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A IMPORTÂNCIA DA NEGOCIAÇÃO...

 Assim, os 33,24% destinados ao magistério, o qual possui Plano de Carreira próprio, voltou a ser pago 
na carreira dos professores e professoras municipais, com isso, a tabela salarial do magistério voltou a ser 
respeitada pelo fato do valor pago ao magistério ser financiado pelo novo FUNDEB, o qual, além de ter 
aumentado o valor investido pelo governo federal, isto é, “está vindo muito mais dinheiro do FUNDEB para 
pagamento da folha salarial do magistério”, também foi aumentado de 60% para 70% o valor mínimo que 
deve impreterivelmente ser gasto com a folha de pagamento dos/as professores/as. Parabéns 
professores/as e auxiliares de Ensino pela grande conquista de ter seu plano de carreira respeitado 
novamente. Parabéns Governo Municipal na Pessoa do Prefeito Nerci Santim e seu Vice Junior Bodanese 
pela forma democrática de seu governo no momento de tratar e negociar com o Sindicato o reajuste dos 
33,24% o qual foi novamente a partir da negociação dialógica e coletiva garantido efetivamente na carreira 
do magistério de Abelardo Luz, (Lei 079 de 11/12/2009). 

Presidente do Sindicato no Município de Abelardo Luz

 O acordo com o governo consistia no pagamento dos índices inflacionários dos anos de 2021 e 2022, 
que aconteceria no mês de Janeiro de 2022. Acordo esse, que foi firmado a partir da negociação coletiva 
entre Sindicato, o representante legal da categoria dos municipais e o Governo do MDB Santin e Junior. 
Parabéns servidores e servidoras municipais por confiarem no Sindicato. Parabéns também ao governo 
municipal por entender que a negociação coletiva com o Sindicato seria realmente o melhor caminho para 
que tanto servidores/as e Sindicato, quanto o governo municipal pudessem fazer uma boa negociação, 
onde as ações democráticas pudessem contribuir para o bem estar geral. Parabéns Prefeito Santin, por ter 
demonstrado caráter e principalmente respeito aos servidores e servidoras municipais que são 
representados por esse grande Sindicato, um Sindicato de Luta, que possui muita ética e respeito à 
negociação coletiva.  

 No ano de 2021, com a posse do Prefeito Nerci Santin e do Vice-Prefeito Junior Bodanese, 
retomamos as negociações que infelizmente estiveram paradas durante os três catastróficos anos do 
governo que antecedeu a atual administração do MDB (Santin e Junior). Tendo em vista, que foram três 
greves nos três anos de mandato.

 Contudo, a partir do momento em que o Governo Santin e Junior decidiu abrir as portas do gabinete 
para o Sindicato, iniciamos um movimento baseado no respeito, na confiança e na responsabilidade, tanto 
por parte do Sindicato, quanto por parte do Governo Municipal. Nesse sentido, a Negociação desse ano é 
reflexo do acordo que fizemos com o Governo Santin e Junior ainda no ano de 2021, quando reunidos em 
Assembleia Geral, Sindicato e Servidores Municipais Sindicalizados/as resolveram aceitar a proposta 
construída a partir do diálogo entre as partes.

 No que diz respeito ao índice de 17,61% destinado aos demais servidores e servidoras, não só 
representa o maior aumento dessas categorias em relação a outras negociações passadas, mas também, 
representa o reconhecimento por parte do Governo Santin e Junior, de que, a defasagem salarial por que 
passam esses/as servidores/as é desumano. Por isso, o governo Santin e Junior, pretende a partir da 
negociação coletiva com o Sindicato, melhorar gradativamente os salários dessas tão valorosas categorias 
dos demais servidores/as. Prova disso, é que o governo municipal além de ter garantido o pagamento dos 
índices inflacionários dos anos de 2021 e 2022, teve a responsabilidade e a humanidade de, a partir da 
negociação com o Sindicato, acrescentar nesse índice 2% de aumento real, valor esse que simboliza a 
segunda vez em que as demais categorias tiveram aumento real em seus salários, a primeira vez, foi no 
momento em que o Sindicato construiu o plano de carreira dos/as demais servidores/as municipais ainda no 
ano de 2010. (Lei 083 de 20/12/2010). Quando naquele momento, o Sindicato a partir da negociação 
coletiva conseguiu conquistar aumento real para todas as categorias.

 
Professor Joarez Wegher

 Venha se somar ao seu Sindicato! Você faz toda a diferença! É 
chegada a hora das sindicalizações acontecerem em todos os setores. 
Pois, cada servidor e cada servidora deve se responsabilizar com a Luta 
travada pelo Sindicato, na busca a partir da negociação coletiva, de 
melhores salários e melhores condições de trabalho. Caro Servidor/a, não 
delegue essa responsabilidade aos colegas! Ela é sua também! O 
SITESPM-CHR é um Sindicato de LUTA, que trabalha na defesa dos/as 
trabalhadores/as municipais. Venha você também fazer parte desse 
movimento coletivo e tornar o seu Sindicato ainda mais forte, para que no 
momento da negociação coletiva o nosso Sindicato tenha ainda mais força 
para reivindicar, negociar e conquistar as melhorias salarias e nas 
condições dignas de trabalho que todas as categorias merecem!!! 



O SINDICATO PROPORCIONOU O NOSSO ENCONTRO

 Quando iniciamos os trabalhos sindicais, em Abelardo Luz, o menor vencimento da Prefeitura 

(Serviços Gerais e Agentes de Limpeza Copa e Cozinha) era um pouco mais que R$ 400,00.

 

 Que não nos curvemos aos políticos autoritários e algozes dos servidores 

municipais.

 Tenho orgulho de coordenar o nosso Sindicato.

 Poderia continuar discorrendo sobre todas as conquistas do Sindicato em Abelardo Luz, mas 

ocuparia as duas páginas deste informativo. Quero fazer outros destaques.

 Colegas, hoje estamos na Luta pelo Piso Salarial Nacional para a Equipe de Enfermagem de nossos 

municípios, estamos na reta final, a nossa Luta persistente nos agraciará, muito em breve, com mais este 

piso salarial para fazer parte dos pisos salariais nacionais juntamente com o Piso Nacional do Magistério e 

dos Agentes Comunitários de Saúde e Combate a Endemias.

 Que a retidão de caráter seja nossa marca no dia a dia do trabalho e na busca 

por valorização, respeito e salários dignos.

 Conquistamos a Licença Maternidade de 6 meses. Penso que esta conquista seria motivo suficiente 

para que todas as mulheres trabalhadoras da Prefeitura de Abelardo Luz fossem sindicalizadas. O que você 

pensa a respeito?

 Conquistamos a liberação do Presidente do Sindicato municipal para estar à disposição dos colegas 

servidores.

 Parabenizo aos Profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino que fizeram a Greve 

Histórica e Vitoriosa de 2020. Esta greve resgatou a dignidade e respeito aos Profissionais da Educação.

 Que nosso compromisso com a Luta da Classe Trabalhadora nos mantenha firmes.

 Me sinto feliz em acompanhar os colegas servidores/as da Prefeitura de Abelardo Luz desde 2009. 

Na época havia acabado de assumir a presidência deste valoroso Sindicato quando fui procurada por um 

grupo de colegas que queriam o Sindicato no município.

 Nossa caminhada não terá fim, pois não tem fim a Luta das trabalhadoras e 

trabalhadores!

 Que a solidariedade nos mantenha unidos através do coletivo de servidores 

municipais de Abelardo Luz.

Professora Vania Barcellos - Presidenta SITESPM - CHR

Expediente: Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Chapecó e Região - SITESM-CHR

Sede: Rua Rui Barbosa, 274E, 1° Andar, Centro, Chapecó-SC.
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Sindicato Dos Municipários de Chapecó e Região

Siga nossas redes sociais:

Greve dos/as Profissionais da Educação 2020

Baixe no Play Store o Aplicativo do Sindicato: pesquise SITESPM-CHR e baixe no seu celular 
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