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Companheiros,
 Celebramos mais um Acor-
do Coletivo de Trabalho, o ACT 
2004/2005. Após várias rodadas 
de negociação e assembléias 
gerais, foi possível construirmos 
o entendimento que superou as 
dificuldades que marcaram o 
início desta data-base. Temos a 
certeza de que este Acordo Co-
letivo é fruto da participação dos 
trabalhadores, do compromisso 
da direção do Sindicato e da pos-
tura da diretoria da Empresa.
 Não pensamos que deste 
processo saíram vencedores ou 
vencidos, pois sempre defende-
mos que os avanços nas nego-
ciações são passos decisivos em 
direção à solução dos problemas 
que afetam diretamente a vida 
dos trabalhadores. Desta forma, 
conquistas como a reposição 
integral das perdas salariais 

(100% do INPC/IBGE), aumento 
do ticket alimentação e da grati-
ficação para dirigir, bem como a 
manutenção do plano de saúde, 
da gratificação de férias e do pa-
gamento quinzenal, entre outros, 
são uma grande VITÓRIA de 
todos: Trabalhadores, Sindicato 
e Empresa.
 Acreditamos sinceramente 
que ao melhorarmos as condi-
ções de trabalho e vida dos traba-
lhadores, estamos efetivamente 
melhorando as condições para 
que a CEMAT cumpra, cada dia 
melhor, seu papel de agente do 
desenvolvimento sócio-econômi-
co do nosso querido Estado de 
Mato Grosso.
 Reafirmamos a confiança 
no talento, no conhecimento e na 

dedicação de todos que, no dia-
a-dia, estão presentes na história 
desta Empresa, conscientes de 
sua responsabilidade na cons-
trução de uma CEMAT cada dia 
mais eficiente no cumprimento de 
sua missão.
 Nossos agradecimentos à 
direção da CEMAT, representada 
pelo Dr. Evandro César Camilo 
Coura - Presidente e Diretor de 
Relações com Investidores e 
pelo Dr. Antonio da Cunha Braga 
- Vice-Presidente de Operações, 
pela participação decisiva na ce-
lebração deste Acordo Coletivo 
de Trabalho.
 Agradecendo a Deus por 
mais um ano nesta jornada, de-
sejamos a todos um Feliz Natal e 
que 2005 seja repleto de saúde e 
prosperidade.



2	 Desafio	-	Dezembro/2004

EXPEDIENTE
Desafio Cemat é uma publicação do 

Sindicato dos Urbanitários do Estado de
Mato Grosso - STIU-MT

DIRETORIA EFETIVA
 Presidente: Dillon Caporossi

 Vice-Presidente: Celso Edson B. Barreto
1º Secretário:  Ednilson da C. Navarros

2º Secretário: Jorge Alberto de A. Moreira
1º Tesoureiro: Walter J. Miranda

2º Tesoureiro: Daladier Caporossi
Diretor Social: Milton Sérgio de Souza 

CONSELHO FISCAL
Joaquim Waldir de Souza

Roseane Figueiredo Souza
Naurelino da Costa Lima  

REPRESENTANTES JUNTO À FNU
Antônio Carlos Serra

José André Paes de Oliveira

JORNALISTA RESPONSÁVEL: 
Lucimar Dantas (MTb 776)

IMPRESSÃO: DEFANTI Gráfica e Editora
TIRAGEM: 2000 exemplares

STIU-MT - R. Alberto Velho Moreira, 191
B. Bandeirantes - Cuiabá/MT - 78010-180

Telefax: (65) 624-8989
E-mail: stiumt@terra.com.br

ACT 2004-2005
Manutenção e avanço em nossas conquis-

 Após um longo período de 
negociações, o Sindicato dos 
Urbanitários - STIU-MT, conquis-
tou para a categoria inúmeros 
avanços no Acordo Coletivo de 
Trabalho 2004/2005, como:
 - 100% de reposição salarial 
(5,72% - INPC/IBGE - nov/2003 
a out/2004), em uma única vez, 
retroativo a novembro/2004;
 * Correção do piso salarial 
pelo mesmo índice de reposição 
salarial;
 * Aumento do valor do Ti-
cket Alimentação (de R$ 120,00 
para R$ 160,00);
 * Aumento do Auxílio Fu-
neral (de  R$ 1.185,00 para R$ 
2.000,00);
 * Aumento do Auxílio Filho 
Excepcional (de R$ 237,00 para 
R$ 300,00);

 * Aumento do Adicional 
para empregados que dirigem 
veículos da empresa (de R$ 
104,00 para R$ 120,00);
 * Correção do Auxílilo Cre-
che pelo mesmo índice da repo-
sição salarial;
 *  Incorporação do Adicional 
por Tempo de Serviço.
 Além dos avanços signi-

ficativos, o Sindicato manteve 
as conquistas já existentes no 
Acordo.
 Esta é apenas uma pré-
via. Tão logo o Acordo Coletivo 
2004/2005 esteja registrado pela 
DRTE/MT, o Sindicato o estará 
divulgando na íntegra.

Então é Natal, e o que você 
fez?
O ano termina, e nasce outra 
vez.
Então é Natal, a festa Cristã.
Do velho e do novo, do amor 
como um todo.
Então bom Natal, e um ano 
novo também.
Que seja feliz quem, souber 
o que é o bem.
Então é Natal, pro enfermo e 
pro são.
Pro rico e pro pobre, num só 
coração.
Então bom Natal, pro branco 
e pro negro.
Amarelo e vermelho, pra paz 
afinal.
Então bom Natal, e um ano 
novo também.
Que seja feliz quem, souber 
o que é o bem.
Então é Natal, o que a gente 
fez?
O ano termina, e começa ou-
tra vez.

Então é Natal...
E Então é Natal, a festa Cristã.
Do velho e do novo, o amor 
como um todo.
Então bom Natal, e um ano 
novo também.
Que seja feliz quem, souber 
o que é o bem.
Harehama, Há quem ama.
Harehama, ha...
Então é Natal, e o que você 
fez?
O ano termina, e nasce outra 
vez.


