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ANO DE ATAQUES E 
MUITA ORGANIZAÇÃO

Udo quer privatizar 
educação infantil 
de Joinville 

Sinsej informa o 
andamento das  
ações coletivas

Novo Estatuto 
dos Servidores foi 
defi nido em Itapoá

Em 2013 servidores enfrentaram muitos ataques, 
mas resistiram com união e mobilizações pág. 03

Governo municipal lançou 
edital para a compra de 2,7 mil 
vagas em instituições de ensino 
privadas da cidade

pág. 04

Desde 2010, o setor jurídico 
do sindicato entrou com 
diversos processos na Justiça 
representando os servidores

pág. 03

Trabalhadores reuniram-se 
novamente e votaram proposta 
oficial de texto da categoria que 
será entregue ao prefeito

pág. 03

Prefeitura de Joinville deveria apresentar um plano de 
investimentos para construção de novos CEIs

Próximo passo da categoria será acompanhar o envio 
do projeto à Câmara de Vereadores de Itapoá

Uma greve de 12 dias, diversas mobilizações setorizadas e um dia de paralisação geral levaram a conquistas

Francine Hellmann

Johannes Halter
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Quando o ano iniciou, o Brasil ainda era visto como uma ilha 
de paz e prosperidade frente ao cenário de ataques aos direitos 
dos trabalhadores no mundo todo. Parecia que os jovens e tra-
balhadores brasileiros estavam alheios às lutas que ocorriam ao 
redor do planeta.

Junho chegou e, de repente, milhões tomaram as ruas do pa-
ís, denunciando a situação em que vive a população. Por trás 
da falácia do pleno emprego e do alto nível de desenvolvimento 
econômico, descobriu-se um Brasil em que as pessoas sofrem 
nas filas para ter acesso à educação e saúde, em que o trans-
porte público humilha os usuários. E tudo isso a um custo cada 
vez maior. 

Por anos viu-se o país despontar entre as maiores economias 
mundiais. Bancos e grandes empresas nunca lucraram tanto. 
Aos trabalhadores restaram migalhas, com reajustes poucas ve-
zes acima da inflação. As famílias brasileiras nunca estiveram 
tão endividadas. 

Quando as massas tomaram as ruas, governo e a velha mídia 
não compreenderam. Atônitos, os “especialistas” da Rede Glo-
bo e da Veja deram palpites, infundados, tentando desqualificar 
o movimento e suas dimensões. Depois das jornadas de junho, 
vieram grandes greves. Bancários, trabalhadores dos Correios, 
servidores públicos, petroleiros... No Rio de Janeiro, a luta não 
tem fim. Professores são massacrados pelas tropas do governo 
do estado, apoiadas pela Força de Segurança Nacional enviada 
pela presidente Dilma. 

Isso tudo somente prepara o terreno para novos e maiores 
enfrentamentos. Os jovens e os trabalhadores não vão desistir 
de batalhar por seus direitos e por uma sociedade mais justa, 
mais fraterna. É preciso organizar a luta para o próximo perío-
do. Sindicatos, diretórios, grêmios e associações precisam cum-
prir seu papel de dirigir as reivindicações para que a vitória se-
ja alcançada.

A coisa não é diferente para nossa categoria. Em Joinville, 
prepara-se grandes investidas contra o serviço público, com ter-
ceirização em vários setores. Avança também a meritocracia, 
com o intuito de subjugar de vez os trabalhadores. Em Garuva, 
é preciso organizar a batalha por uma campanha salarial unifi-
cada, que inicie e termine com a decisão dos trabalhadores – e 
não por um “acordo” de gabinete entre aqueles que insistem em 
não permitir a organização da categoria. Em Itapoá, a luta pela 
implementação do novo Estatuto, pelo novo PCCS e pela recupe-
ração das perdas salariais vai depender da participação maciça 
de todos os servidores.

2013 não termina. Os levantes deste ano estão vivos na me-
mória e nos corações dos lutadores. Preparemos um 2014 de 
ainda mais Unidade, Organização e Luta para defender e ampliar 
nossas condições de vida e de trabalho.

 Boas festas a todos.

Ano de 2013 
entrará na história

CHARGE - PROFESSOR SIDNEI ARAUJO

Sugira pautas: jornalismo@sinsej.org.br

O Sinsej participou da audi-
ência pública sobre a criação da 
guarda municipal em Joinville, 
realizada em 26 de novembro, 
na Câmara de Vereadores. A 
entidade posicionou-se contra 
a proposta da Prefeitura. Para o 
sindicato, a administração pre-
tende investir recursos na re-
pressão da população e movi-
mentos sociais em detrimento 
dos serviços públicos de saúde, 
transporte e educação.  

Em dezembro o sindica-
to completa 25 anos e promove 
uma semana de comemoração. 
Serão cinco dias de atividades 
com homenagem, palestras, se-
minário e baile. Com exceção 
da festa, todos os eventos serão 
abertos à comunidade. A progra-
mação completa pode ser confe-
rida no site do sindicato ou nos 
materiais distribuídos nos locais 
de trabalho. Os ingressos para o 
baile são limitadose e podem ser 
retirados pelos associados na se-
de do Sinsej. Cada sindicalizado 
tem direito a um acompanhante. 

O último dia de atendimen-
to do Sinsej em 2013 será 19 de 
dezembro. Os serviços do sin-
dicato retornam normalmente 
em 6 de janeiro. Em caso de ur-

O sorteio dos chalés da sede 
praiana do Sinsej, na Barra do 
Sul, ocorreu dia 25 de novem-
bro. Agora, os servidores sorte-
ados precisam acertar estadas 
dentro dos prazos estipulados, 
que variam de acordo com o 

Guarda municipal
não é a solução

Baile e semana de
25 anos do Sinsej

Recesso de fim
de ano no Sinsej

Chalés do Sinsej 

Ittran fez um dia de paralisação

EDITORIAL  
ULRICH BEATHALTER

CURTAS

Agora os sorteados deverão 
ficar atentos às datas de 
confirmação e pagamento

Acompanhando a onda de mobilizações da categoria, os servidores 
do Ittran cruzaram os braços no dia 7 de novembro. No mesmo dia 
a Prefeitura concordou em atender uma das reivindicações.

gência, os telefones dos direto-
res podem ser encontrados no 
site da entidade. A direção e a 
equipe do Sinsej desejam boas 
festas a todos os servidores de 
Joinville, Garuva e Itapoá. 

IMAGEM DO MÊS

período da hospedagem: para 
estadas em dezembro, o paga-
mento deve ser feito até 06/12; 
para janeiro, até 16/12; para fe-
vereiro, até 24/01 e para mar-
ço, até 21/02. 

Sindicatos, diretórios, grêmios e associações precisam cumprir 
seu papel de organizar o movimento até a vitória

Divulgação

Francine Hellmann

Johannes Halter
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ITAPOÁ - Em assembleia dia 
28 de novembro os servidores 
aprovaram a proposta do no-
vo Estatuto da categoria. Cerca 
de 50 trabalhadores compare-
ceram e discutiram novamente 
o texto, apontando melhorias e 
sanando dúvidas.

Em reunião com o prefei-
to Sergio Aguiar, dia 20 de no-
vembro, o Sinsej apresentou as 
principais alterações discuti-
das na assembleia de 30 de ou-
tubro. Na reunião, o chefe do 
Executivo reafi rmou o compro-
misso de encaminhar o proje-
to à Câmara de Vereadores ain-
da este ano e concordou com a 
maioria das propostas.

Entre as principais mudan-
ças estão: garantia da licença 
prêmio de três meses a cada 
cinco anos, defi nição da hora-
aula para os professores, regu-

lamentação da hora extra,  ga-
rantia de 45 dias de férias aos 
profi ssionais do magistério e 
abono no valor de metade da 
remuneração para os demais 
servidores.

Outros pontos, que haviam 
sido construídos pelos trabalha-
dores, foram negados: amplia-
ção do adicional noturno pa-
ra 40%, conversão de um terço 
da licença prêmio em dinheiro 
e eleição para diretores escola-
res. Esses ítens serão discutidos 
novamente com o prefeito.

O próximo passo será acom-
panhar o projeto na Câmara 
de Vereadores para que ele se-
ja aprovado da forma como os 
servidores o construíram.

As principais mudanças e 
o novo texto completo podem 
ser encontradas no site www.
sinsej.org.br.

Trabalhadores contribuíram com a elaboração do novo texto

Ano da categoria foi marcado pela organização que defendeu e 
ampliou direitos ameaçados por Udo Döhler 

JOINVILLE - De todos os 
ataques feitos pela Prefeitura 
em 2013, vários foram evita-
dos pela reação da categoria. 
O mais recente exemplo foi a 
paralisação geral dos servido-
res de Joinville, em 19 de no-
vembro, que conquistou um 
Calendário Escolar com qua-
tro dias a menos do propos-
to pela Secretaria de Educa-
ção, a aplicação gradativa de 
33,33% de hora-atividade em 
seis anos, o ponto facultati-
vo do Carnaval em 2014 e o 
pagamento de um abono pa-
ra quem trabalhar no recesso 
de fi m de ano equivalente a 
150% do valor da hora. 

Este ano os servidores tam-
bém fi zeram 12 dias de greve 
em maio, conseguindo um re-
ajuste salarial de 7,25% parce-
lado, abono para 20 de janei-
ro de 2014 que compensará a 
perda pelo parcelamento, au-
mento de 20% do vale alimen-
tação, pagamento em dobro 
do sétimo dia de trabalho, re-
gulamentação para o acúmulo 
de férias, manutenção de 15 
dias de recesso para o magisté-
rio em julho de 2013, retirada 
de dois dias de plantão do Ca-
lendário Escolar 2013, altera-
ção da forma de aplicação de 
hora-atividade na Educação 
Infantil, extensão da gratifi ca-
ção de Pronto Atendimento, 
liberação de dois dirigentes 
eleitos para o Sinsej, antecipa-
ção do crédito do vale-alimen-
tação para o dia 25 de cada 
mês e antecipação da publica-
ção da folha de pagamento 24 
horas antes do pagamento.

Paralisações pontuais
Além das mobilizações ge-

rais, diversos setores estive-
ram organizado este ano. Em 
8 de fevereiro, os servidores 
do Hospital São José resolve-

ram fazer paralisações pelo 
pagamento de hora extra pa-
ra quem havia trabalhado no 
recesso do fi m de 2012. Ape-
nas uma hora depois da deci-
são, o prefeito concordou em 
pagar o direito. Em 13 de no-
vembro, eles pararam mais um 
dia e conseguiram a manuten-
ção do direito de matricula-
rem seus fi lhos em uma cre-
che da cidade. 

Outro caso aconteceu em 
3 de setembro, quando os ser-
vidores da Fábrica de Tubos 
resolveram cruzar os braços. 
Eles pediam uma modifi ca-
ção na forma como se calcu-
lava o adicional de produtivi-
dade, pois eram penalizados 
quando faltava matéria prima 
ou uma máquina quebrava. O 
movimento foi bem sucedido.

Os servidores e a comuni-
dade dos loteamentos Jardim 
Edilene e Estevão de Matos fi -
zeram um ato em 7 de outu-
bro pela construção de um no-
vo posto de saúde na região. 
Eles conquistaram prazos que 
estão sendo cobrados. 

Em 7 de novembro, os ser-
vidores do Ittran também pa-
ralisaram. No mesmo dia al-
cançaram a reivindicação de 
que os anos de trabalho pres-
tados à Conurb fossem inclu-
ídos no cálculo do adicional 
por tempo de serviço.

Além disso, os Pronto 
Atendimentos, que sofriam 
com o não pagamento do 7º 
dia de trabalho, apenas amea-
çaram parar e tiveram a situa-
ção resolvida. 

Estes exemplos demons-
tram a importância da organi-
zação dos trabalhadores e da 
pressão sobre o governo. Pa-
ra a campanha salarial 2014, 
a categoria precisa estar certa 
de que os avanços e conquistas 
só virão com luta.

Direitos foram 
garantidos com 

resistência  
JOINVILLE - Em 2013 os servi-
dores enfrentaram diversos ata-
ques a direitos e precisaram 
resistir duramente com mui-
ta organização. Este foi o pri-
meiro ano de governo de Udo 
Döhler, legítimo representan-
te da burguesia da cidade, que 
presidiu a Associação Comer-
cial e Industrial de Joinville 
(Acij) por anos. 

Uma das primeiras demons-
trações de que este prefeito não 
se elegeu para atender aos inte-
resses dos trabalhadores foi o 
atraso de salário dos servidores 
no mês de janeiro. Enquanto is-
so, o pagamento de empresá-
rios fornecedores da Prefeitura 
foi negociado e pago religiosa-
mente. 

Em fevereiro, os servidores 
da Estratégia Saúde da Família 
foram obrigados a trabalharem 
uma hora a mais por dia. Estes 

profi ssionais cumpriam sete ho-
ras diárias há mais de 18 anos. 
De acordo com a Prefeitura, a 
determinação de aumento de 
carga horária foi do Ministério 
da Saúde, mas ela nunca aten-
deu ao pedido de compensação 
salarial. 

Como se não bastasse, Udo 
cortou o ponto facultativo de 
Carnaval e a Quinta-feira San-
ta (recuperada após ameaça de 
paralisação), tentou retirar os 
15 minutos de lanche de quem 
trabalha seis horas diárias, par-
celou a cota patronal do Ipre-
ville no início do ano e já anun-
ciou que repetirá a manobra no 
fi m de 2013, restringiu o reces-
so de cozinheiras e agentes ad-
ministrativos das escolas, está 
tentando extinguir os cargos de 
cozinheiro, motorista e agente 
operacional (ver matéria da pá-
gina 4), entre outros ataques. 

Ano de ataques aos 
servidores de Joinville 

Servidores de Itapoá 
defi nem novo Estatuto

JOINVILLE - Desde 2010 o 
Sinsej entrou com diversas 
ações representando o con-
junto dos servidores. En-
tenda a situação de cada 
uma delas: 

Pagamento em dobro 
do sétimo dia: esta reivin-
dicação foi conquistada 
em 2013, mas o processo 
está mantido para cobrar 
o valor retroativo a outu-
bro de 2008, data da apro-
vação do atual Estatuto dos 
Servidores. Tem o número 
038.12.020564-2 e está na 
2ª Vara da Fazenda Pública 
aguardando sentença des-
de 1º de outubro de 2013. 

Reconhecimento de le-
galidade da greve de 2011 
e pagamento da reposição 
como hora extra: tem o nú-
mero 038.11.036339-3 e es-
tá na 1ª Vara da Fazenda 
Pública. Aguarda sentença 
desde 11 de março de 2013.

Pagamento de gratifi -
cações durante licenças de 
saúde: foi conquistado em 
2012, mas o processo está 
mantido para cobrar o va-
lor retroativo. Leva o nú-
mero 038.11.500404-9 e es-
tá na 2ª Vara da Fazenda 
Pública esperando senten-
ça desde 15 de setembro de 
2011. 

Mandado de seguran-
ça contra o corte de insa-
lubridade: tem o número 
038.11.051681-5 e está na 
2ª Vara da Fazenda Pública. 
Aguarda sentença desde 3 
de dezembro de 2012. 

Pagamento do Piso Na-
cional do Magistério e apli-
cação de 33,33% de hora-
atividade: leva o número 
038.12.014073-7 e está na 
1ª Vara da Fazenda Pública. 
Está com o juiz desde 10 de 
setembro de 2013 para ver 
se existem outras provas. 

Defesa dos servidores 
pela Procuradoria do Mu-
nicípio quando estes forem 
processados no exercício 
da função: tem o número 
038.10.501384-3 e está na 2ª 
Vara da Fazenda Pública es-
perando sentença desde 15 
de julho de 2013.

Direito de os professo-
res “a termo” reporem os 
dias de greve de 2011: tem 
o número 038.11.033390-7 
e está na 2ª Vara da fazen-
da Pública aguardando sen-
tença desde 10 de setembro 
de 2013. 

Consulte os processos 
no site www.tj.sc.gov.br.

Como estão 
as ações 
coletivas

Francine Hellmann

Francine Hellmann
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O prefeito Udo Döhler, 
com a ajuda do secretário da 
Educação Roque Mattei, dis-
parou o processo de privatiza-
ção da educação infantil em 
Joinville. Com o edital lançado 
em novembro, a Prefeitura irá 
comprar 2.760 vagas em insti-
tuições privadas, ao custo anu-
al de R$ 9 milhões para 2014.

O processo de privatização 
dos serviços públicos não se dá 
apenas com o leilão do patri-
mônio público e dos serviços 
prestados através deles, mas 
também por meio de ações e 
omissões. Não havendo inves-
timentos na prestação destes 
serviços, injeta-se dinheiro pú-
blico na iniciativa privada, co-
mo é o caso da compra de va-
gas na educação infantil pelo 
governo Udo Döhler.

Em outras palavras, a Pre-
feitura de Joinville, ao invés 
de aplicar estes R$ 9 milhões 
na construção de novos cen-
tros de educação infantil, op-
ta por aplicar este recurso em 
estabelecimentos particulares 
cuja qualidade é pouco ou na-
da aferida pelo Poder Públi-
co. Ao invés disso poderia utili-
zar-se de serviço de excelência 
prestado por servidores públi-
cos professores, auxiliares, co-

zinheiras, zeladoras e outros 
profi ssionais de dedicação elo-
giável.

Números
A rede municipal de educa-

ção infantil, a partir de 2014, 
passará a contar com 75 unida-
des, que abrigarão em suas ins-

talações mais de 3,9 mil crian-
ças de até cinco anos. 

Estes números demonstram 
que seria necessário construir 
pelo menos mais 50 unidades 
de educação infantil para su-
prir estas mais de 2,7 mil vagas 
que estão sendo “compradas” 
da iniciativa privada.

Para o presidente do Sin-
sej, Ulrich Beathalter, “priva-
tiza o governo que terceiriza, 
entrega o patrimônio público, 
compra vagas da educação de 
particulares em vez de cons-
truir novos centros de educa-
ção infantil e contratar pro-
fi ssionais especializados para 
cuidar de nossas crianças”. 

Serviço púlico
O sindicato defende que, 

ao invés de privatizar injetan-
do milhões de reais na inicia-
tiva privada, o governo deveria 
manter e melhorar as condi-
ções dos atuais CEIs, e investir 
na construção de novos cen-
tros de educação da infância, 
de acordo com a progressão da 
demanda. Esta é a única garan-
tia de que as crianças da cida-
de continuem a receber trata-
mento digno e efi caz.

A população joinvilense, de 
forma especial a que depende 
dos CEIs para a boa educação 
e o bom cuidado de seus pe-
quenos, está chamada a pres-
tar atenção nos rumos que o 
governo municipal está dando 
ao setor. É preciso que a comu-
nidade levante-se e faça ouvir 
sua voz, já, pois daqui a pouco 
pode ser tarde. 

Ao invés de apresentar um plano de investimento nas unidades 
públicas, a Prefeitura destinará os recursos à iniciativa privada

Não à privatização dos CEIs
Udo Döhler e secretário de Educação Roque Mattei irão jogar R$ 9 milhões na iniciativa privada

JOINVILLE - Sem aviso e ne-
nhum diálogo, a Prefeitu-
ra enviou um preocupante 
projeto para a Câmara de 
Vereadores (CVJ) em 12 de 
novembro. O PLC 48/2013 
trata de reivindicações da 
categoria, mas também pro-
põe a extinção e o agrupa-
mento de vários cargos. 

Entre as boas medidas 
do projeto estão: progressão 
salarial dos motoristas, paga-
mento do adicional por tem-
po de serviço aos servidores 
do Ittran, criação de gratifi -
cação aos participantes da 
comissão de transplante de 
órgãos do São José e exten-
são do Plano de Carreira aos 
advogados do hospital.

Porém, no mesmo pro-
jeto a Prefeitura propõe a 
extinção de cargos, entre 
eles o de cozinheiro. Além 
disso, vidraceiros, pedrei-
ros, carpinteiros, encana-
dores, marceneiros, pinto-
res e agentes operacionais 
de obras passam a ser agen-
tes operacionais de edifi -
cações e obras. Já os opera-
dores de veículos pesados, 
como o operador de patro-
la, e o motorista de veículo 
leve tornam-se condutores 
de veículo automotor.

As medidas aumentam 
a possibilidade de terceiri-
zação e unifi cam diversos 
cargos sem considerar as 
diferenças entre eles. Não 
bastasse, o PLC 48/2013 
também altera a forma da 
indenização da licença prê-
mio, causando prejuízo aos 
servidores.

Para o Sinsej, é preciso 
combater as partes ruins do 
projeto e defender os avan-
ços. “Não devemos cair no 
jogo da Prefeitura, de em-
purrar servidor contra ser-
vidor”, explicou o diretor 
sindical Tarcísio Tomazoni. 
O sindicato tem acompa-
nhado o trâmite do projeto. 
Todos os servidores devem 
consultar diariamente o site 
do Sinsej. 

Projeto 
prejudicial 
está na CVJ

3,9 mil crianças serão atendidas 
em estabelecimentos públicos

+ de 2,7 mil vagas 
serão compradas

75 CEIs públicos
 existem em Joinville hoje

+ 50 CEIs 
seriam necessários 
para suprir a necessidade

R$ 9 milhões serão
injetados na iniciativa privada

$ $

Divulgação


