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Estamos vivendo um período de 
ataque brutal aos direitos sociais e da 
classe trabalhadora. Em nível federal, de 
2016 aos dias de hoje, não há sequer uma 
medida ou política pública implementa-
da que consolide o “estado de bem estar 
s o c i a l ”  p r e c o n i z a d o  e m  n o s s a 
Constituição. Muito pelo contrário. O 
período é marcado por um retrocesso das 
conquistas sociais e pelo aumento da 
desigualdade social ,  com avanço 
significativo do desemprego e da miséria.

Aliado a isso, temos em Blumenau 
um prefeito que não apenas apoiou as 
reformas já realizadas e apóia as medidas 
defendidas pelo governo Bolsonaro, 
como tem usado a LC 173 como justifica-
tiva para não realizar negociação coletiva 
e manter congelados os salários até 31 de 
dezembro de 2021. 

É preciso lembrar que o prefeito 
não recebe o sindicato em mesa de 
negociação desde 2019. A perda acumu-
lada até maio deste ano é de 10,24% 
(INPC/IBGE) e o governo não garante sua 
reposição no futuro.

Não bastando tudo isso, já está na 
Câmara de Vereadores o projeto de lei 
2041/2021 que institui o Regime de 
Previdência Complementar do Servidor e, 
em breve, as adequações da reforma da 
previdência no ISSBLU, que vão mexer 
nos nossos direitos e benefícios previden-
ciários. Tudo sem nenhum diálogo.

É preciso considerar estes elemen-
tos para entender que não chegamos aqui 
por acaso, que há um projeto político de 
ataque ao serviço público e aos direitos da 
classe trabalhadora sendo implementado 
e que vai se aprofundar com a possível 
aprovação da reforma administrativa 
(PEC 32), pelo Congresso Nacional. Uma 
reforma que consiste basicamente em 
acabar com a estabilidade e com o 
concurso público, abrindo a porteira para 
contratações por apadrinhamento e 
privatizações de serviços.

Mais do que nunca, é hora dos 
servidores e servidoras se atentarem para 
a situação e para o futuro que se avizinha. 
A direção do Sindicato vem há tempos 
alertando e buscando construir a 
unidade dos servidores e servidoras, com 
a certeza que a única forma de modificar 
este quadro é com mobilização e luta. 

A reforma trabalhista, a reforma da 
previdência, a implantação do teto de 
gastos e o congelamento do orçamento 
das políticas públicas por 20 anos, 
medidas aprovadas e implementadas 
neste período, não só retiraram direitos 
dos trabalhadores como estão limitando 
o acesso da população aos serviços 
públicos.

Daí veio a pandemia e trouxe um 
cenário excepcional e inimaginável. Se de 
um lado a edição e aprovação da Lei 
Complementar 173/2020 garantiu 
recursos para o enfrentamento do Covid-

19, por outro, penalizou os servidores 
públicos colocando mais uma vez a conta 
por tragédias e catástrofes nas costas dos 
trabalhadores e das trabalhadoras.

SERVIÇO PÚBLICO
SOB ATAQUE!
Reforma Administrativa (PEC32)
Reforma da Previdência/ISSBLU

Congelamento de Salários (10,24% de perdas)

É HORA DE MOBILIZAR E REAGIR!

É preciso defender os direitos, a 
aposentadoria e o serviço público!

É hora de mobilizar e reagir!
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A decisão de manter salários
congelados é política

É fato que a pandemia do Covid-19 
trouxe consequências que atingiram toda 
a economia do país e toda a sociedade. 
Mas é fato também que esses reflexos 
foram sentidos de modo diferentes, 
considerando as regiões e os diversos 
setores da economia, e foram sentidos 
mais intensamente, sobretudo, pelos 
trabalhadores(as).

É o caso da interpretação que 
diversos prefeitos estão se utilizando para 
justificar o congelamento de salários, 
alegando que estão proibidos pela LC 173 
de conceder a revisão geral anual com 
base no INPC. Como é o caso do prefeito 
Mário Hildebrandt.

É incontestável a necessidade de se 
reorganizar as finanças do país para 
viabilizar a transferência de recursos para 
que estados e municípios realizem o 
c o m b a t e  a o  C o v i d - 1 9 .  A  L e i 
Complementar 173/2020 garantiu esse 
socorro financeiro, mas trouxe vedações 
que prejudicaram os servidores públicos 
e vem sendo motivo de disputas judiciais 
em todo o país.

O QUE DIZ A LC 173?

Ainda em 2020, no dia 1º de 
setembro, realizamos uma LIVE de 
esclarecimentos sobre os impactos da lei 
na carreira dos servidores, com a 
presença do assessor jurídico da 
Federação dos Trabalhadores no Serviço 
Público Municipal de Santa Catarina 
(FETRAM-SC), Marcos Palmeira, e do 
assessor jurídico do Sintraseb, Dr. 
Antonio Carlos Marchiori (disponível no 
nosso canal no youtube).

“[...] a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios 
afetados pela calamidade pública 
decorrente da pandemia da Covid-19 
ficam proibidos, até 31 de dezembro de 
2021, de: I - conceder, a qualquer título, 
vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração a membros 
de Poder ou de órgão, servidores e 

empregados públicos e militares, exceto 
quando derivado de sentença judicial 
transitada em julgado ou de determi-
nação legal anterior à calamidade 
pública; [...] IX - contar esse tempo 
como de período aquisitivo necessário 
exclusivamente para a concessão de 
anuênios, triênios, quinquênios, 
licenças-prêmio e demais mecanismos 
equivalentes que aumentem a despesa 
com pessoal em decorrência da 
aquisição de determinado tempo de 
serviço, sem qualquer prejuízo para o 
tempo de efetivo exercício, aposentado-
ria, e quaisquer outros fins [...]”.

No entendimento do Sintraseb e 
das entidades sindicais, a revisão geral 
anual com base no INPC não está 
contemplada no rol de vedações da lei. 

A disputa no campo judicial está 
longe de ter um desfecho, com diversas 
ações de entidades sindicais e federações 
de trabalhadores, envolvendo decisões do 
Tribunal de Contas do Estado (TCE-SC), 
Tribunais Estaduais e do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

As medidas que afetam diretamen-
te os servidores estão no inciso I e IX do 
artigo 8º da lei:

O governo Mário e Maria não concede a reposição
do INPC (10,24%) porque não quer. 

TCE/SC MUDA DE 
POSIÇÃO PARA 
ATENDER PREFEITOS, 
APÓS CONDECER 
REAJUSTE AOS SEUS 
PRÓPRIOS SERVIDORES

Até o mês de junho deste 
ano, o Tribunal de Contas do Estado 
de Santa Catarina não considerava 
que a revisão geral anual dos salários 
- conforme preconizada no artigo 37 
da Constituição - estava proibida por 
lei. Diversas prefeituras compreen-
deram da mesma forma e, por terem 
condições financeiras dentro dos 
limites da Lei de Responsabilidade 
Fi sca l  (LRF) ,  concederam a 
reposição da inflação aos servidores, 
fato que também foi realizado pelo 
TCE.

Mas a pressão de diversos 
prefeitos de Santa Catarina, patroci-
nada pelas associações de municípi-
os, fez com que o Tribunal de Contas 
do Estado reformasse a decisão, 
determinando que os municípios 
que concederam o reajuste tornas-
sem sem efeito a decisão, retornan-
do as remunerações dos servidores 
ao valores vigentes antes da conces-
são. 

O TCE-SC considerou a 
decisão do STF em ações diretas de 
inconstitucionalidade (ADINs) que 
questionavam a constitucionalidade 
da lei por suposta ofensa ao artigo 
37, inciso X, da Constituição Federal, 
que prevê a concessão de revisão 
geral anual à remuneração e aos 
subsídios dos servidores públicos. 
Para o STF, “as normas trazidas pela 
LC 173/2020 são momentâneas – 
até 31 de dezembro de 2021 – e 
excepcionais e não afrontam o 
princípio constitucional da irreduti-
bilidade remuneratória e nem o da 
manutenção do poder de compra”.
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Mário Hildebrandt nega reposição do INPC,
enquanto outros prefeitos até brigam na justiça
para manter a decisão política de conceder

Se considerássemos a reposição de 
10,24%, correspondente a perda 
acumulada do período de maio de 2019 a 
abril de 2021, o comprometimento da 
receita com despesa de pessoal chegaria 
a 48,53%, ainda assim abaixo dos limites 
da LRF.

A posição contrasta com a de outros 
prefeitos de Santa Catarina, como o de 
Barra Velha, que foi para a justiça para 
garantir a sua decisão política de 
conceder e manter o reajuste aos 
servidores, mostrando que a decisão é, 
antes de tudo, política.

Além disso, a situação financeira de 
Blumenau mostra que não a razão para 
não conceder a revisão anual dos 
salários. De acordo com o Relatório de 

Gestão Fiscal da Prefeitura de Blumenau 
de maio de 2020 a abril de 2021, 
disponível no Portal Transparência, o 
nível de comprometimento da receita 
com despesa de pessoal está em 44,03%, 
bem abaixo do limite prudencial de 
51,3% e do limite máximo de 54%, 
previstos na Lei de Responsabilidade 
Fiscal.

O prefeito Mário Hildebrandt está 
agarrado nesta nova decisão do TCE-SC 
para manter congelado os salários dos 
servidores de Blumenau até 31 de 
dezembro deste ano. 

Siga o Sintraseb nas Redes Sociais

A Comissão de Negociação 
dos servidores esteve no 

gabinete do prefeito no dia 
23 de Junho, para tentar 

marcar uma audiência, mas 
foram ignorados pelo governo.

No dia 26 de Junho, o 
Coordenador Geral do Sintraseb, 

Sérgio Bernardo, fez uso da 
Tribuna da Câmara para falar 
sobre a ausência de negociação.

Durante os meses de junho e 
Julho, a direção do Sindicato 

esteve visitando vereadores e 
vereadoras para pedir apoio  

às pautas da categoria e 
denunciar a falta de diálogo 

do governo Mário com a categoria 

PPA 2022-2025 não garante
reposição das perdas (INPC)

Essa perda anual decorre do não 
pagamento da atual defasagem salarial 
da categoria, que está em 10,24%. 

O não pagamento das perdas é 
injustificável sob todos os pontos de 
vista. A começar pelo fato de, conforme 
os dados da PMB, existe margem para 
pagamento das mesmas. 

No cálculo acima não estão sendo 
consideradas as perdas salariais 
decorrentes da inflação verificada entre 
maio/2021 e julho/2021, que já 
totalizam 2,60%. A defasagem salarial 
dos servidores de Blumenau é especial-
mente preocupante se considerarmos 
que os 10,24% correspondem à média 
de elevação dos preços em geral. Na 
realidade, o preço dos alimentos (que 
afetam mais os menores salários) tem 
variado bem acima da média inflacioná-
ria. Por exemplo, em julho último o 
preço do conjunto de alimentos básicos 

subiu em todas as capitais que fazem 
parte do levantamento que o DIEESE 
realiza mensalmente. Em algumas 
cidades, o custo da cesta básica aumen-
tou cerca de 25% em 12 meses. 

 Segundo o DIEESE, considerando 
os gastos da Prefeitura Municipal de 
Blumenau com Despesas de Pessoal (de 
R$ 701.783.961,65 em 12 meses, de 
acordo os dados do Portal Transparên-
cia), os servidores municipais estão 
sofrendo uma perda monetária, em 12 
meses, de R$ 71.862.677,67. 

A atual despesa total de pessoal (R$ 
701.783.961,65), equivale a 44,03% da 
R e c e i t a  C o r r e n t e  L í q u i d a  ( R $ 
1.593.956.273,91), sendo que a LRF 
permite, no seu limite prudencial, que a 
Despesa Total de Pessoal alcance 51,3% 
d a  R C L ,  o  q u e  e q u i v a l e  a  R $ 
817.699.568,00.

Considerando o limite prudencial de 
51,3% (tem ainda o limite máximo de 
54%), a prefeitura poderia dar um 
reajuste linear, para todos os servidores, 
de 16,5% e permanecer completamente 
dentro dos limites rigorosos da LRF. O 
prefeito não concede porque não quer.

Sindicato articula com vereadores para apresentação 
de uma emenda ao Projeto de Lei que garanta o valor 

de R$ 72 milhões para pagamento das perdas. 

Informativo do Sintraseb ∙ Agosto de 2021
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Reflexos da LC 173/2020 e da EC 109/2021
para os servidores e o serviço público 

Não foi só a Lei Complementar 173 
que atingiu os servidores e o serviço 
público. A Emenda Constitucional nº 
109/2021 (EC-109/2021) faz parte de 
um conjunto de alterações constituciona-
is sugerido pelo Ministério da Economia e 
tem como objetivo impor medidas de 
controle do crescimento das despesas 
obrigatórias permanentes, no âmbito dos 
orçamentos fiscal e da Seguridade Social 
da União, Estados, Municípios e Distrito 
Federal. O caráter central da emenda é a 

limitação do gasto com serviços públicos 
prestados à sociedade, assim como na 
emenda do Teto dos Gastos (EC-
95/2016), que impede que o governo 
amplie o investimento em serviços 
públicos para além da inflação, por 20 
anos. 

De maneira geral, a EC-109/2021 
tem como objetivo reduzir gastos 
públicos sociais, adotando medidas 
como a redução do poder de compra 
dos(as) servidores(as) a partir do 

congelamento de salários, a suspensão de 
concursos e a limitação de investimentos. 
Ações com potencial de causar o desman-
telamento de políticas públicas estrutu-
rantes à sociedade brasileira, com 
consequências sociais inaceitáveis, 
quando se tem em conta o objetivo de 
desenvolvimento socioeconômico do 
país. 

Confira as medidas que a 
atingem o serviço público de ambas 
legislações:

LC 173/2020 EC 109/2021
Vedação à concessão, a qualquer título, de vantagem 
aumento, reajuste ou adequação de remuneração a 

membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados 
públicos e militares, exceto quando derivado de sentença 
judicial transitada em julgado ou de determinação legal 

anterior à calamidade pública

Vedação à concessão de reajuste salarial, exceto 
decisão judicial com trânsito em julgado

Vedação à criação de cargos que implique despesa Vedação à criação de cargos que implique despesa

Vedação à reestruturação de carreiras que implique despesa Vedação à reestruturação de carreiras que implique despesa

Vedação à contratação ou admissão de pessoal, a qualquer 
título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de 

direção e de assessoramento que não acarretem aumento 
de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de 

cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias

exceto vacância
Vedação à contratação de pessoal efetivo, 

Vedação de novos concursos públicos, 
exceto para reposição

Vedação de novos concursos públicos, 
exceto para reposição

Vedação à criação ou majoração de auxílios, exceto quando 
derivado de sentença transitada em julgado

Vedação à criação ou majoração de auxílios

Vedação à criação de nova despesa obrigatória Vedação à criação de nova despesa obrigatória

Vedação à elevação de despesa obrigatória 
acima da inflação medida pelo INPC

Vedação à elevação de despesa obrigatória 
acima da inflação

Vedação à contagem de tempo (de maio de 2020 até 31 de 
dezembro de 2021) como de período aquisitivo necessário 

exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, 
quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos 

equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em 
decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço

Informativo Sintraseb ∙ Agosto de 2021
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Serviço Público Sob Ataque!

10 razões para agir contra a
Reforma Administrativa (PEC32)

Acesse  e pressione os deputados!napressao.org.br
Diga NÃO à Reforma Administrativa!

Informativo do Sintraseb ∙ Agosto de 2021



O CALOTEIRO DO 
ISSBLU E SUAS 
MARIONETES:

Agindo como verdadeiros marione-
tes do prefeito, Eder Antônio Boron, 

Geraldo Pfiffer, Nazareno Loffi Schmoeller, 
Júlio Pereira e Gibson Danilo Rebello 
encenaram uma reunião extraordinária e 
aprovaram a manutenção da alíquota 
suplementar especial em 10% para 2022.

Com a posse dos novos membros do 
Conselho de Administração do ISSBLU, no 
final de junho, uma nova correlação de 
forças está estabelecida. Esta nova 
composição só foi possível porque os 
servidores e servidoras elegeram represen-
tantes comprometidos com as lutas da 
categoria. A importância dessa nova 
maioria no Consad/ISSBLU ficou evidente 
antes mesmo da posse dos novos conselhe-
iros. 

No dia 8 de junho, os antigos 
representantes do prefeito no Conselho de 
Administração do ISSBLU realizaram uma 
reunião ilegalmente autoconvocada para 
rever uma posição já tomada pelo conse-
lho, às vésperas da posse da nova gestão.

O pagamento da alíquota suplemen-
tar ao ISSBLU é uma responsabilidade do 
governo prevista em lei, cujo índice é 
determinado pelo cálculo técnico atuarial.  
No ano passado, o governo já havia 
aprovado a manutenção da alíquota 

suplementar para 2021 em 10%, quando o 
cálculo atuarial apresentado já previa a 
necessidade de uma alíquota de 13,07% 
neste ano, conforme, inclusive, decreto 
12.455/2019 ainda em vigor.

Em 25 de junho, os novos conselhei-
ros tomam posse, elege Marilei Schreiner 
presidenta e aprovam pedido do Sintraseb e 
do Sinsepes para tornar nula a decisão 
tomada na reunião ilegal ocorrida dia 8, 
desfazendo a tentativa de golpe do prefeito.

Com a decisão, continua valendo a 
necessidade de reajuste da alíquota 
suplementar de 10% para 14,72% para o 
ano de 2022, aprovada pelo Conselho de 
Administração no mês de março deste ano, 
após a apresentação do cálculo atuarial 
prever um déficit até o final do ano na 
ordem de R$ 3,252 bilhões.

O fim de uma era de sub-
serviência do Conselho de 
Administração do ISSBLU 
ao governo.

Um dia após a eleição dos novos 
conselheiros do ISSBLU, cujo resultado 
indicou a perda da maioria governista no 
Conselho de Administração, o prefeito 
Mário Hildebrandt encaminhou pedido 
para manter a alíquota suplementar, de 
responsabilidade do governo, em 10%, o 
que acarretaria um prejuízo de R$ 1,4 
milhão por mês em 2022. Ou seja, R$ 18,3 
milhões no ano.

O reajuste da alíquota de 10% para 
14,72% já tinha sido aprovado pelo 
Conselho de Administração no mês de 
março deste ano, após apresentação do 
cálculo atuarial prever um déficit até o final 
do ano na ordem de R$ 3,252 bilhões. Para 
entrar em vigor é necessário apenas um 
decreto do prefeito, não precisando passar 
pela Câmara de Vereadores.
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Adequações do ISSBLU à Reforma da Previdência

O prefeito Mário Hildebrandt 
enviou para aprovação da Câmara de 
Vereadores, em regime de urgência, o 
Projeto de Lei 2041/2021 que institui o 
Regime de Previdência Complementar do 
Servidor. 

Embora  o  pro je to  a tenda a 
determinação imposta pela Reforma da 
Previdência (Emenda Constitucional 
103), em vigor desde novembro de 2019, 
mais uma vez o governo encaminha um 

projeto sem nenhum debate com a 
categoria.

A partir da instituição do Regime de 
Previdência Complementar (RPC), todas 
as aposentadorias e benefícios pagos pelo 
ISSBLU estarão limitadas ao teto do 
Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS), atualmente em R$ 6.433,57.

Desta forma, o RPC contempla de 
forma obrigatória os servidores investi-
dos em cargos efetivos e que recebam ou 

venham a receber remuneração acima do 
teto RGPS, os quais serão automatica-
mente inscritos no plano de previdência 
complementar.

O Sindicato vem cobrando, desde o 
ano passado, a realização de audiência 
pública para debater o tema. 

De acordo com EC 103, os municí-
pios têm até novembro deste ano para 
fazer esta adequação da legislação 
municipal à reforma da Previdência.

Sem dialogar com a categoria, Governo Mário envia Projeto que institui o Regime de Previdência 
Complementar para servidores com salários acima de R$ R$ 6.433,57. E vem mais por aí.

Informativo Sintraseb ∙ Agosto de 2021
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A decisão é fruto de uma ação 
promovida pela assessoria jurídica do 
Sintraseb, cuja sentença já havia sido 
publicada no dia 15 de janeiro. A 
prefeitura ainda tentou recorreu, mas 
não conseguiu reverter a decisão. 

JUSTIÇA RECONHECEU DIREITO DO 
MAGISTÉRIO À HORA-ATIVIDADE E 
DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO DE 
BLUMENAU “DÊ CUMPRIMENTO A 
ESSE DIREITO”

A garantia da Hora Atividade integral 
para o magistério é uma luta histórica da 
categoria.

O juiz Wagner Luis Boing, da 1ª Vara 
da Fazenda Pública, Acidentes do 
Trabalho e Registros Públicos da 
Comarca de Blumenau, declarou “o 
direito aos profissionais do Magistério 
Público Municipal de Blumenau ao 
percentual mínimo de 1/3 (um terço) de 
sua carga horária reservado para 

dedicação de atividades extraclasse, nos 
termos do art. 2º, §4º da Lei n. 
11.738/2008,”  determinando ao 
Município que “dê cumprimento a esse 
direito”.

Siga o Sintraseb nas Redes Sociais

Assessoria Jurídica

EDUCAÇÃO: Hora Atividade
integral a partir de 2022
é conquista da categoria

Quase seis mil ações jurídicas
em defesa dos direitos

Com o objetivo de articular 
uma ação coletiva para as pautas 
comuns de luta, nasceu na cidade o 
movimento Blumenau Pela Vida, 
que conta com a participação de 
entidades dos movimento social e 
sindical, além de organizações 
políticas e coletivos organizados. 

Em defesa da vida, por Vacina 
Para Todos, por Auxílio Emergencial 
de R$ 600 e contra a PEC 32, o 
movimento foi o responsável por 
convocar as quatro manifestações 
pelo FORA BOLSONARO na cidade.

Sintraseb
no movimento

Blumenau pela Vida

Em Defesa do Piso
Nacional e das 30h
para a Enfermagem

«Valorizar a enfermagem é 
valorizar o SUS» No dia 1 de agosto o 
Sintraseb, em parceria com o SESBLU e 
d o  C O R E N - S C ,  r e a l i z o u  u m a 
manifestação no centro da cidade em 
defesa do piso nacional e da jornada de 
trabalho de 30 horas semanais.  Está 
em tramitação no Congresso o PL 2564 
que pretende fixar o piso em R$ 7.315 
para enfermeiros, R$ 5.120 para os 
técnicos de enfermagem e R$3.657) 
para os auxiliares de enfermagem e as 
parteiras. 

A assessoria jurídica do Sintraseb, 
conduzida pelo Dr. Antonio Carlos 
Marchiori, vem trabalhando incansa-
velmente na defesa dos direitos da 
categoria. São quase seis mil ações 
encaminhadas e sob seus cuidados. 
Confira abaixo a situação das principais 
ações:

COBRANÇA  DA S  PERDA S  DO 
PARCELAMENTO DO INPC 2016: 
Foram encaminhadas quase 4 mil 
ações individuais. Grande parte já 
obteve decisão final e muitos já 
receberam os recursos devidos. Em 
breve todos receberão. NÃO HÁ MAIS 
PRAZO PARA INGRESSAR COM NOVAS 
AÇÕES.

AVALIAÇÕES POR DESEMPENHO: O 
Sindicato ingressou com quatro ações 
coletivas cobrando o direito às avalia-
ções e promoções por desempenho dos 
anos de 1998, 2001, 2004 e 2007. Já 
obtivemos sucesso em três delas, com 
decisão transitada em julgado (decisão 
final).

A ação que tramitou mais rápido no 
judiciário foi a ação de 2001. Foram 
encaminhadas cerca de 1200 ações 
individuais de cobrança. Na ação de 
2004 já foram encaminhadas cerca de 
600 execuções individuais e agora 
começamos a encaminhar as ações de 
cobrança individual de 1998. Se você é 
um dos beneficiários, entre em contato 
com o sindicato.

ABONO DO MAGISTÉRIO: O Sindicato 
está convocando todos(as) os(as) 
servidores(as) do magistério que se 
aposentaram ou saíram antes de 
receber o abono referente à Lei 
Complementar 1269/2019 nos anos de 
2019, 2020 e 2021 para ingressar com 
ação de cobrança. Entre em contato 
com o Sindicato.

HORAS EXTRAS: O Sindicato ingres-
sou com ação coletiva para rever a base 
de cálculo das horas extraordinárias, 
modi f icada pelo  adminis tração 
municipal neste ano. Não há necessida-
de, neste momento, de ingressar com 
ações individuais.

Assessoria Jurídica



CONEXÃO PSI é uma ação do 
Sintraseb, em parceria com o Curso de 
Psicologia da FURB, que pretende 
oferecer suporte e encaminhamento 
para as situações que envolvem a saúde 
emocional e mental dos servidores, 
sem custo, por meio de atendimento 
telefônico.

AÇÃO DE ACOLHIMENTO 
PSICOLÓGICO EM TEMPOS 
DE PANDEMIA PARA OS 
TRABALHADORES E 
TRABALHADORAS DO 
SERVIÇO PÚBLICO 
MUNICIPAL DE 
BLUMENAU.

Desde o mês de junho, quatro 
formandos do curso de Psicologia da 
FURB estão atendendo em horários 
pré-estabelecidos buscando dar 
suporte e orientação psicológica aos 
trabalhadores e trabalhadoras do 
município.

O projeto CONEXÃO PSI tem a 
supervisão e a coordenação da psicólo-
ga e professora Catarina Gewehr.
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ConexãoPSI
Ação de Acolhimento Psicológico

paraem Tempos de Pandemia 
Servidores(as) Municipais
de Blumenau

EM PARCERIA COM O
CURSO DE PSICOLOGIA
DA FURB OFERECE

Saúde Mental

Informações;
Direitos;

Denúncias;
Convênios;

Carteira de Sócio;
Filiação;

TUDO NO SEU CELULAR! 

APLICATIVO
DO SINTRASEB

BAIXE AGORA!

98,3
FM PROGRAMA

DO SINTRASEB
Em defesa do serviço público!

TODAS AS QUINTAS,

A PARTIR DAS 11 HORAS.

ATUAÇÃO SINDICAL E

ASSUNTOS LIGADOS AO

SERVIÇO PÚBLICO.

ACOMPANHE E PARTICIPE!

CHEGA DE
ASSÉDIO MORAL!

DENUNCIE!
ACESSE O OBSERVATÓRIO DE COMBATE
AO ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES
DE TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO

                WWW.SINTRASEB.ORG.BR
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