2018, em julho de 2018, então praticamente aí eu fiquei dois mandatos como 

presidente lá atrás e mais um agora. 

Alan: Há quanto tempo vive em Rolim de Moura, e se veio de outra região, qual a região? 

Presidente: Eu nasci no Paraná no dia 04 (quatro) de abril de 1969 (mil novecentos e sessenta 

e nove), ficamos lá até no dia 26 (vinte e seis) de julho de 1981 (mil novecentos e oitenta e um), 

e de lá nós viemos pra Rondônia onde gastamos praticamente quase vinte dias e chegamos em 

Rondônia no dia 08 (oito) de agosto de 1981 (mil novecentos e oitenta e um), então, direto pra 

208 (duzentos e oito), então de lá pra cá, de oitenta e um até hoje, 36 anos, 37 anos de Rondônia, 

então entendo aqui, que aqui foi minha vida.   

Alan: Veio com dois anos? 

Presidente: Não, dez anos, dez anos. 

Alan: E quais foram as principais motivações desse processo de migrar do Paraná pra Rondônia 

naquela época? 

Presidente: Na época a gente não queria não, nós filhos não queríamos não, mas o sonho do 

meu pai, era... tinha a terra pequena lá, era vir pra cá e fazer, entrar na agricultura e tal, e foi 

nisso que a gente chegou, e na época a gente chegou aqui praticamente pequeno né, onde 
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tivemos que enfrentar a roça, derrubada, então praticamente aqui ensinou a gente a ser macho 

né, porque a gente tinha uma vida lá diferenciada da de cá, e aqui onde eu trabalhei até os 16, 

até os 14, e aí eu fui pra escola agrícola e da escola agrícola eu fui pra Cacoal, aí lá de Cacoal 

eu acabei desistindo do ensino médio né, fiz até o meio do terceiro ano, no final do terceiro ano 

de administração eu desisti, aí eu vim pra roça de novo, eu fiquei dois anos na roça e aí apareceu 

um cargo de professor leigo no estado, aí, só que lá em Cacoal eu trabalhei no setor privado três 

anos, aí eu vim pro estado, e no estado, aí onde que eu terminei o ensino médio supletivado, fiz 

uma parte no pró-campo, fiz uma parte no supletivo aqui no Coronel Jorge Teixeira, e aí do 

estado eu fui pro município, porque eu trabalhava quarenta horas no município e não era o 

salário que ganhava quarenta horas no estado, não dava o salário de vinte horas de município, 

aí foi onde apareceu essa vaga lá na São Paulo no quilometro 10 (dez), aí eu saí do estado e fui 

trabalhar na escola São Paulo, aí de lá eu fiquei um ano e pouco no estado e mais vinte e oito 

anos de município. 

Alan: Como o senhor vê a estrutura sindical brasileira? 

Presidente: Ôbicho, nós analisando assim o contexto geral, não adianta mentir muito, nós já 

fomos mais aguerridos na luta, nós já conseguimos fazer a história desse país, assim, eu vejo o 

movimento sindical de quando começou no Brasil em 1870 (mil oitocentos e setenta) né, 

quando se tem esse movimento sindical, mais ou menos em 1728 (mil setecentos e vinte e oito) 

já se começava algumas lutas né, mas se aprofundou mais em 1870, onde o movimento sindical 

no Brasil começou a ganhar força mesmo, e ele veio até 1940, depois passou um tempo na mão 

do governo, o sindicato de pelego que a gente sempre fala e as estruturas começaram quando 

veio a ditadura, então a ditadura que deu assim uma alavancada no movimento sindical, garantiu 

os direitos dos trabalhadores, ou seja, fazer valer a lei, eu acredito que ele durou até o começo 

do governo Lula, a partir do governo Lula o sindicato começou a perder força, né, e aí começou 

a haver um ataque em massa, ou seja, começou a haver uma desarticulação do trabalhador, e o 

ataque em massa da classe do empresariado da elite política em cima do trabalhador e o 

trabalhador passou a não ser a força, não ser responsável pela força de trabalho, e sim 

responsável pela desgraça do país, e a gente vê hoje nesse meio, nesses grandes meios, ou seja, 

e além disso gente viu a história aí onde o país foi assumido por um sindicalista e hoje envolvido 

em... né, pregou uma coisa e acabou não fazendo aquilo que se pregou, hoje envolvido em 

propina, roubo, extorsão... e provavelmente se for candidato a presidente do Brasil, o próximo, 

mas eu vejo assim, desse contexto pra cá, ele começou a perder força, começou a perder força, 

porque ouve uma desarticulação do trabalhador, ou seja, a elite, o donatário da mão de obra, o 

patrão passou a exercer mais poder em cima do trabalhador, em cima da mídia, tanto que 
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arrancaram a presidente e hoje tem uma reforma trabalhista que transitou, ou seja, esmiuçou, 

acabou praticamente com o movimento sindical com o direito trabalhista e agora pra resgatar 

essa identidade sindical que teve no período passado, nós vamos ter que levar muita pedrada, 

vamos ter que trazer, estamos se reorganizando o movimento sindical, a gente vê o que está 

acontecendo aqui em Rolim de Moura e em outros municípios onde a classe política se 

organizou e nessa organizada ela desestabilizou os movimentos sindicais e tentando desarticular 

todo e qualquer direito que o trabalhador tem, você que aqui em Rolim de Moura mesmo, onde 

coloca toda a estrutura de crise do município, a desgraça do município em cima da folha de 

pagamento. Então tudo aquilo que foi conseguido a gente corre o risco de perder né, hoje mesmo 

a gente viu um decreto aí que foi publicado aí no município tirando o horário de planejamento 

do professor, não sei se você ficou sabendo disso, né, e onde a gente tá aí, vai ter uma assembleia 

na terça-feira, a gente já protocolou esse ofício pedindo, que a gente tem o pedido 

administrativo primeiro, pedindo a revogação desse decreto né, e provavelmente se não der, um 

mandato de segurança e aí você sabe, você tem o poder, porque um mandato de segurança 

contra uma pessoa comum em quarenta e oito horas está resolvido, mas contra o Estado é 

diferente, no mínimo quarenta dias pra resolver. Então nós aqui, por exemplo, dentro do 

movimento sindical do setor público estamos perdendo muito nessa situação em razão dos 

ataques que a gente vem sofrendo em cima da classe trabalhadora né. 

Alan: A próxima pergunta está ligada a isso também né, se o sindicalismo tem passado por 

alguma crise, e quais seriam os principais problemas, você já contemplou na resposta anterior. 

Você acha que aconteceu algum tipo de “zona de conforto” dentro dos movimentos sociais, uma 

zona de contentamento, algo assim que se enfraqueceu por conta da entrada de um cara do ABC 

na presidência da república, as alianças, as federações sindicais acabaram se atrelando ao 

Estado e enfraquecendo o movimento, será que está ligado a isso? 

Presidente: Toda vez que há o atrelamento entre a força de trabalho, ou seja, a relação entre as 

grandes centrais, que elas que dominam o poder sindical né, querendo ou não elas têm maior 

força do que as bases, sem as centrais hoje as bases estariam de mãos atadas né, mas eu vejo 

assim, não acredito que seja uma zona de conforto, eu acredito que as centrais tiveram uma 

zona de interesse brigando por cargos públicos em cima do governo federal ao invés dela ter 

focado em cima do objetivo que seria o trabalhador, ela passou a focar em garantir o ministério 

disso, o ministério daquilo, cargo no ministério daquilo, você acompanhou nós temos aí a força 

sindical que é da nossa base né, que mandou no ministério do trabalho por quase dez anos né, 

junto com a CUT e esqueceram do que era o objetivo delas, então não foi zona de conforto, foi 

interesses das cabeças centrais sindicais que fez com que, e além disso, envolvido em tramoias 
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lá em cima né, propinas, vários deputados ligados as centrais que eram envolvidos em 

investigações, em delações que fez com que além de enfraquecer a questão sindical, eu acredito 

que ela deixou, uma palavra que eu diria... sem confiança, o trabalhador ficou sem confiança 

de quem representava ele em si, porque se o trabalhador tem confiança no seu representante ele 

vai, se ele não tem confiança ele não vai, como ter todo esse envolvimento, com todo o 

trabalhador, porque, lá organiza, mas só acontece se a base tiver com confiança de lutar e aí se 

a base não tem confiança não acontece a luta, então lá em cima teve interesse, teve 

descontentamento da base e a base deixou de participar, prova disso você vê o que aconteceu 

nas greves gerais, primeiro houve uma greve geral que funcionou muito bem, né, a greve geral 

no país, e depois por jogo de interesses, por causa de imposto sindical, por causa disso, por 

causa daquilo, por causa de interesses políticos do Solidariedade, PT e mais o que, fez com que 

a segunda greve só fosse o que? Manifestação. E isso fez com que o que? Acabasse com a 

estrutura do movimento, e isso até voltar de novo a confiabilidade do trabalhador que foi pra 

rua, levou pedrada, levou pancada da polícia, levou xingão da população né, voltar a ter 

confiança de novo, vai demorar muito, porque se eu como pessoa comum fizer alguma cagada, 

desculpe o termo, se eu fazer alguma coisa, normal pra sociedade, depois voltou, mas se um 

representante sindical trair sua classe ele pode ter certeza que ele nunca mais se levanta na vida, 

acabou. Prova disso uma pessoa que a gente tem muito conhecimento com ele que é o Paulo do 

SINTERO, não sei se você conheceu, uma pessoa que eu admiro muito, tenho muito respeito 

por ele, foi mal compreendido por causa de uma campanha eleitoral, até hoje ele não conseguiu 

ser visto com bons olhos pela comunidade dele a qual ele representou. E desempenhou um baita 

de um trabalho, ajudou muita gente aqui, muito do que a gente conseguiu se deve a ajuda desse 

Paulo né, mas não conseguiu chegar lá.... Há.... porque você não conhece, eu conheço o outro 

lado do Paulo que vinha pra ajudar. 

Alan: Talvez essa própria política de retrocesso né, que nós estamos tendo, possa novamente 

mobilizar os trabalhadores, o sindicato novamente... 

Presidente: É, mas eu acredito que vai ter que haver fome do trabalhador pra ele se mobilizar 

de novo. 

Alan: Sempre se precisa do extremo né... 

Presidente: É, o brasileiro ele tem uma zona de conforto, enquanto ele tiver condições de estar 

ali, ele é muito egoísta o brasileiro, ele não se preocupa muito com vizinho, ele só vai na luta 

quando ele estiver com o problema né, eu vejo o exemplo aqui, eu estou com problema, a 

Monica está com problema, mas você não está, pra que eu vou lá lutar por você? Onde deveria 

ser ao contrário isso, seria a união de todos pra resolver aquela situação pra não chegar aquele 
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problema até os outros, é igual aquela coisa, ah, mas eu não vou porque, eu não vou porque 

quem morreu vai matar o porco, não mas vai matar, aí quando mais uns vinte morrer, aí o cara, 

vixe, agora eu sou parte integrante do processo.   

Alan: Eu ouvi ante de uma servidora da educação que exista talvez, ele tem essa análise, uma 

certa estratégia também, como a gente tem uma divisão da prefeitura em categorias, secretarias, 

de descentralizar ainda mais o movimento dos servidores do município, por exemplo, pagando-

se o salário da educação em dia, e atrasa-se o da saúde, e aí não se dá uma unidade, então não 

pensam como servidores municipais... 

Presidente: Coletivo! E é essa a estratégia que o Executivo está usando aqui. 

Alan: O meu está na conta... 

Presidente: O meu tá na conta, por que eu vou me preocupar com o outro? Né, e é isso que 

vem acontecendo aqui desde que esse homem se elegeu né. Hoje eu pago a saúde, deixo a 

educação, quando a educação levanta eu pago a educação e esqueço a obras. E fazendo esse... 

e não é falta de recursos que nós temos no município, é simplesmente questão de prejudicar 

realmente aquele que de fato é o trabalhador hoje. 

Alan: Bom, e aí a gente já entra justamente nessa questão do Estado, pensando aí no município 

como um representante também do Estado. Qual é o papel do Estado no mundo do trabalho? E 

de forma específica na estrutura sindical? Qual o papel do Estado? Se a gente pode pensar no 

executivo municipal, a gente pode pensar também num âmbito nacional. E de que maneira esse 

Estado pode contribuir para a realização do projeto sindical da entidade? E ao revés, como ele 

pode prejudica-lo também? 

Presidente: Prejudicar eu já sei, tenho exemplo vivo aqui, onde o Estado prejudica é onde o 

servidor faz a contribuição dele e ele não repassa, ele atrasa, ele segura né, ele mata tudo, ou 

seja, ele não abre canal de negociação, ele faz tudo sem conversar com o trabalhador, sem haver 

um canal aberto de negociação onde ele se acha o dono do poder. É a parte por exemplo, ele 

entende que, na visão periférica do poder público, ele entende que todo o problema relacionado 

aqui se deve ao servidor de carreira, que por entendimento dos patrões em si, eleitos para cargo 

executivo, tudo teria que ser terceirizado, tudo seria cargo comissionado, por que? Porque aí 

ele teria condições de fazer os seus acertos particulares, e acabaria, e com o servidor público 

ele não tem como fazer isso, então você pode observar que está tendo essa campanha hoje, 

inclusive já foi votada a lei da terceirização em âmbito federal, e ela vem tentando engolir, que 

para dar jeito tem que haver a terceirização, mas o Estado não faz o papel dele que seria, o 

Estado em si, o município, o governo federal, o Estado em geral, ele não dá condições de 

trabalho pra esse trabalhador, ou seja, não dá um ambiente de trabalho adequado, ele não dá as 
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mínimas condições de trabalho que seja, material didático pra que ele faça o trabalho dele, um 

computador de qualidade, uma mesa de qualidade, ou seja, um veículo com as manutenções 

corretas, no mínimo os materiais necessários para que o servidor de um hospital poderia estar 

atendendo tranquilamente, ou seja, aí você vê o hospital, não está limpo, você vê a sala de aula 

não está limpa, mas aí o cara não oferece uma vassoura, ele não oferece o mínimo de qualidade 

pra que ele possa executar esse trabalho, e aí desgasta o servidor, fora a pressão psicológica que 

essa é a pior, né, que vem a questão psicológica de não ter o dia que vai receber o seu salário, 

não ter a garantia se vai receber ou se não vai receber, se aquele direito que está contido no seu 

plano de carreira vai cair na conta dele. Então o Estado indiretamente prejudica as situações 

hoje nessa forma, anteriormente o Estado trabalhava numa linha de pensamento, alguns, a gente 

vê alguns gestores ainda na nossa base, que entende que o servidor, o funcionário é a mola 

propulsora, sem ele não tem como tocar. Aqui em Rolim de Moura é, no caso Parecis, a gente 

vê né, até no município de Brasilândia a gente viu esse passado, que o servidor atrapalha, e não 

é assim, ele tem que dar condições de trabalho, ele tem que dar cursos de capacitação para fazer 

que isso se desenvolva, agora, para o restante da cidade o Estado também é superimportante 

nessa parte, por que? O Estado, se ele dá as condições mínimas de serviço público de qualidade 

pra população, fazer com que aquela população tenha confiança, vai ter mais investimento na 

cidade, vai ter mais geração de emprego, ele tem que focar também na preparação desses jovens 

que estão chegando aqui agora, o que eu vou dar pra esses jovens? Se vai ter emprego ou não? 

Porque o município esquece que ele vive de arrecadação da população, e por incrível que pareça 

alguns gestores são empresários, e ele quer que todo mundo, entre aspas né, ele se dá bem e 

acabe né havendo esse pressuposto que a gente está vendo, mas o papel do Estado na questão 

sindical ele tem todo o papel pra ele poder ajudar, trabalhar em conciliação entre os dois, desde 

que cada um respeite o seu objetivo, a sua função pra que ele existe, o Estado garantir o 

funcionamento do serviço público de qualidade, e de contrapartida ele garantir também para o 

trabalhador as mínimas condições de trabalho e um salário digno, fazendo isso ele vai fazer 

com que a população acredite nesse Estado, e mais ainda, que o dinheiro que a população pagou 

como imposto, volte pra população. O Brasil não reclama de pagar o imposto, o Brasil reclama 

que esse dinheiro não volta como serviço público que ele merece. 

 

Alan: Feita essa ação por parte do Estado, contemplaria também o projeto sindical?  

Presidente: Sem dúvida nenhuma. Por que você analisa hoje, precisaria de sindicato se cada 

um cumprisse as suas obrigações? Não haveria necessidade. Se o Estado cumprisse a parte dele 

como responsável pelo trabalhador, dar as mínimas condições, pagar em dia, ele garantir todo 
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o direito deles de fato, e em contrapartida o trabalhador garantir também que ele daria o melhor 

para ele. Não haveria necessidade. Por que há sindicato? Porque o patrão não cumpre a parte 

dele, se o patrão cumprisse a sua parte.... Há o Brasil tem 15 mil sindicatos! Por que que tem? 

Porque alguém está errando. E quem é que está errando? É sempre o patrão. Hoje, para você 

ter uma ideia, nós estamos aí... foi criada a CLT em 40 (quarenta), o servidor público passou a 

ter direito ao seu estatuto em 88 (oitenta e oito), a classe mais nova que têm, e com todo esse 

pressuposto que tem, o maior número de demandas e ações judiciais são ações trabalhistas, o 

trabalhador brasileiro, a elite brasileira, ainda não reconheceu que aquelas pessoas que vieram 

da Itália pra trabalhar na lavoura de café na época lá em 1940 né? 

Alan: Início do século 20 também né... 

Presidente: Não, 1870 né... 

Alan: No período de primeira república até... 

Presidente: É foi 1870 que foi a primeira leva da primeira guerra mundial... e depois em 1940. 

E aqueles trabalhadores queriam o que? Trabalho remunerado. E no Brasil nós tínhamos mão-

de-obra escrava. Até hoje ele acha, o patrão, ele entende que ele deve ganhar em cima do 

trabalhador e em contrapartida o trabalhador tem que ter um salário miserável, que o trabalhador 

não pode ter um carro, que o trabalhador não pode comprar uma camisa, que o trabalhador tem 

que ser sempre um assalariado que tem que morar de aluguel e comer um ovo frito, igual a 

gente ouviu aqui né presidente20?  Pra quê o trabalhador quer comer filé mignon? Tem que 

comer ovo, não é assim que funciona. Só pra complementar, você analisar a nível dos países 

desenvolvidos, onde a empresa tem o prazer de chegar no final do ano e pagar um PLR pros 

servidores, pagar pro seu trabalhador, saber que aquele trabalhador ajudou pra contribuir com 

o lucro dele, ajudou a enriquecer ele, aqui no Brasil não, aqui chega no final do ano, se tem o 

prazer de falar: opa, aquelas horas extras eu vou deixar pra pagar no ano que vem, tá?   

Alan: Como os sindicatos devem efetuar a preparação política dos seus líderes? O senhor vê 

como importante a conjugação da militância com o suporte acadêmico para possibilitar a análise 

do conhecimento e proposição de estratégias? A entidade a que representa tem alguma escola 

direcionada para tal fim? Ela exerce alguma política ligada a formação acadêmica e política dos 

seus líderes? 

Presidente: Não, nós pecamos, nós começamos a essa parte, nós fazemos cursinhos entre nós 

aqui né, entre nós a gente conversa, troca ideia, faz cursos na área de capacitação, coloca o 

pessoal pra ir pra fora né, desloca, mas assim, nós não temos uma escola sindical pra formar 

quem está chegando, nós começamos com esse projeto quando a gente instituiu essa diretoria 

                                                 
20 A Vice-presidente se encontrava na sala onde estávamos realizando a entrevista. 
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né, fizemos até dois cursos bem, assim, formar a diretoria mesmo, mas a gente prometeu que ia 

ter formações continuadas abertas para os públicos, mas não adianta a gente chegar e falar que 

a gente fez, a gente prometeu e não cumpriu, então nós também fizemos a política do político 

né, então a gente sai no ano que vem e a gente tem que preparar novas pessoas, porque eu não 

vou concorrer de novo, e a maioria da diretoria também não vai, e quem vai vir tem que estar 

pelo menos com o mínimo, básico de conhecimento, em como fazer as estratégias sindicais, de 

como ter as novas lutas, como funciona o meio sindical, o que é uma negociação né, todo o 

pressuposto das questões das leis trabalhistas nos municípios né, cada município tem seu 

regulamento, então a gente tem que fazer isso o mais rápido possível aqui...  

Alan: Principalmente diante deste contexto que está muito complexo né... 

Presidente: É, dessa situação que a gente vê hoje... 

Alan: Um grande desafio para quem assumir isso né... 

Presidente: Isso, eu vejo assim, nós já demos nossa contribuição né, nós já fizemos aquilo que 

tinha que fazer, que a gente acha... lógico que a gente não vai agradar todo mundo, há interesses 

particulares, interesses coletivos dentro de uma diretoria que a gente... é, entra num grupo, nós 

somos em vinte e oito pessoas, mas dentro dessas vinte e oito pessoas tem vários pensamentos, 

até você alinhar esses pensamentos, começar a peneirar é difícil, graças a gente conseguiu 

trabalhar em harmonia nesses 4 anos na nossa diretoria, perdemos alguns e outros vieram né, 

mas é uma categoria assim, muito complexa, o serviço público porque você trabalha com várias, 

você trabalha desde a pessoa que tem o nível elementar até com quem é mestre né, aí tem 

advogado, médico, de todos os setores aí, você tem que contemplar o básico de conhecimento 

e pra quem chega e não tiver esse... porque o entendimento de um sindicalista se ele é da 

educação ele acha que ele por meio do sindicato dos servidores públicos ele vai ter que se 

resolver só o da educação e não é, aqui tem desde fiscalização, vigilância sanitária, é um 

contexto geral, se o cara não estiver alinhado ele está morto, e sozinho ainda, se ele não tiver 

uma diretoria que dá suporte igual eu tenho, a que nós temos, aí o cara tá mais lascado ainda... 

Alan: Em sua opinião, o sindicato deve representar apenas os interesses econômicos e 

profissionais dos trabalhadores ou também deve ter uma atuação política? Como que entende 

esta atuação política? Ela estaria vinculada à ação dos partidos políticos ou seria independente? 

O sindicato deve estar vinculado a algum partido político? 

Presidente: Cara, tem que estar, hoje eu entendo que ele tem que estar e tem que ter um 

representante dele numa câmara municipal. 

Alan: Do sindicato? 

Presidente: Do sindicato não, dos servidores, da sua categoria, por exemplo, vai ter eleição pra 



142 

 

vereador, qual vereador que nós vamos querer pra representar os trabalhadores? Ah, vai ser 

você, e você vai ser a mola que vai defender os interesses daquela categoria lá dentro. 

Alan: Tipo, “Carlão da Educação”, “Joaquim da Saúde”, “Maria da Assistência”... 

Presidente: Porque hoje nós temos um grande problema nessa situação porque todos os novos 

vereadores que nós temos aqui nenhum foi eleito pelos servidores, foi, teve voto dos servidores, 

mas não é o vereador do servidor, e lá ele é interesse de quem? Do executivo, aí passa o servidor 

a não ser mais, ou seja, o primórdio da situação, passa a ser lá o terceiro, tivemos aí essa votação 

da previdência agora né, então eu acredito assim, nós temos que ter a politização do servidor, 

um alinhamento sem jogo de interesse por nome do partido B ou C, independentemente da 

situação do partido, mas infelizmente nós temos que ter um representante na câmara municipal, 

o que é de representante estadual tem que ter um na câmara estadual, e o federal tem que ter o 

seu na câmara federal, porque se não meu querido, não funciona.  

Alan: Dos servidores? Ou do sindicato? 

Presidente: Eu falo assim, eu sempre trato assim, não seria diretamente do sindicato, poderia 

ter até o apoio do sindicato para que esse político tivesse lá, porém lá ele teria que ser o 

representante dos servidores, como organizar que esse candidato chegasse lá, aí seria uma 

junção das categorias e dizer não, esse vai ser nosso candidato, porque é uma empresa com mil 

e quinhentos servidores que consegue fazer dois vereadores, sem problema nenhum, agora pra 

isso, basta que seja a unificação, porque aqui quando há campanha eu trabalho pro partido C, 

ela pro partido D, pro partido E, pro partido E, então essa unificação da politização pra que a 

gente colocar uma pessoa lá dentro, porque eu vejo como muito difícil hoje lidar com uma 

câmara municipal onde há vários interesses dentro dela, ah ele é filho de servidor, mas ele não 

foi colocado pelo servidor.   

Alan: E aí é até difícil o diálogo. 

Presidente: Você conversa, você tem diálogo, ele te escuta, você argumenta, mas na hora do 

voto ele não tem o compromisso contigo, na hora do voto ele não vai argumentar que o servidor, 

que aquele voto vai prejudicar o servidor, não aí ele vem a questão colocando como primórdio 

o município e não o servidor, eu não voto contra o servidor! Até o prefeito fazer uma ligação 

pra ele... 

Alan: O senhor entende que o sindicato deve lutar por demandas mais além daquelas 

relacionadas aos interesses econômicos e profissionais dos trabalhadores? Em caso positivo, 

quais demandas seriam? Quais seriam os meios de luta? 

Presidente: Cara, eu vejo assim, o trabalhador em si, o sindicato em si, é muito abrangente, 

você pega, por exemplo, um estatuto de um sindicato, ele não trabalha só em cima daqueles 
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trâmites diretos da empresa, muitas vezes tem lá a questão família também, por meio do que 

está acontecendo lá, nós ainda, nós não temos ainda essa linha de atuação da humanização dos 

trabalhadores, eu vejo muito acontecer isso em São Paulo, onde tem uma equipe que vai lá na 

casa dos trabalhadores, que vê se tem problemas de saúde, problemas de dependência, todo 

esses contexto na questão da organização sindical mais aprofundada no Centro-Oeste e Sul, 

acontece muito essa humanização onde não busca só interesse trabalhista e econômico. Aqui na 

região Norte, a questão macro ainda seria a questão econômica do trabalhador e as condições 

de trabalho, mas eu acho que ainda tem muita coisa ainda pra buscar.  

Alan: Pensando-se aí já em um âmbito social... 

Presidente: Social, mas o social onde busca o resgate do trabalhador pra inserir ele de volta 

pro mercado de trabalho, nós fizemos muito aqui de buscar os servidores com problemas 

químicos, com dependência química e internar ele, depois restabelecer ele num âmbito de 

trabalho, mas ainda nós estamos engatinhando nisso, e se comparar isso a alguns sindicatos do 

Sul e do Centro-Oeste, o que eles fazem nesse nível né, eu não sei porque aqui não há muito 

essa questão de perda de emprego, mas dentro de uma família não é só um que trabalha, dentro 

de uma família é uma família que tem dez, quinze pessoas e todo mundo depende de uma renda, 

e lá de repente acontece um problema que nós como sindicato também deveria estar atuando lá, 

até como auxiliar para que essa pessoa seja encaminhada para ter um tratamento adequado 

naquele problema que está acontecendo, tanto na questão jurídica, a gente consegue dar essa 

assistência, meio capenga, mas a gente consegue, na questão social a gente tem acompanhado 

capenga, mas a gente tá acompanhando, mas eu acho que tem que ser muito mais do que isso... 

Alan: Nas discussões acerca de decisões políticas dentro do município, há uma atuação do 

sindicato também? Que não estejam ligadas a questões de cunho trabalhista e econômico dos 

servidores? 

Presidente: Nós não temos interferido nas questões políticas, nós ajudamos a fazer o projeto 

do plano plurianual, nos envolvemos nas questões de imposto aqui no município, nós 

conseguimos derrubar uma lei aí aonde ia aumentar o IPTU da cidade, nós conseguimos na 

mesma estrutura nós conseguimos a questão do código de postura, algumas situações a gente 

interveio sem ser questões específicas do sindicato, a gente entrou em contato com outras 

associações, até porque prejudicariam num âmbito geral, conseguimos né, mas eu acho que esse 

foco teria ser mais trabalhado paulatinamente, não se chegar mais aleatório como tem 

acontecido, mas eu penso em outra seara também, eu acredito que os sindicatos, eles teriam que 

trabalhar mais unidos, os sindicatos do estado, sindicatos do município, ter esse elo de 

conversação, SINTERO, SINSEZMAT, SINDSEF, SINTRA-ALI, SINTRACON, sindicato 
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rural, unirem e conversarem sobre seus problemas, mas há desunião muito grande, onde um 

puxa para um lado, outro puxa pra outro, até parece que as categorias não fazem parte de um 

meio comum, de uma sociedade moderna, até parece que a minha categoria como servidor 

público é melhor que do rural, não há esse elo, então acho que nós sindicatos queremos falar 

em união do trabalhador, mas primeiro a gente tinha que nos sindicatos discutir os problemas, 

traçar as discussões no âmbito macro, e no micro, para aí você ter uma noção de como trabalhar 

no seu âmbito, por exemplo, uma situação que eu enxergo no outro, eu não enxergo o que está 

acontecendo aqui, e o conselho do outro pode me ajudar muito a resolver um problema que está 

acontecendo no meu setor, a qual eu nem estou vendo o que está acontecendo, vendo eu estou, 

mas não estou enxergando aquele, isso acontece até na vida da gente... 

Alan: Não se tem congressos, convenções, nada no Estado que discuta essas questões? 

Presidente: Eu faço o meu congresso dos servidores públicos, eu faço o meu congresso dos 

servidores rurais, eu faço o meu congresso dos trabalhadores do comércio, eu faço o meu 

congresso do serviço da carne. Congresso pra se unir assim entre centrais e reunir e discutir... 

Alan: Não existe... 

Presidente: Né... mas deve caminhar pra essa discussão, se não caminhar pra discussão, não 

resolve o problema da questão trabalhadora não.  

Alan: É que existe um esforço muito grande pra se desunir né, então se não tiver a consciência 

de que se faz necessária a unidade... 

Presidente: Acontece que cada um quer ser maior do que o outro, é o ego do ser humano, é 

complicado... 

Alan: Há quanto tempo é filiado ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Zona da 

Mata?  

Presidente: 93 

Alan: Desde 93, que era o SINDEPRON? 

Presidente: 93 (noventa e três), em noventa e três nós fizemos a primeira greve... 92 (noventa 

e dois) nós fizemos a primeira greve organizada só por trabalhadores, na época era o governador 

Raupp, que era prefeito de Rolim de Moura, atrasou o nosso pagamento, nós chegamos aqui, 

nós viemos da roça pra receber, nós tínhamos um dia pra receber o pagamento, chegamos aqui 

e não tinha pagamento, naquele dia nós se organizamos e dissemos, vamos fazer uma greve, aí 

juntou três doido e fez uns discursos no meio dessa praça e ficamos uns 20 (vinte) dias na praça 

ali parados, naquela greve ali de 92 surgiu os primeiros trâmites pra fundar o SINDEPRON.   

Alan: Foi o primeiro sindicato? 

Presidente: Primeiro sindicato que se uniu, fundou, mas não organizou, ou seja, existiu o 
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sindicato, mas de fato não existia, porque aí quando eu entrei em 2003 (dois mil e três), ou seja, 

93 (noventa e três), dez anos depois, aí nós criamos o SINDEPRON e eu não participava da 

diretoria, daí me chamaram lá na roça, vem pra cá né, morava lá na fundiária na linha 208 

(duzentos e oito) entre o quilometro 13 (treze) e o 14 (quatorze), aí chamaram a gente, vamos 

se organizar, vamos fazer uma chapa e vamos concorrer ao sindicato, eu disse: vamos uai, sem 

problema nenhum, acabou a gente vindo pra cá, cheguei aqui não tinha registro, não tinha nada, 

e tocamos a primeira greve em 2003 pelo primeiro plano da educação, se a administração fosse 

a administração que tem hoje, a gente estava lascado, fizemos a greve, conseguimos o plano de 

carreiro, depois quando terminou a greve, quando conseguimos o plano de carreira, o cara olhou 

pra nós e falou assim: mas escuta aqui, com que direito vocês estão discutindo plano de carreira 

com a gente? Sindicato! Cadê o registro do sindicato de vocês? Aí eu fui saber o que era registro, 

eu nem sabia o que era registro sindical, aí que nós fomos correr atrás, aí em 2004 (dois mil e 

quatro) nós fizemos uma nova greve pro plano geral, mas aí já não foi o sindicato que foi na 

ponta da greve, aí já foi a Federação, a FUNSPRO na época, aí na época eu era secretário geral 

da FUNSPRO, aí eu fui como representante na época, aí nós fomos pra briga, mas não como 

sindicato, aí como federação, aí toda documentação era FUNSPRO, FUNSPRO, FUNSPRO... 

Alan: E aí eu queria ouvir de você, lógico que ata também reproduz, é um documento registra 

as discussões, mas a questão da regionalização, veio do SINDEPRON, tinha esse problema de 

registro e diante disso, já se via uma proposta de se fundar um sindicato registrado, filiado a 

uma federação... 

Presidente: Arrependimento mata? 

Alan: Tinha um discurso no período muito grande de um sindicato forte, e via-se, pelo menos 

na minha análise das atas, via-se na regionalização essa possibilidade né, de se criar um 

sindicato forte, tinham até alguns discursos que se dizia que o estado estava fechando os 

sindicatos que fossem considerados pequenos, então ele tem que ser filiado a uma federação e 

tem que ser grande, então como que era essa ideia nesse momento da discussão da 

regionalização? 

Presidente: Então, eu bagre de lóca, que saiu da lóca a primeira vez, que não conhecia, como 

diz o outro, a bolinha que sempre fazia o mesmo caminho né, não sei se você já viu a bolinha 

azul da Clarice Lispector, que ela fala que ela sempre fazia o mesmo caminhou, depois ela 

passou, e quando ela voltou não cabia no mesmo caminho né... E eu era aquela bolinha azul 

que fazia o primeiro caminho. Nós fomos num congresso lá em Guajará Mirim, não sei se foi 

em 2004 (dois mil e quatro) por aí, o Arildo, figura muito conhecida no meio sindical, não 

porque lá você tem uma base grande, ao invés de você organizar o seu sindicato, vamos fundar 
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um sindicato regional, vamos pegar lá 20 (vinte) municípios, vamos fazer um sindicatão cara, 

vamos fazer um sindicatão, lá você vai ser um sindicato forte, onde vocês vão brigar e tal.... 

cara.... complicado isso aí viu, não mas.... Vamos! Juntou eu, Paulo do SINTERO, juntou Arildo, 

o Charleston, organizamos, juntamos toda a documentação, o sindicato aqui não tinha estrutura, 

eu tinha uma moto 2004 (dois mil e quatro) na época, botei a moto pra trabalhar, corri essa Zona 

da Mata aí, e aí conseguimos organizar com 10 (dez) municípios, só que na hora de fechar esses 

10 municípios, dois municípios não deu, que foi Primavera e São Felipe, e Jardinópolis não 

mandou representante, aí ficou com 7 (sete municípios), só que eu vou te falar, na época, no 

começo onde nós deparamos onde não tinha insalubridade pra ninguém, onde não tinha plano 

de carreira pra ninguém, onde estava um desmando geral, lá naquela época eu tinha 30 (trinta) 

anos né, eu tinha 30 (trinta) anos com aquela vontade de trabalhar, o pessoal começando nos 

outros municípios também, com uma vontade enorme de trabalhar, com muito problema pra 

resolver, e cara, o primeiro mandato nosso, foi assim, foi um sucesso, foi um sucesso mesmo, 

nós conseguimos em 2006 (dois mil e seis), já conseguimos o registro, conseguimos colocar 

plano de carreira em todos os municípios, conseguimos ver todos os anos reposições salariais e 

tal, mas eu vejo assim, com a chegada né, houve o próprio trabalhador que conquistou os seus 

direitos, houve também um descanso do berço eterno, e aí, só acordou que a.... pra fazer de 

novo o problema que está acontecendo, agora, só que você tem a vantagem de você ter um 

sindicato forte, mas quando você tratar a nível municipal é diferente de estado, onde você 

resolve um problema em Porto Velho numa categoria, você resolve de lá da beira de Guajará 

Mirim até lá em Pimenteiras, mas Rolim de Moura tem os seus problemas, eu tenho que resolver 

os seus problemas aqui, Santa Luzia tem os seus problemas, todo município tem os seus 

problemas e cada um tem que ser resolvido de uma forma diferenciada, quando você elege 

diretores, que esses diretores, que é o presidente do sindicato naquele município, tem a coragem 

de correr atrás, de trabalhar, de brigar, brigar no sentido de correr atrás, de fazer a coisa andar, 

beleza. Mas eu comparo assim o nosso sindicato como as capitanias hereditárias, cada diretor 

responsável pelo seu município, aquele município que o servidor, o administrador, o diretor 

consegue fazer um bom trabalho ele anda, nós tivemos avanço dos sete município, mas 

podemos dizer que tivemos avanço em três, e eu analisando como presidente esse mandato, eu 

analiso que nós tivemos um retrocesso no nosso movimento sindical, na nossa base, onde nós 

tivemos retrocesso em Brasilândia, em Santa Luzia e Parecis. Alto Alegre, nós tivemos grandes 

problemas em Alto Alegre, aí agora no ano passado pra cá, alterou a direção, foi pego outra 

pessoa, aí mudou a cara do sindicato de Alto Alegre, então depende muito da pessoa que está 

na base, você pega Rolim de Moura mesmo com os problemas que tem, com os atrasos e tudo, 
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mas os servidores não dizem ó: o fulano não deixou de lutar, de correr atrás, de tá ali, agora 

quando um cara chega e fica dormindo em casa e assume uma base sindical pra descansar, então 

que vá fazer outra coisa, hoje eu tive uma reunião me Brasilândia mesmo, que não é novidade 

porque é onde a gente vem tendo um problema e eu disse olha: tá na hora de abandonar a sua 

situação e dizer, porque a gente treinou você, a gente colocou você em curso, a gente manda 

toda a estruturação pra você ler, compramos a sub sede pra você, demos uma moto pra você 

andar, tudo que você tinha de perda salarial a entidade cobre essa perda salarial, então você não 

tem perda salarial do seu salário, aí pra você não visitar a base, não visitar o servidor, não 

atender o telefone, aí não funciona, então você não pode ser sindicalista, ah... mas eu tenho os 

meus problemas, eu tenho meus problemas como você tem e como todo mundo tem, agora se 

ele assumiu o cargo e ele disser olha cidadão, não tenho mais condições pra esse cargo, passa 

pra outro, porque o movimento sindical meu amigo, não tem hora não. (...) Aí ele quer que o 

prefeito cumpra os obrigações, quer cobrar dos vereadores, se ele como representante sindical 

não cumpre a dele. 

Alan: Fazendo essa comparação com as Capitanias Hereditárias, houve uma crise delas né, 

tanto que a coroa portuguesa teve que reformular, e ela reformulou instituindo um Governo 

Geral, então acabou com as capitanias hereditárias e instituiu um Governo Geral, então existe 

essa discussão, ou a prática, por exemplo, de que não está sendo feito um bom trabalho no 

município de Novo Horizonte, e por isso a sede principal Rolim de Moura tem que ir lá fazer 

esse papel de Governo Geral? Ou existe também a discussão de descentralizar agora, 

desregionalizar e instaurar os Governos Gerais em cada município? 

Presidente: A gente tem pensado em várias situações, a cada vez que a gente se reúne a gente 

tem pensado na reformulação desses diretores né, porque o problema não está na estrutura, e 

sim em quem faz parte da estrutura. 

Alan: Centralizar em Rolim de Moura é impossível? 

Presidente: Centralizar em Rolim de Moura não tem como, é muito grande, muito extensa a 

nossa base, vai até Porto Rolim né, então o que a gente pede, cada município se reorganizar. 

Quanto a questão da descentralização, também já passou por nossa ideia, a descentralização, 

remunicipalizar né, em vez de se haver essa parte da regionalização, voltar cada um para seus 

municípios, agora é uma questão de discussão, mas nós vamos chegar, até o final do mandato a 

gente chega numa discussão geral, porque tem discutir e levar isso pra base, porque se você não 

chegar com uma conversa afinada na base, não funciona, porque os diretores que estão no berço 

de conforto não quer a municipalização, ele quer que todo o problema que tem lá, ele pega o 

telefone e tem um lugar pra resolver. Aí eu tenho que sair daqui e pegar o veículo do sindicato 
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e andar 200 (duzentos) quilômetros pra falar com um servidor porque ele... aí não dá né velho, 

porque o presidente teria que no máximo participar de uma assembleia geral lá naquele 

município, ou uma reunião com o prefeito, com vereador, ou seja, só adiar né, agora a base, o 

servidor, o atendimento de testa ali, é o diretor, é a pessoa que está lá, não tem essa situação, eu 

vejo aqui o meu diretor Cesário mesmo, você procura ele aqui ele está lá na escola tal, no posto 

tal, ele conta como está a estrutura do município todinho, ele faz esse papel, é o meu braço 

direito aqui, né.  

Alan: Já foi filiado a algum outro sindicato? 

Presidente: Não, SINDEPRON e SINSEZMAT. 

Alan: Já exerceu função administrativa em alguma outra instituição sindical? 

Presidente: A não ser sindicato, eu participei da federação como secretário geral, hoje eu sou 

vice-presidente da Força Rondônia, estou vice-presidente da força Rondônia, e estou secretário 

hoje, secretário geral, não de finanças, da Federação Estadual dos Servidores Públicos do 

Estado de Rondônia. 

Alan: Estou vendo esse brasão em sua camiseta, é de alguma federação? 

Presidente: Uma federação criada recentemente. 

Alan: Então o SINSEZMAT está filiado a essa federação? É a única federação que o 

SINSEZMAT é filiado. 

Presidente: É, voltando, essa aqui está em forma registro. Nós estamos ainda filiados a 

FUNSPRO, ainda, até sair o registro, saiu o registro, nossos documentos já estão todos prontos 

em Brasília pra outra, você não pode ficar sem uma federação, tem que ter uma federação. 

Alan: Onde você trabalhava antes de ser servidor público do município? 

Presidente: Eu tive três empregos na minha vida, trabalhei na distribuidora Fagotti, foi meu 

primeiro emprego, depois eu fui pro Estado como professor, depois eu vim pro município, 

depois voltei e trabalhei com dois contratos, Estado e município, olhei pra trás depois de quatro 

anos de sessenta horas e olhei pra trás e estava com a mesma mulher feia e o mesmo carro velho, 

e falei: não está certo não, aí eu fiquei só no município, aí de 2009 pra cá eu fique só no 

município. 

Alan: Qual a sua área de formação mesmo? 

Presidente: Matemática. 

Alan: Qual a sua visão em relação a função dos sindicatos. 

Presidente: A função do sindicato está mais do que clara né, a questão da representação da 

classe trabalhadora no âmbito dos seus interesses, ela não tem mais do que essa função do que 

ela foi criada. Apesar que as pessoas enxergam os sindicatos como uma colônia de ladrões, mas 
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existem muitas situações de honestidade ainda, muitas pessoas que se doam em favor do bem 

dos outros, eu vejo muito isso aqui, pessoa que sai do seu conforto, do seu lar sabe, do seu ar 

condicionado, e vai à luta junto, sem ter nada em troca, a não ser a vontade de que aconteça o 

melhor pra todo mundo. 

 

Alan: Isso entra numa conversa que estávamos tendo antes, o sindicato tem uma representação 

e expressão muito grande né, representa um coletivo e traz um peso muito grande, e no caso em 

questão com a regionalização tem-se uma abrangência ainda maior, você tem conhecimento de 

outros sindicatos regionalizados no Estado? 

Presidente: Cara, tem o sindicato de Pimenta Bueno né, que é três municípios, Ji-Paraná é só, 

tem o de Vilhena né, Cone-Sul, acho que é só nós três mesmo, nós Pimenta Bueno e Vilhena. 

Alan: E aí tem esse peso né, porque é um nome forte, quando se coloca um nome de sindicato, 

é aquilo que a gente estava falando, que o sindicato também dentro dessas funções pode estar 

migrando para questões políticas, sociais, que fogem um pouco das questões especificamente 

dos servidores... 

Presidente: A preocupação da política, nós já tivemos uma situação aqui, porque eu falo da 

questão de nós termos um representante, não significa que nós temos que pegar um partido 

colocar no colo e defender esse partido, isso que eu sempre falo, nós temos que ter um 

representante, independente de qual partido ele seja, nós temos que escolher um representante 

pra defender a gente na câmara, mas nós já tivemos coisas passadas aqui onde o sindicato ser 

palco para um partido, aqui na nossa diretoria nós temos várias bandeiras partidárias, mas um 

só interesse, o sindicato não pode ser usado como escada de um partido para que eu chegue em 

um mandato, já fui candidato a vereador, tive 380 (trezentos e oitenta) votos na época, mas não 

usei a estrutura do sindicato, nem no sindicato eu estava na época.  

Alan: E tratando-se mais especificamente do SINSEZMAT, qual a importância deste sindicato 

enquanto entidade representativa dos servidores municipais de Rolim de Moura e da Zona da 

Mata? 

Presidente: Ah, é muito grande, imagine você ser responsável pela vida de mais de 5000 (cinco 

mil) trabalhadores, é muito grande, o cara que assume, ele tem que ter essa noção, que ele não 

vai trabalhar pra ele não, que ele vai trabalhar pra 5000 (cinco mil) pessoas, e que essas cinco 

mil pessoas depositam uma confiança enorme onde você vai fazer o milagre da salvação de 

todo mundo, onde você vai, porque os servidores, ele entende que tudo tem que ser resolvido 

pelo seu líder, os servidores não imaginam que eles, que se eles não estiverem calçando o 

presidente, fazendo a união nas assembleias, nas lutas, o sindicato não é nada, eu sempre levo 
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o lema, o sindicato somos todos nós, então é muito grande a importância hoje do sindicato, 

inclusive nas questões econômicas do município, porque sendo a maior empresa, qualquer 

piripaque que fique os servidores sem receber, esses problemas todos, se interfere na cidade 

inteira. 

Alan: É o que está se vivendo hoje? 

Presidente: Sim, a gente tá vivendo um sistema na cidade em razão de que? A maior empresa 

do município não paga direito os seus trabalhadores, não cumpriu as questões dos convênios e 

em contrapartida isso quem está sofrendo é a ponta lá, porque é uma cadeia, é uma cadeia, 

servidor não recebeu, ele não paga o mercado, ele não paga a farmácia, ele não paga a loja, em 

contrapartida ele não paga a sua babá, a babá já não paga o gás, que não paga o posto, aí em 

contrapartida o mercado não recebeu e não paga seu funcionário e o funcionário também, mas 

vira uma cadeia... e aí meu filho, arrebenta na mão de todo mundo, igual, por exemplo, quando 

dá problema num frigorífico desses, estoura a cidade, né, é uma estrutura, isso eu já dizia há 

muito tempo, a mão tem cinco dedos, cada um tem sua função, qualquer um desses dedos que 

tu perde de uma mão, a coisa já ficou periférica, não dá. 

Alan: Quais as principais demandas atuais dos servidores do município? 

Presidente: Reposição salarial é a primeira coisa, o servidor público vem perdendo o poder de 

compra dele, há mais de cinco anos que vem tendo essa depreciação na sua renda mensal, não 

vem tendo as reposições da qual garante o artigo 37 da constituição, há em contrapartida disso 

que os municípios também não pagam corretamente os direitos em seus planos de carreira, 

Rolim de Moura além disso tem a questão da data-base, uma ação que está tramitando desde 

novembro e até agora nada, aí teve o ataque agora com os professores, teve o ataque com a 

previdência, então a demanda é além de garantir os direitos que já estão, é lutar pra não perder 

o que já tem. Hoje nós estamos fazendo uma reforma no plano de carreira aqui em Rolim de 

Moura, e a nossa propositura como sindicato é postergar, empurrar, essa reforma, porque se 

essa reforma acontecer hoje, o sindicato e os servidores não terão lucro, só tem prejuízo, porque 

a intenção do gestor, é colocar a culpa na crise pra tesourar. 

Alan: Cortar e acabar com os direitos garantidos historicamente dos trabalhadores. 

É ou já foi filiado a algum partido político? 

Presidente: Cara, eu me arrependo muito dessa questão de partido político, eu fui defensor do 

PT de carteirinha, foi meu partido onde eu me filiei em 1989.  

Alan: Mas não é algo estranho né, porque a base partidária dos movimentos sindicais nesse 

período era o PT né... 

Presidente: Não é nem ligado aos sindicatos cara, eu tinha uma admiração onde vai resolver o 
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problema do país e aquela questão de fazer com que o trabalhador garanta os seus direitos, onde 

a renda seja dada pra todo mundo, onde há a distribuição de renda, sabe, aquele negócio todo, 

cara, eu vou dizer uma coisa pra você, eu fui muitas vezes pra rua pedir, bater o chapeuzinho 

pra pedir dinheiro pra campanha do Lula de 89, eu o Ronaldo, o Julinho, nós era petista de 

carteirinha na época em Nova Estrela, e acabou cara, eu sendo PT até quando o PT elegeu um 

vereador em Rolim de Moura, primeiro elegeu o Márcio em Rolim de Moura, muito bom 

vereador, fez o papel dele, depois dele um segundo vereador, e no dia que nós fomos lá cara, a 

questão previdenciária, aonde a gente queria que mantivesse um servidor de carreira, podia 

colocar quem ele quisesse, mas que fosse um servidor de carreira na previdência, nós fomos 

conversar com esse vereador, ele simplesmente disse assim: eu já fiz meu compromisso com o 

prefeito, eu vou votar favorável com ele. Mas vereador não foi o prefeito que elegeu, quem 

elegeu fomos nós. Não, mas eu já fiz meu compromisso com o prefeito, vereador eu não estou 

ouvindo isso do senhor. Naquele dia nós tínhamos 38 pessoas do sindicato filiadas ao PT e 

naquele dia nós desfiliamos 38 pessoas do PT, me deixou muito desanimado a questão do PT 

naquela época, aí eu fui pro PSD e eu fiquei e estou até hoje, não, Solidariedade, hoje eu estou 

no Solidariedade, fui pro PSD e do PSD eu vim pro Solidariedade. 

Alan: E daí entra aquela coisa né, porque na década 80 e 90 buscava-se essa solução, e a solução 

veio em 2002, então talvez por isso que nós tivemos esse enfraquecimento também... 

Presidente: Falar que nós não tivemos vantagens com a chegada do Lula, qualquer trabalhador 

estaria mentindo, o progresso de eu tive até, dizer assim... de o trabalhador pôde comprar um 

carro, o trabalhador pôde comprar uma casa, houve uma ascensão da classe trabalhadora, até 

por isso que essa zona de conforto do trabalhador, houve um crescimento do país enorme. 

Alan: E agora o esforço pra retroceder, até porque houve essa ascensão, é aquela coisa, 

incomoda o pobre estar dentro do avião ao seu lado, o acidente é culpa do pobre ter carro.... 

Presidente: Rapaz, na votação da Dilma um cara teve a coragem de dizer pra mim que essa 

praga dessa Dilma tem que sair mesmo, porque gente procura um lugar pra estacionar nessa 

cidade e não acha, eu disse: cidadão para, todo mundo tem o direito de ter o seu carro cara, para 

com isso, coloca transporte público de qualidade na cidade e se acabar com esse problema, 

Alan: Quais as relações existentes entre o sindicato e a política partidária? Você já comentou 

que se faz necessário se ter um representante, o sindicato tem esse representante? Existe alguma 

relação? 

Presidente: É igual eu falo, não adianta você ter um servidor lá dentro, você tem que ter uma 

pessoa que essa pessoa seja mobilada pelo seu serviço, você vai representar lá, porque muitas 

vezes entra um servidor que o voto dele não foi do servidor, não foi o servidor que o colocou lá 
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ele não assinou nenhum termo de compromisso com o servidor, prova disso Nova Brasilândia, 

tem quatro servidores lá dentro, e os quatro servidores são uma bosta, só um que defende os 

interesses do trabalhador, tem três servidores que são vereadores em Santa Luzia, que é uma 

merda, só defende os interesses deles, nós temos dois aqui em Novo Horizonte, mais ou menos, 

então não adianta ter um servidor lá dentro, ele tem que ser uma pessoa ligada a categoria e que 

vai apresentar os interesses da categoria, ou seja, qualquer um líder, independe de partido que 

ele seja, mas que ele seja um representante exclusivo da categoria, olha nós vamos te nomear 

pra você chegar lá, agora você vai ter que ser um representante dessa categoria, pra não fazer o 

que Márcio fez né, o Márcio do PT, eu tenho um compromisso com o prefeito. 

Alan: Quais as principais ações desenvolvidas pelo sindicato para exigir e atender as demandas 

dos Servidores? 

Presidente: Ação judicial, manifestação, agora está meio paradão né, porque agora proibiram 

a greve dos servidores públicos né, fizemos esses dias aquela greve geral lá e levamos três dias 

de falta né, então a ação agora judicial ficou... 

Alan: Mas isso é municipal? 

Presidente: Municipal. 

Alan: Proibido greve? 

Presidente: Uai, como que você vai fazer uma greve? Se você faz um dia toma falta por três. 

Alan: Um dia é três? 

Presidente: Três, porque pela nova lei de greve a única greve que não pode ser descontada do 

pagamento é a greve ligada a atraso de pagamento, e o que aconteceu? Nós fizemos aquela 

greve geral e os caras meteram a ripa em nós, eu estava afastado na época, mas fez três dias de 

falta, aí então assim, eu vejo uma grande dificuldade de organização porque o judiciário tem 

puxado também as questões, desce multa daqui, paulada dali, é complicado, pra você ver, o 

coitado do sindicato de Pimenta Bueno, Cacoal, quando você fala de greve é 100 mil de multa 

por dia, então e daí? Né, então a gente tem, tem uma greve que tem acontecido, inclusive com 

esse prefeito mesmo, fizemos três greves já com ele, manifestações a gente tem feito, as 

assembleias, as ações judiciárias têm desenrolado aí... 

Alan: Existem ações desempenhadas no ponto de vista político, no sentido de politização?  

Presidente: Não, é essa situação que foi lá atrás né, a gente tem pecado muito nessa parte. 

Alan: Nem com a direção e nem com os servidores. 

Presidente: E aquilo, com a direção a gente começou, mas... e com os servidores também não. 

Alan: Em relação ao último movimento grevista dos servidores municipais, ou os últimos 

movimentos grevistas, quais foram os resultados quanto às exigências da classe dos 
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trabalhadores? 

Presidente: Então, a greve dos 38 dias que nós tivemos em 2014, 2015 né? Em 2015, novembro 

de 2015 na greve de 38 dias nós tivemos resultado. 

Alan: Qual era a pauta? 

Presidente: A pauta era que o prefeito cortou todas as nossas gratificações, auxílio alimentação, 

insalubridade, periculosidade é, tudo! Aí os funcionários iam ficar sem gratificação de tudo. 

Alan: E a vitória veio como? 

Presidente: A vitória foi voltar, não descontar mais, na segunda instancia, além dos 28 dias de 

greve nós garantimos o direito de receber, que descontou e dali pra frente não pode descontar 

mais. 

Alan: E antes? 2004 teve uma greve né? 

Presidente: 2004, 2008, 2010, 2012, 2013 foi três dias com o César, na época do Tião nós 

tivemos 45 dias de greve, nós tivemos 80 dias de greve em Alto Alegre, essa de Alto Alegre 

conseguimos praticamente todos os objetivos, a gente conseguiu, mas também o grupo que 

ficou até o final parabéns pra ele, 80 dias sem salário. 

Alan: Você defende que a greve é o maior instrumento de luta dos trabalhadores? 

Presidente: Eu defendo que ela não deveria ser, mas ela ainda é, por que precisa entrar numa 

greve pra reposição salarial? Precisa ter uma greve pra garantir um direito? Precisa haver uma 

greve pra garantir o direito de planejamento que está na lei? Não há necessidade, há... o servidor 

público gosta muito de greve... não, é os patrões que endurecem, negociações, negociações, por 

exemplo, a CLT a partir do momento que há o apoio do coletivo, esse direito é lei, e aqui no 

serviço público tem um monte de lei, mas o patrão é majoritário, tudo por interesse social, por 

interesse geral, e o servidor... o próprio Ministério Público tem sido muito omisso nessas 

situações, Judiciário tem sido omisso mesmo, tem dado muito apoio ao nosso prefeito, os órgãos 

Executivos em si, não há necessidade do Judiciário ser político, o judiciário faz o seu papel, 

não há necessidade do Ministério Público ser político não, faz o seu papel, faz pela sociedade 

em si, fazer valer o que tá na lei, certo? Mas infelizmente tem deixado muito a desejar, 

principalmente aqui em Rolim de Moura, tem um potencialismo muito grande, a gente tem 

acompanhado um auxílio muito grande, da parte do Ministério Público com o Executivo, e do 

próprio do Judiciário, com ação que era ser julgada há... entre outras ações que estão transitando 

aí, já era pra ter julgado há bastante tempo e não aconteceu. 

Alan: E aí fica difícil né, não se ter abertura entre os três poderes pra se resolver e discutir fica 

difícil, na verdade os quatro né, pois temos o Ministério Público junto ainda.  

Presidente: é isso, eu gostaria de mais uma vez agradecer a sua contribuição para a pesquisa, 
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muito obrigado. 

 

ENTREVISTA SERVIDORA EDUCAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM 

DE MOURA 

 

Alan: Há quanto tempo trabalha no funcionalismo público municipal em Rolim de Moura?   

Servidora da Educação: Fez três anos  

Alan: Trabalhou em algum outro local, setor público ou privado antes de ingressar no 

funcionalismo público.   

Servidora da Educação: Trabalhei no setor privado   

Alan: Setor privado, em qual ramo? 

Servidora da Educação: Eu trabalhei como comerciante. 

Alan: A senhora tem formação na área de educação? 

Servidora da Educação: Eu sou licenciada em letras espanhol, aí, eu fiz uma especialização 

com ênfase com psicologia infantil pra poder trabalhar na educação infantil, foi assim que eu 

cheguei até aqui, fazendo o concurso e passando.  

Alan: E a há quanto vive em Rolim de Moura? 

Servidora da Educação: Cinco anos 

Alan: Cinco anos, de qual região que a senhora veio? 

Servidora da Educação: Aqui de Rolim você diz? 

Alan: Pra Rolim de Moura? A senhora veio de outra região? 

Servidora da Educação: São Paulo. 

Alan: Há quanto tempo é filiada ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Zona da 

Mata? 

Servidora da Educação: Desde que eu entrei, há três anos atrás.  

Alan: Três anos. Já foi filiada a algum outro sindicato?  

Servidora da Educação: Não. 

Alan: Quais são as principais demandas ou necessidades que os servidores municipais 

enfrentam atualmente. 

Servidora da Educação: No momento, assim! Nós enfrentamos as demandas de que a gente 

tenta... faz os nossos compromissos naquele dia pra receber, e o salário nunca chega no dia 

esperado, ele se atrasa, então nós ficamos sempre assim, em um suspense, uma tensão, que faz 

a gente ficar um pouco nervoso e apreensivo, então, essa demanda por causa dessa demanda do 

salário vir atrasado, e sempre ter ameaças de que vai tirar auxílio alimentação, que vai tirar 
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horas de trabalho, então, isso aí deixa a gente assim apreensiva, então, essa demanda é que vem 

nos aborrecendo ultimamente. 

Alan: Está tendo um certo descomprometimento por parte do executivo, da prefeitura.  

Servidora da Educação: Sim, todo mês a gente não sabe o que que ele vai fazer, é sempre, 

parece uma bomba, não sabe até onde ela vai prejudicar, é com agora no momento, vai tirar o 

planejamento dos professores, então nós estamos ainda conseguindo ter uma educação até 

prazerosa, e assim, uma educação assim, boa, ao meu ver pelas condições que nós temos aqui, 

porque os professores tem tempo de planejar e entra em sala de aula sabendo o que vai fazer, e  

essa é a última semana de planejamento, então os professores não vão mais ter tempo de planejar, 

e tem professores de dois períodos, então como que eles vão planejar? Em casa, ficando até 

tarde da noite, não tem como planejar. E daí qual a qualidade do ensino daqui pra frente, então 

isso já nos deixa apreensivos.    

Alan: Qual sua visão em relação à função dos sindicatos? 

Servidora da Educação: A função, que nem esse momento que está acontecendo, mais essa! 

Que veio o ofício para as escolas essa semana, pra tirar esse horário de planejamento dos 

professores, ao meu entender o sindicato deveria já intervir e tentar encontrar uma solução pra 

que isso não aconteça, a minha visão é essa, que esses problemas o sindicato deve intervir o 

quanto antes.   

Alan: Ligado então aos problemas dos servidores a função dos sindicatos seria a de intervir de 

imediato e tentar resolver. 

Servidora da Educação: Tentar resolver e encontrar uma solução pra que essas coisas não 

continuem acontecendo. 

Alan: Então qual a importância da representatividade do sindicato para as necessidades dos 

servidores? 

Servidora da Educação: a importância é que a gente conta com eles, e é muito importante 

quando ele esteve, porque eu tenho que, como o sindicato é um representante pra nós forte, ele 

é como se fosse a lei também, ele pode tomar as decisões e ele tem todas as condições de 

representar o funcionário público, então o sindicado para nós funcionários é muito importante, 

porque eles nos auxiliam nos ajudam porque eles tentam encontrar soluções quando temos 

dificuldades.   

Alan: A senhora pensa que o sindicalismo passa por uma crise no sentido nacional mesmo, não 

só no sindicalismo da zona da mata, mas num âmbito geral? E se a resposta for positiva, quais 

seriam os principais problemas que o sindicalismo enfrenta hoje? 

Servidora da Educação: Sim, é uma crise que tá geral, e aí como responder?! Não saberia 
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explicar não.   

Alan: Se passa por alguma crise? E se a senhora vê algum problema no sindicato hoje? Crise 

no sindicalismo hoje pode ser nas ações locais também, percebe-se algum tipo de problema na 

ação, na representatividade do sindicato, se tem algum tipo de crise financeira, estrutural?  

Servidora da Educação: Sim, o sindicato está sim, está passando por crise por causa do 

consórcio também, eles estão reclamando que não foi passado pra eles o valor do convênio e 

foi tirado o convênio dos funcionários públicos e também não passou pra eles, estão, o sindicato 

passou a ter um certo débito, por causa da falha do...  

Alan: Da prefeitura? 

Servidora da Educação: Da prefeitura, então por causa desse motivo estamos passando por 

uma crise financeira nesse sentido e onde que não estamos conseguindo, eles não estão 

conseguindo sanar essa... 

Alan: E está ligado aos convênios? 

Servidora da Educação: E os convênios foram cortados, então vamos supor, quando não 

entrava o salário dos funcionários, então nós tínhamos os convênios onde fazíamos as despesas, 

e desde que ele cortou, alguns funcionários passaram a ter problemas financeiros, cortar energia, 

e não tinham onde comprar, nós fizemos cestas pra alguns professores que não tinham, alguns 

funcionários que marido e mulher trabalhavam na prefeitura, então o sindicato não está 

conseguindo sanar esse tipo de situação, porque não está no alcance deles, porque se tivesse no 

alcance deles até que tentaram, mas eles tentaram, mas a prefeitura foi firme, foi firme no que 

disse, não voltou atrás, não sei se foi essa pergunta que...  

Alan: Sim, o que o sindicato tem feito para defender as demandas dos servidores? A gente está 

no caso específico da educação, a senhora comentou do problema do planejamento remunerado, 

eles estão cortando planejamento remunerado dos professores, agora eles têm que planejar fora 

dos horários que eles têm que cumprir na escola, então essa é uma das demandas da educação 

atual aqui no município de Rolim de Moura, e o que o sindicato tem feito para resolver essa 

demanda e as outras que possam existir?  

Servidora da Educação: Eles tentam fazer reuniões com os membros, mas não comparece 

uma boa parte, então aquela pequena parte que vai na reunião não tem o poder de fazer votação, 

que é a minoria, então acaba perdendo a força. 

Alan: Essas reuniões com os servidores? 

Servidora da Educação: Então, se torna os próprios servidores culpados do sindicato não 

poder fazer alguma coisa, porque pra eles poder ter força precisa dos servidores estarem unidos, 

então tem essa desunião, mas sobre esse assunto, hoje nós tivemos o presidente, ele falou pra 
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gente não parar, é pra continuar com o planejamento, que ele está atrás de um advogado pra 

tentar resolver, e a diretora já recebeu ordem do chefe dela que é pra parar, e agora não dá pra 

gente saber, para ou não? Então nesse sentido os funcionários ficam sem saber o que faz, se 

obedece ou não. Foi feito uma greve nacional e o prefeito tirou três dias nossos, e não devolveu, 

e o sindicato não conseguiu restituir isso, então agora nós perdemos um pouquinho da 

credibilidade no sindicato, porque umas situações o sindicato não conseguiu reverter a situação, 

e essa agora nós estamos nessa situação, obedece ao sindicato ou...    

Alan: Ou o executivo. 

Servidora da Educação: Ou o executivo. 

Alan: Mas ele atua? O sindicato tem atuado? 

Servidora da Educação: Ele está tentando. 

Alan: Ele não está omisso dentro dessas situações? 

Servidora da Educação: Não, ele está tentando e está pedindo que a gente acredite neles, na 

verdade, eu acredito neles, eu vou, e se sessenta por cento acreditasse e fosse, nós ganharíamos, 

então vamos ver o que vai dar agora, por certo, ele vai tentar fazer outra reunião e tentar sanar 

essa situação.  

Alan: Entendi. A senhora entende que o sindicato deve lutar por demandas mais além daquelas 

relacionadas aos interesses econômicos e profissionais dos trabalhadores? Em caso positivo, 

quais demandas seriam e quais seriam os meios de lutas? 

Servidora da Educação: Sim, interesses econômicos sim, profissionais também, dos 

trabalhadores, nesse sentido o sindicato deve lutar sim, e ele consegue lutar na maioria das 

vezes fazendo greve, por meio de greves, paralisações, dessa maneira que a gente vem 

conseguindo alguma coisa.  

Alan: Através da greve e da paralisação, e além então desses interesses econômicos e 

profissionais, pensando, por exemplo, em questões sociais na região, na cidade, ou questões 

políticas, estritamente políticas, alguma discussão política no município, algum problema que 

a cidade vem vivendo de cunho social, você acha que o sindicato deveria agir também nesses 

outros setores? Ou ficar somente voltado aos interesses econômicos e profissionais dos 

trabalhos aos quais ele representa? 

Servidora da Educação: Eu acredito que o sindicato deveria também abranger, fazer parte do 

comércio, porque todos iam ver o que nós vimos, porque até então, assim, os comerciantes, os 

outros órgãos privados, eles não enxergam, o que vemos, a gente está ali pesquisando em cima, 

em cima, em cima, e eles não, então conforme o que a prefeitura passa eles acreditam, mas 

agora já está refletindo neles, pelo fato de ter cortado o convênio e eles ficaram sem receber, os 
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funcionários ficaram devendo para todos, então eles começaram vir em cima do sindicato pra 

mandar a conta pra prefeitura, então começaram a perceber que esse problema que os 

funcionários públicos estão enfrentando vai refletindo neles, eles estão tendo um certo prejuízo, 

que até então eles recebiam bem, e aí os funcionários então fazendo o que, quando recebe está 

indo fora buscar que é mais barato, não está comprando pelo preço que aqui eles estão passando, 

está indo atrás do mais barato pra que o dinheiro renda. Então se o sindicato abrangesse, ficaria 

tudo, nós poderíamos falar a mesma linguagem, que no momento está tendo muita discordância, 

eles pensam uma coisa que eles ouvem, e nós vemos os dois lados, a gente vê os dois lados, 

então tentamos, os pais que tem aqui não gostam de chegar aqui e não encontrar merenda, eles 

não gostam de vir aqui e ver só aquelas bolachinhas, sabe aquelas bolachinhas doadas, ah! 

Crianças de três anos precisam ter uma merenda saudável, então eles chegam, e aí nós, olha! 

Não tem, a prefeitura não manda, e aí vai lá no portal de transparência ver que foi mandado, 

quanto que gastou, e porque que não chegou até aqui? Então o povo já começou a perceber isso, 

então nem precisa ficar falando muito, então se o sindicato desse esse auxilio, eu acredito que 

ia ser bem melhor, tanto que lá na escola Menino Jesus, os pais de manifestaram porque eles 

cortaram a metade, a creche era integral, ele cortou a meio período, porque ele não tinha 

merenda e não tinha funcionário, os pais se manifestaram, quando foi comentado que foi 

retirado também esse planejamento, os pais estão se manifestando em prol do profissional, 

então a população está vendo isso aí, e  a gente fica mais feliz com isso, ficamos mais assim, 

um pouco confiantes de que a gente vai poder chegar em alguma coisa, e que se a gente for 

fazer uma greve agora, a gente vai ter uma boa parte da população do nosso lado.     

Alan: é ou já foi filiada a algum partido político?  

Servidora da Educação: Não. 

Alan: Não. 

Servidora da Educação: Não, nunca me interessei. 

Alan: A senhora acredita que o sindicato tem algum atrelamento político partidário? Existe 

alguma corrente política partidária dentro do sindicato? Existe alguma relação do sindicato com 

algum partido político? A senhora acredita que isso aconteça? 

Servidora da Educação: Eu acredito que pode acontecer sim, porque o sindicato ele é política, 

eu acredito que alguma situação de politicagem tem, agora, eu acredito que sim, agora, não sei, 

mas pelas reuniões que eu fui, a gente observa que também precisa de político pra poder auxiliar, 

nós precisamos ter os políticos do nosso lado, então eu acredito que eles tenham e concordo 

que deve ter.    

Alan: A senhora acredita que além de auxiliar ele poderia de alguma maneira prejudicar o 
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sindicato e ou o movimento sindical? 

Servidora da Educação: Aí vai depender do presidente, então, ou comenta uma coisa ou outra, 

e eu já não vou comentar, porque eu não posso dizer algo que eu ouvi de terceiros, então é uma 

conclusão que eu ainda não cheguei, eu não quero acreditar que isso ocorra, porque a gente ta 

acreditando, ele foi votado, tal, e se isso acontecer vai ser bem decepcionante, então, tomara 

que isso não esteja acontecendo, mas também não podemos descartar que isso pode acontecer.    

Alan: Sim, se sim, então a senhora acredita que há esse atrelamento, mas no sentido de 

construção, no sentido positivo. Qual sua opinião sobre essas correntes políticas então presentes 

no sindicato? A senhora já comentou um pouco que está ligado justamente a esse termo diálogo 

do sindicato com as correntes políticas, com os partidos políticos, no âmbito de construção de 

tentar de alguma maneira contribuir.     

Servidora da Educação: Até onde eu entendo que eu tenho percebido, é nesse sentido. 

Alan: Qual foi o último grande movimento grevista no município e quais foram os resultados 

em relação às exigências dos servidores? 

Servidora da Educação: Assim, a última durou me parece que quinze dias, foi uma das 

maiores, mais de quinze dias. 

Alan: A senhora se lembra em qual ano foi?  

Servidora da Educação: Ano “trazado”.  

Alan: 2015? 

Servidora da Educação: Foi quase depois do meio do ano. 

Alan: Quinze dias. 

Servidora da Educação: De quinze a mais, mais ou menos por ai, eu não marquei bem a data, 

mas foi mais ou menos isso. E aí foi por motivos mesmo de pagamentos, não recebi, depois foi 

tirado nosso auxílio alimentação, aí ele fracionou o nosso salário, ele pagava metade, depois de 

dez dia que ele ia pagar a outra metade, então começou assim, alguns sujaram nome, alguns 

tiveram que entregar consórcio de carro e moto, consignado pagaram juros, e foi aquele 

transtorno, foi se levando mais ou menos uns três meses essa situação, até que, greve, e aí a 

gente fazia greve uns três dias ele pagava, passou no outro mês, e que daí o pessoal se cansou, 

e aí pedimos...  

Alan: Por tempo indeterminado? 

Servidora da Educação: Isso, e foi... 

Alan: Paralisou as atividades dos servidores. 

Servidora da Educação: Foi paralisado mesmo, os servidores se uniram, realmente, e foi, não 

teve discussão, não teve briga, simplesmente, pararam as atividades. 
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Alan: E a pauta era única, atraso salarial, ou tinha mais algumas questões? 

Servidora da Educação: Ele queria tirar os nossos benefícios. 

Alan: Tirar os benefícios. 

Servidora da Educação: Isso. 

Alan: Alguns auxílios. 

Servidora da Educação: E por isso que foi demorado mais, porque ele assinou o termo que ia 

tirar os auxílios, alimentação, insalubridade e outros benefícios que os professores tem em sala 

de aula, então ele realmente tirou, então a gente só voltou a trabalhar quando ele voltou atrás, 

quando ele devolveu aquilo, esse foi um dos casos que a gente mais insistiu, até enquanto o 

salário estava atrasando, a gente ainda estava tolerando, pensando, uma hora vai se ajeitar, mas 

quando ele tirou, aí ninguém gostou.  

Alan: Então houve resultado, diante das exigências, quais foram as conquistas então nessa 

greve? 

Servidora da Educação: Permaneceu. 

Alan: Os auxílios. 

Servidora da Educação: Isso, não foi tirado nada. 

Alan: E em relação aos salários há uma regularidade agora, ou ainda continua irregular? Os 

atrasos.  

Servidora da Educação: Ainda continua irregular.  

Alan: É, nos dois anos? 

Servidora da Educação: Bom, no mês passado ele pagou no dia certo, porque ia ter reunião, 

por exemplo, vai ter reunião amanhã, hoje é 29 (vinte e nove), se amanhã vai ter uma reunião, 

o salário sai hoje.  

Alan: A reunião do que? 

Servidora da Educação: Do sindicato 

Alan: Se o sindicato convoca uma assembléia, o salário cai? 

Servidora da Educação: O salário cai, mas o que que ele faz? Ele paga só dos professores da 

educação, e não paga saúde e as outras repartições, e aí o que que acontece, ele dividiu os 

funcionários públicos para que não houvesse greve. Então ele pagando a educação que é a que 

mais vai em cima, então ele pagando a educação os outros perderam a força, e esses outros 

estão sofrendo atrasos de quinze, vinte dias até meses, quando a gente está recebendo o outro 

salário, aí é que eles vão receber, tá assim, essa situação está durando muito tempo, que nem, 

parece que a saúde recebeu dia 20 (vinte), era pra eles receberem até o quinto dia útil, e isso 

está acontecendo, e eles estão perdendo a força, agora nesse sentido que eu acreditaria que o 
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sindicato poderia intervir mesmo, porque a educação não pode fazer greve se recebeu, como 

que a gente vai fazer greve? Eles não receberam, eles podem fazer greve, a gente recebeu, como 

que a gente vai fazer? Não pode.  

Alan: Não pode? 

Servidora da Educação: Não pode, se a gente fizer a gente está fora da lei. Aí onde o sindicato 

pode intervir, porque pode paralisar o hospital, um postinho, sim, pode, vai deixar o povo 

sabendo disso, porque o povo precisa saber, que eles estão de greve porque o prefeito não pagou, 

agora o que dá dó é você chegar lá, eu to vendo eles limpar, fazer faxina, limpando, trabalhando, 

a dias sem receber, e todo mundo ajudando uns aos outros pra não faltar o que comer, então 

nesse sentido o sindicato deixa um pouco, eu acredito assim, que deixa um pouco a desejar, ele 

poderia fazer alguma coisa em prol dessa outra...  

Alan: Dessas outras categorias. 

Servidora da Educação: Das outras categorias, sim. 

Alan: Dos outros setores da prefeitura. 

Servidora da Educação: É nesse sentido. 

Alan: E a senhora sente-se satisfeita enquanto trabalhadora do município de Rolim de Moura 

e representada pela SINSEZMAT? 

Servidora da Educação: Satisfeita não, porque eu trabalhava autônoma, no setor privado, e eu 

me formei fiquei muito tempo, nunca quis trabalhar na educação, e cheguei aqui e resolvi fazer 

um concurso, no primeiro que eu fiz passei, lá vou eu, deve ter as vantagens, mas assim, em 

questão de valores eu ganhava três vezes mais, e aqui parece que está mendigando, implorando 

pra pagar, tomara Deus que me pague, então parece que estamos implorando algo, e eu nunca 

passei por essa situação, então sinceramente me sinto bem constrangida, gosto do que estou 

fazendo, realmente é gostoso, é prazeroso, mas a situação, nós somos bem desvalorizados, e 

isso aí. E agora o representante do SINSEZMAT nos últimos meses deixou um pouco a desejar, 

ele deu uma...e então saiu uns comentários e outros, prefiro não dizer no caso, o meu parecer, 

mas assim, aconteceu tanta coisa, e está com uns seis meses mais ou menos que o sindicato não 

se mobiliza. Agora essa semana que eu to vendo que vai se mobilizar outra vez, então ele 

fazendo isso a categoria ganha um pouco mais de força, e a gente vai em cima, mas a gente já 

perdeu muito.      

Alan: Sim. Então existe certa insatisfação por conta de um distanciamento aí mesmo do 

sindicato?  

Servidora da Educação: Segundo o nosso representante, ele precisou fazer uma cirurgia, e 

nesse afastamento aconteceu muita coisa que precisava ele ali. 
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Alan: Bom então é isso, gostaria novamente de agradecer pela entrevista, muito obrigado, e 

vamos em frente, lutando pela educação.  

Servidora da Educação: Beleza, de nada.  

 

ENTREVISTA SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS – PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA 

 

Alan: Há quanto tempo trabalha no funcionalismo público municipal de Rolim de Moura? 

Servidor Educação: Eu prestei um concurso e fui aprovado, e fui trabalhar em dia 28 de 

fevereiro de 2004. 

Alan: E há quanto tempo vive em Rolim de Moura? 

Servidor Educação: Nós estamos há aproximadamente há 34 anos aqui no município. 

Alan: E você veio de qual região? 

Servidor Educação: Nossa, região, eu vim do Paraná, de Matelândia, Estado do Paraná. 

Alan: E quais foram os principais motivos pelos quais fizeram você virem pra Rolim?  

Servidor Educação: É por Rondônia naquela época estar muito falada na região do Paraná, e 

através de amigos que vieram aqui, gostaram e aí fizeram proposta pra gente trabalhar na área 

da agricultura aqui, que era muito fértil né a terra, e aí como o pai era agricultor lá na cidade no 

Paraná, resolvemos vir pra cá, em busca de um horizonte né, terras que estavam muito fácil na 

época aqui, e aí a gente veio pra trabalhar aqui na área rural. E aí ficamos um tempo na área 

rural e aí viemos pra cidade, trabalhamos na área da madeira que era o forte da cidade naquela 

época e aí a gente conquistou, e aí eu era criança ainda de apenas 11 anos, mas assim, já ajudava 

no trabalho né, na ajuda financeira da casa, o pai foi um funcionário público também, 

aposentado hoje, e aí eu tomei o gosto pelo município né, entrei, prestei um concurso e trabalhei 

na área da construção civil do município, prestava serviço e aí por motivo de saúde aí eu vim 

pra educação pra exercer uma função mais leve né, e aí to aqui na educação. 

Alan: Há quanto tempo é filiado ao Sindicato dos Servidores Públicos Municiais da Zona da 

Mata, o SINSEZMAT? 

Servidor Educação: A gente, desde quando eu entrei né em 2003, logo em seguida a gente já 

filiou no sindicato. 

Alan: É praticamente na formação do SINSEZMAT né, porque antes era o SINDEPRON né. 

Servidor Educação: Era o SINDEPRON, mas só que não, na época do SINDEPRON eu não 

era funcionário ainda, eu entrei já era o SINSEZMAT. 

Alan: Já foi filiado a algum outro sindicato? 
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Servidor Educação: Não, que eu saiba não, porque antes de eu entrar na prefeitura eu era 

autônomo né, eu trabalhava na construção civil particular, só em serviços particulares. 

Alan: Quais são as principais demandas ou necessidades que os servidores municipais 

enfrentam atualmente ou que o senhor possa destacar aí durante esses 14 anos de prefeitura, 

quais são os principais problemas que vocês enfrentaram e tem enfrentado. 

Servidor Educação: Olha, pra dizer a verdade assim... eu, toda a vida a gente trabalhou assim, 

antes era mais na questão de os trabalhos eram mais puxados né, porque na área da secretaria 

de obras, mas assim, sempre a gente teve o salário em dias né, sem problema no meio da 

sociedade, os créditos na cidade era mais fácil né, diferente da atual gestão né, que a gente 

sempre tem o salário um pouco, demora, atrasa né, mas assim, sempre a gente tá recebendo, 

atrasa um pouco, mas sempre tão pagando, e a dificuldade da gente eu não vejo assim, porque 

hoje a gente tá recebendo, atrasa um pouco, mas graças a deus a gente tá mantendo aí. 

Alan: Qual a sua visão em relação a função dos sindicatos? 

Servidor Educação: Olha, o sindicato, eu vejo assim, ajuda muito o funcionário público, 

porque eles têm lutado, muitas coisas que a gente sempre lutou, plano de carreira, ainda tamo 

lutando, conseguimos muitas coisas, complementação salarial, sempre tá lutando pelo auxílio 

alimentação, sobre hora extra, sobre todas as coisas que foi implantado que o funcionário 

exerceu de complementação salarial, graças ao sindicato, o sindicato tem ajudado a gente muito 

porque dá uma força lá pra lutar pelos direitos dos funcionários. 

Alan: E qual a importância dessa representatividade do sindicato para as necessidades dos 

servidores. 

Servidor Educação: É que nem eu falei, de repente pra gente ir só né, na questão de conversar 

com os líder da prefeitura e até mesmo com os vereadores é fácil, porque o sindicato é um 

trampolim né, é um elo do funcionário para com as autoridades né, para os representante do 

município, então é muito bom ter esse representante. 

Alan: O senhor pensa que o sindicalismo passa por alguma crise? E não só o sindicalismo do 

SINSEZMAT, mas num âmbito nacional e regional, e se a resposta for positiva, quais seriam 

os principais problemas enfrentado pelo sindicalismo, por essa crise?  

Servidor Educação: O que eu vejo, a maior dificuldade do sindicato tá no meio político né, 

igual nós podemos observar a política do Brasil está passando por um crise né, desastrosa, e o 

sindicato queira ou não entra nessa questão né, porque se a política não tiver uma reforma né, 

o sindicato praticamente ele vai patinar nessa situação que, então pra melhorar as dificuldades 

não só do sindicato, também é na base política do Brasil que tá passando por um momento, por 

essa turbulência aí que nós vemos, desde a presidência e vem até chegar ao nosso município aí 
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que tá, e principalmente os municípios pequenos é que estão mais sofrendo essa devasta política 

do Brasil.   

Alan: E isso acaba refletindo, no seu ponto de vista, no sindicato também? De qual maneira? 

Servidor Educação: No sindicato também, porque o sindicato vê a necessidade do funcionário, 

mas ao mesmo tempo bate na questão é.... como eu vou dizer, nessa demanda política que tá 

sobre financeiros né, o Brasil passa por isso, então o sindicato ele quer talvez, até tenha os 

projetos que ajuda o funcionário público, mas a demanda política bate nela e fica essa situação. 

Alan: O sindicato fica sem ação... 

Servidor Educação: Sem ação, precisa das reformas né, muitos brigam, uns acham que a 

reforma da previdência não vai ser boa principalmente pro funcionário, ou pros aposentados, 

mas eu vejo que se não tiver uma reforma urgente né, mais pra frente as culpas serão maiores 

né, eu penso comigo, a minha opinião é essa a respeito das questões políticas do Brasil, do 

município. 

Alan: E o que o sindicato tem feito para defender as demandas dos servidores? O senhor já 

comentou que tem um problema em relação aos atrasos de pagamento, não sei se na secretaria 

de obras talvez vocês enfrentariam alguns problemas de trabalho, equipamento de segurança, 

proteção, se tinham esses equipamentos, e hoje também tem se enfrentado alguns problemas no 

município, o que o sindicato tem feito pra resolver os problemas dos servidores do município?  

Servidor Educação: Nesses é, o sindicato, é assim, quando eu trabalhava na obra ou até mesmo 

aqui, na parte de segurança do funcionário as vezes falha né, muitas vezes falha, na época que 

trabalhava, o lixo era parte do município, não era terceirizado, muitos funcionários já ficaram 

doente por não ter uma proteção, uma medida de segurança né, dos funcionários, e nós também 

quando trabalhava no setor de obras né, a gente não tinha os equipamentos adequados pra 

trabalhar, muitas as vezes a gente trabalhava desativando escolas nas linhas, e daí muito prego, 

esses forro muito cheio de morcego e a gente lidava com essa situação sem nem uma proteção, 

a alimentação era ali mesmo, perto de tudo aquilo ali, então eu vejo que, e o sindicato por muitas 

vezes reclamou, e por ser o sindicato pequeno naquela época, talvez não ajudou a gente da 

maneira correta, mas é que eu penso que poderia ter mais segurança, muitas pessoas ficaram 

doentes por essa situação.problemas o sindicato talvez não atuou?  

Servidor Educação: É, faltou mais pulso firme pras demandas né. 

Alan: O senhor entende que o sindicato deve lutar por demandas mais além daquelas 

relacionadas aos interesses econômicos e profissionais dos trabalhadores? No sentido de não 

ficar somente voltado ao problema dos servidores da prefeitura de Rolim de Moura, se ele 

deveria atuar, por exemplo, em decisões políticas, em discussões políticas, ou se o município 
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passa por um problema social, e o sindicato intervir por isso, discutir esses problemas na cidade, 

e se sim, quais seriam os meios de luta para se resolver essas questões que não estão somente 

ligadas a questões econômicas e profissionais dos servidores?  

Servidor Educação: Bom, eu vejo que o sindicato é uma força muito grande, tanto que ele tem 

o poder na área econômica do município né, o sindicato leva uma força também na área do 

comércio, porque a gente tinha, o sindicato atuava em conduzir os gastos do funcionário público 

com o comércio, e isso hoje foi cortado, devido a situação do município que está passando por 

esse problema, e aí não conseguiram manter essa, tanto prefeitura, como comércio, e nós fomos 

penalizados com isso. Hoje a gente não compra mais convenio nenhum no município por essa 

falta de compromisso com a prefeitura, então o sindicato tem essa força, porque tivemos nesses 

outros sindicatos aí, dos metalúrgicos... eles têm uma força muito grande na política né, as 

decisões, então o município.... e o sindicato ele pode sim atuar na área social do município, 

principalmente o nosso sindicato, ele abrange a Zona da Mata toda, até um tempo atrás nós 

tinha muita força no sindicato nessa área de comércio, porque tinha muita facilidade pra estar 

comprando, entrou até na área de veículo aí, pra gente comprar, moto essas coisas, aquela era a 

facilidade do funcionário público, hoje nós estamos escassos disso daí, não por culpa do 

sindicato, mas pela parte política do município. Mas o sindicato é uma força sim, em todas as 

áreas.    

Alan: O senhor vê algum ponto negativo nesses convênios? Nessa política de convernio, parece 

que financeiramente em um dado momento foi muito interessante para o sindicato, se tornou 

um grande sindicato no nosso estado, financeiramente também, não só com poder político, mas 

o senhor vê algum tipo de problema? Que possa afetar o sindicato, os funcionários o movimento 

sindical? 

Servidor Educação: Não, eu vejo que não porque, é, eu até mesmo, eu sei que alguns 

comerciantes diz que esse corte dos convênios com o SINSEZMAT deu uma caída na área do 

comércio, caiu muito as vendas porque o funcionário tinha facilidade né, e por ele ter essa 

facilidade ele comprava, então deu uma queda, e de qualquer forma não prejudica o funcionário 

né porque.... e o sindicato deixou de ganhar, porque ele tinha uma porcentagem ora controlar 

né, as vendas e as compras dos funcionários. Eu creio que o sindicato deu uma queda muito 

significativa nessa situação. 

Alan: O senhor já foi filiado a algum partido político? 

Servidor Educação: Não. 

Alan: O senhoracredita que o sindicato tenha algum atrelamento político partidário? Existem 

corrente políticas, ou o sindicato representa de alguma maneira algum tipo de partido político, 
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ou algum grupo político? 

Servidor Educação: O SINSEZMAT, eu creio que não, o sindicato é paralelo a isso, 

principalmente o nosso sindicato, ele é paralelo a isso, ele é voltado mais na questão do 

funcionário mesmo. 

Alan: Qual foi o último grande movimento grevista no município e quais foram os resultados 

em relação às exigências dos servidores 

Servidor Educação: A, o último foi em 2015 do meio pro final, foi a última greve que teve. 

Alan: E os resultados dessa greve? Qual era a pauta da greve? Quais eram as exigências de 

vocês nesse momento? 

Servidor Educação: O que eu me lembro era do plano de carreira, produtividade, e foi 

discutido isso daí, que eu me lembre, salarial.   

Alan: Já tinha aquele problema dos atrasos em 2015 (dois mil e quinze), não é? 

Servidor Educação: Já tinha, mas assim, o que o prefeito queria tirar do funcionário 

conseguiram manter, não teve prejuízo nenhum. 

Alan: A conquista está ligada a isso? Houve uma política de cortes do município, houve um 

movimento grevista e vocês conseguiram manter todos os auxílios e benefícios que tinham? 

Servidor Educação: A conquista está ligada a isso, exatamente, auxílio alimentação, auxílio 

odontológico que foi também uma grande ajuda do sindicato, hoje o funcionário tem esse 

convênio com o odontológico.  

Alan: Que não está funcionando agora? 

Servidor Educação: Está funcionando meio arrastando, mas ainda está. 

Alan: A tá, é porque eu pensei que tivesse cortado tudo. 

Servidor Educação: Não, não cortou ainda, ainda tem. Precisava, o que eu penso, o sindicato 

poderia conquistar mais né, exames que não tem, hoje o funcionário público não tem essas 

regalias como tinha antes na época do outro convênio que tinha, hoje o funcionário precisava 

ter, tipo o estado tem um convênio com saúde, com exames, com até mesmo até cirurgias, tem 

funcionário do estado tem como, e o funcionário municipal não tem. 

Alan: O senhor acha que o sindicato poderia de alguma maneira ou deveria de alguma maneira 

contribuir para que toda a população tivesse também acesso a isso? Que não se restringisse 

somente aos servidores públicos? 

Servidor Educação: Eu acho que sim, porque seria bom, que nem nós mesmo, eu tenho o meu 

convênio odontológico e nem toda minha família, meus filhos podem usufruir, é só eu e mais 

duas pessoas, mas nós somos em quatro, dois ficam fora, eu acho que poderia entrar pelo menos 

as famílias da gente, entrasse nesse convênio.  
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Alan: Como o sindicato poderia contribuir para se efetivar isso? 

Servidor Educação: Trabalhando né, a gestão a qual está vê as necessidades, se o sindicato, o 

atual presidente do sindicato tem nos ajudado muito, só que precisa muito mais ainda, precisa 

também de uma reforma dentro do sindicato aí pra ver essas questões, os conselheiros brigar 

por isso... 

Alan: Sente-se satisfeito enquanto trabalhador do Município de Rolim de Moura e representado 

pelo SINSEZMAT? 

Servidor Educação: Eu me sinto satisfeito, sim, nesse tempo todo aí, conquistei muita coisa, 

gralhas a ser um funcionário público, e como eu falei no começo o sindicato tem nos ajudado 

muito, tem nos apoiado aí, em várias coisas. 

Alan: Bom, eu queria agradecer a sua contribuição, como eu disse antes nós temos os termos 

aqui, isso tudo vai ser mantido, tudo levantado como dados de pesquisa, certo? Obrigado viu. 
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ATAS DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA DA 

MATA 
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