
23 dias de resistência e luta
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DESCONTO DE 14% NO BENEFÍCIO DE TODOS OS APOSENTADOS
QUE RECEBEM ACIMA DE R$ 2.200 COMEÇA NA FOLHA DE ABRIL

Já estão em vigor as novas regras para a aposentadoria e concessão de benefícios previdenciários 
aprovadas em dezembro de 2021 (Lei Complementar Nº 1390/2021), considerando a nova idade 
mínima para aposentadoria, de 62 anos para as mulheres e de 65 anos para os homens, 

aprovada  através da proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município N º 92). 
O prefeito Mário Hildebrandt (Podemos) faz da Câmara de Vereadores um puxadinho do governo 

e transfere a conta da má gestão para os servidores(as) e aposentados(as). 

APOSENTADORIA MENOR E MAIS DISTANTE

PREFEITO E VEREADORES
FINALIZAM O GOLPE NA

APOSENTADORIA E NO ISSBLU

VEREADORES QUE VOTARAM CONTRA OS SERVIDORES
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ISSBLU | APOSENTADORIA

Prefeito Mário Hildebrandt transferiu a conta
de anos de má gestão para os trabalhadores
Além de receber menos, servidores terão que trabalhar mais tempo para conseguir se aposentar.

EM DEFESA DOS DIREITOS

Sindicato ingressa com ação judicial buscando
de 14% dos aposentados barrar a cobrança 

O sindicato ingressou com uma 
Ação Coletiva solicitando que a Justiça 
conceda decisão liminar determinando 
que o ISSBLU se abstenha de tributar os 
benefícios dos aposentados e pensionistas 

e que declare inconstitucional a cobrança 
de 14% daqueles que recebem a partir de 
R$ 2.200,00. 

No dia 4 de abril, o Juiz Bernardo 
Augusto Ern, da 1ª Vara da Fazenda 

Pública, Acidentes do Trabalho e Registros 
Públicos da Comarca de Blumenau, 
realizou a primeira movimentação do 
processo, dando ao ISSBLU a possibilidade 
de se manifestar, antes da análise judicial.

CONSULTA PÚBLICA
Uma consulta pública, inédita na cidade, foi 
realizada de 14 a 23 de março graças a 
intervenção do sindicato. Ao todo foram 

1.748 contribuições foram registradas 
através de formulário eletrônico. 1.669 
(95,48%) pessoas disseram ser contra a 
proposta, enquanto apenas 79 (4,52%) 
disseram ser a favor.

A direção do Sintraseb tentou, de 
todas as formas, convencer o governo e os 
vereadores que era preciso fazer um amplo e 
profundo debate com a sociedade sobre a 
situação financeira do ISSBLU e a necessida-
de de se fazer a reforma da previdência. 

O desequilíbrio financeira e o déficit 
atuarial do ISSBLU não foram causados 
pelos servidores(as). Essa conta não era 
nossa!

Protocolamos vários 
ofícios nos gabinetes dos 
vereadores solicitando que não 
votassem matérias afetas aos 
servidores sem o devido debate 
com a categoria, sobretudo 
sobre alterações das regras 
previdenciárias.

Solicitamos a realização 
de Audiência Público, cujo o 
governo se negou a fazer e não 
compareceu na que foi promo-
vida pela Câmara. Solicitamos a 
realização de uma Consulta 
Pública, a qual tivemos que 
assegurar a sua realização 
através da justiça.

O aumento da idade mínima para 
aposentadoria, conforme foi aprovado, não 

era uma exigência da Emenda Constitu-
cional 103/2019 (Reforma da Previdência 
federal). As obrigações patronais para o 
custeio da previdência e da seguridade social 
dos trabalhadores(as) não podem continuar 
sendo negligenciadas e sem a mínima 
responsabilização pelos danos causados.

A Câmara havia ignorado o devido 
processo legislativo. Mesmo sendo alertado 
sobre a necessidade de se cumprir o 
regimento interno, o presidente da Câmara 
pautou o projeto para primeira votação no 
dia 22 de fevereiro, quando foi aprovado por 
10 votos a 4, sem antes realizar a Consulta 
Pública formulada através do requerimento 
1919/2021, do vereador Professor Gilson 
(Patriota), e que foi acatado pela Mesa 
Diretora.

Os(as) servidores(as) já tiveram 
aumentado(a) a sua contribuição, de 11% 
para 14%, e não é justo que sejamos 
penalizados(as) com o aumento da idade 
para aposentadoria para “ajudar a equili-
brar” um déficit atuarial que em grande 
medida foi provocado pelos administradores 
dos entes ao longo dos anos (Prefeitura e 
Furb).

A batalha jurídica continua, tanto 
questionando a validade da primeira votação 
do projeto de emenda à lei orgânica, quanto 
da cobrança de 14% dos aposentados(as).

O resultado da Consulta Pública não 
tem caráter vinculativo, ou seja, 
não determina a rejeição da 
matéria, mas deixa registrado a 
posição de quem participou: 
95,48% SÃO CONTRA!

A realização da Consulta 
Pública sobre a aposentadoria 
dos servidores foi determinada 
pela Justiça. A iniciativa de 
buscar na justiça a realização da 
consulta pública, partiu do 
Sintraseb.  O Mandado de 
Segurança foi formulado pela 
Assessoria Jurídica do sindicato 
e impetrado pelo vereador 

Adriano Pereira (PT).
Defendemos que é preciso saber em 

que extensão as ações ou omissões do Poder 
Executivo ao longo de mais de duas décadas, 
contribuíram para a existência do alegado 
déficit financeiro e atuarial, calculado em R$ 
3,2 bilhões; Se as dívidas parceladas da 
Prefeitura e da Furb, e se o congelamento da 
alíquota suplementar, criada pela LC 
742/2010 justamente para financiar o déficit 
atuarial apurado no período de 11 anos, têm 
ou não influência no déficit do ISSBLU; Se 
não há meios alternativos para equacionar 
um problema criado pela ação e omissão do 
Poder Executivo, que não seja a de punir 
severamente o(a) servidor(a).
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ISSBLU | APOSENTADORIA

Como fica  a partir de agora a aposentadoria
Confira o resumo da Reforma da Previdência Municipal realizada pela LC 1390/2021.  

 aIdade mínima:

 aTempo de contribuição:

 a 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

88 pontos (mulher) e 98 anos (homem).

SERVIDORES(AS) (Art. 5, §1º)

57 anos (mulher) e 62 anos (homem);

30 anos (mulher) e 35 anos (homem);
 a 20 anos de efetivo exercício no serviço público; 

 a Pontuação resultante da soma da idade com tempo de 
contribuição (incluídas as frações):

A partir de 01/01/2023, a pontuação resultante da soma da 
idade com o tempo de contribuição será acrescida em 1 

ponto até atingir o limite de 100 pontos  para as mulher e 
105 pontos para os homem.

PROFESSORES(AS): (Art. 5, §3º e 4º)

25 anos (mulher) e 30 anos (homem);

52 anos (mulher) e 57 (homem);

 a20 anos de efetivo exercício no serviço público; 
 a 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;
 a Pontuação resultante da soma da idade com tempo de 

contribuição (incluídas as frações):

 aTempo de contribuição:

83 pontos (mulher) e 93 pontos (homem).

 A partir de 01/01/2023 a pontuação resultante da soma da 
idade com o tempo de contribuição será acrescida em um 
ponto até atingir o limite de 92 pontos paras as mulher e 

100 pontos para os homem. 

 aIdade mínima:

REGRA 1 - TRANSIÇÃO POR PONTOS

TABELA DE PONTOS TABELA DE PONTOS

ANO HOMEM  MULHER
2022  98  88
2023  99  89
2024  100  90
2025  101  91
2026  102  92
2027  103  93
2028  104  94
2029  105  95
2030    -  96
2031    -  97
2032    -  98
2033    -   99
2034    -  100

ANO HOMEM  MULHER
2022  93  83
2023  94  84
2024  95  85
2025  96  86
2026  97  87
2027  98  88
2028  99  89
2029  100  90
2030    -  91
2031    -  92

a Não ter optado pelo regime de previdência complementar

DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE NA TRANSIÇÃO POR PONTOS 

a Ter ingressado no serviço público até 31/12/2003

(Art.5, parágrafo 5º)

IDADE MÍNIMA PROFESSORES(AS):
57 anos mulher e 60 anos homem

IDADE MÍNIMA SERVIDORES(AS):
62 anos mulher e 65 anos homem
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SERVIDORES(AS): (Art. 6)

 aIdade mínima:
57 anos (mulher) e 60 anos (homem);

30 anos (mulher) e 35 anos (homem);

 a 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;
 aPeríodo adicional de contribuição correspondente 
a 100% do tempo que em 1º de janeiro de 2022 faltar 

para o tempo de contribuição exigido (pedágio). 

 a 20 anos de efetivo exercício no serviço público;

 aTempo de contribuição:

 aIdade mínima:

PROFESSORES(AS): (Art. 6, §1º)

 a 20 anos de efetivo exercício no serviço público

 aTempo de contribuição:
25 anos (mulher) e 30 anos (homem);

  a 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;
 a Período adicional de contribuição correspondente 

a 100% do tempo que em 01/01/2022 faltar para o 
tempo de contribuição exigido (pedágio).

52 anos (mulher) e 55 anos (homem);

REGRA 2 - TRANSIÇÃO POR PEDÁGIO

a Ter ingressado no serviço público até 31/12/2003

DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE NA TRANSIÇÃO POR PEDAGIO 
(Art.6, parágrafo 2º, inciso I)

a Não ter optado pelo regime de previdência complementar

REGRA 3 – APOSENTADORIA ESPECIAL - INSALUBRIDADE

SERVIDORES E SERVIDORAS | (Art. 3º - “Art. 4, inciso IV”)

a Tempo de contribuição: 25 anos de efetiva exposição homem ou mulher;
a Idade mínima: 60 anos;

a 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria.
a 20 anos de efetivo exercício no serviço público;

(Art. 3º - “Art.7” LC 1390/2021)
CÁLCULO DOS PROVENTOS

Art.3º - “Art.7º parágrafo 6”: 100% da 
média aritmética para aposentadoria por 
acidente de trabalho, doença profissional 
ou do trabalho
Art .3º  -  “Art .7º  parágrafo 7”: 
Aposentadoria especial Pessoa com 
Deficiência: tempo de contribuição 
dividido por 20 anos x 60% da média 
aritmética + 2% a cada ano que 
ultrapassar os 20 anos de contribuição. 

(Art.3º - “art.7º, parágrafo 5”): 60% da 
média aritmética + 2% a cada ano de 
contribuição que exceder o tempo de 20 
anos de contribuição. 

PENSÃO POR MORTE
(Art. 3º (“art.16”)  

Valor da pensão: 60% do valor dos 
proventos ou, se o segurado estiver na 
ativa, o valor que teria direito se estivesse 
assegurado por incapacidade permanente 
na data do óbito, + 10% por dependente, 
até 100%.

TEMPO DE DURAÇÃO DA PENSÃO POR 
MORTE (LEI 8213/1991)

Para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o 
irmão, de ambos os sexos, ao completar 
vinte e um anos de idade, salvo se for 
inválido ou tiver deficiência intelectual ou 
mental ou deficiência grave;

Transcorridos os seguintes períodos, 
estabelecidos de acordo com a idade do 
benefic iário na data de óbito do 
segurado(a), se o óbito ocorrer depois de 
vertidas 18 (dezoito) contribuições 
mensais e pelo menos 2 (dois) anos após 
o início do casamento ou da união estável:  

Média aritmética simples de 100% do 
período contributivo desde julho de 1994.

a 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte 
e um) anos de idade

Valor do benefício:

Para o cônjuge ou companheiro(a) em 4 
(quatro) meses, se o óbito ocorrer sem 
que o segurado(a) tenha vertido 18 
(dezoito) contribuições mensais ou se o 

casamento ou a união estável tiverem sido 
iniciados em menos de 2 (dois) anos 
antes do óbito do segurado(a);

a 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 
29 (vinte e nove) anos de idade;
a 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 
40 (quarenta) anos de idade;

a Vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) 
ou mais anos de idade.     

a 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e 
um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;  

a 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 
26 (vinte e seis) anos de idade
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Serviço Público Sob Ataque!

Justiça suspende golpe do prefeito contra a
presidenta do Consad/ISSBLU

No entendimento do magistrado, o 
efeito prático da nova legislação deve ser 
aplicado para o próximo mandato: “uma 
vez que a investidura sob a égide da Lei 
Complementar n. 308/2000 configura-se 
como ato jurídico perfeito, entendo, 
neste juízo de cognição sumária, que a 
nova  l e i  (Le i  Complementa r  n . 
1.390/2021) se aplicará a todos os fatos e 
situações futuras, ressalvados, portanto, 
aqueles já consumados.” A decisão foi 
publicada dia 11 de janeiro.

O Juiz Bernardo Augusto Ern, da 1ª 
Vara da Fazenda Pública, Acidentes do 
Trabalho e Registros Públicos da Comarca 
de Blumenau, atendeu ao Mandado de 
Segurança impetrado pela presidenta do 
Conselho de Administração do ISSBLU, 
Marilei Teresinha Schreiner, e concedeu 
liminar determinando que o Prefeito 
Mário Hildebrandt “se abstenha de 
praticar (ou suspenda imediatamente, 
caso já tenha realizado eventual 
nomeação/indicação) qualquer ato que 
importe a destituição da impetrante do 
cargo de presidente do Conselho de 
Administração do ISSBLU com base na 
Lei Complementar n. 1.390/2021 até o 
julgamento final da presente ação 
mandamental, sob pena de aplicação de 
multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Marilei Schreiner é conselheira 
representante do Sintraseb e foi eleita 
presidenta do CONSAD/ISSBLU em 25 de 
junho de 2021, para o quadriênio 

2021/2025, e sua defesa está sendo feita 
por Antonio Carlos Marchiori, assessor 
jurídico do Sintraseb.

A nova legislação aumentou de 9 
para 10 os membros do Conselho de 
A d m i n i s t r a ç ã o ,  a u m e n t a n d o  a 
representação do governo de 3 para 4 
membros, e substitui o processo de 
eleição do presidente por seus membros 
pela “indicação do prefeito”. Além disso, 

a garantia ao “novo presidente do 
conselho” o voto qualificado em caso de 
desempate.O prefeito Mário Hildebrandt 

aproveitou o projeto que alterou as regras 
previdenciárias (PL 2080/2021, atual Lei 
Complementar 1.390/2021) para mudar 
também a composição dos conselhos do 
ISSBLU, e assim, retomar o controle 
absoluto do instituto.

O prefeito tem dificuldade de 
t r a b a l h a r  c o m  m i n o r i a  e  q u e r 
transformar os conselhos do ISSBLU 
num verdadeiro teatro de marionetes, 
obediente e subserviente às vontades do 
governo, para continuar transferindo a 
conta da irresponsabilidade dos gestores 
para os trabalhadores(as) do serviço 
público.

Proposta aprovada pretende destituir a atual presidenta do Conselho de Administração antes do 
fim de seu mandato, dando ao prefeito o direito de indicação.

Governo recorre ao Tribunal de Justiça e perde
Inconformado, o prefeito Mário 

Hildebrandt decidiu recorrer ao Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina, buscando a 
suspensão da decisão liminar, e assim, 
poder retomar o controle do Conselho de 
Administração do ISSBLU.

A perspectiva de que o ISSBLU 
pudesse elevar seu nível de certificação, 
de acordo com o Manual Pró-Gestão da 
Secretaria Nacional de Previdência 
Social, a partir da aprovação da nova lei, 
não poderia servir de justificava para 
desfazer e tornar sem efeito a eleição 
vencida pela impetrante. Esta decisão foi 
publicada no dia 27 de janeiro. 

O Desembargador Paulo Henrique 
Moritz Martins da Silva, entendeu “que 
não há razões para modificar a decisão 
ou lhe suspender a eficácia”. E foi mais 
incisivo. “A norma posterior não pode 

produzir efeito retroativo para afastar a 
l eg í t ima e  l ega l  inves t idura  da 
impetrante no cargo de Presidente do 
ISSBLU. Foi eleita segundo a lei vigente e 
se trata de ato jurídico perfeito. Se a vaga 
que ocupava no Conselho pertencia ao 
Sintraseb, somente a este cabe indicar 
um substituto. [...] Permitir a retroação 
da norma, para desconstituir uma 
eleição legítima e lícita seria abrir 
perigoso precedente em desfavor do 

Estado Democrático de Direito. A nova 
lei irá balizar a próxima eleição, apenas.”



ISSBLU EM RISCO!

Câmara aprova reparcelamento de dívidas da
FURB do Consad/ISSBLUsem aprovação 
Projeto foi votado no mesmo dia, contrariando Regimento Interno da Câmara

Portanto, o projeto de lei é flagrante-
mente ilegal.

O governo despreza a democracia. Já 
não bastasse a tentativa de alterar a 
composição do Conselho de Administração 
do ISSBLU, de tentar cassar o mandato de 
presidenta, agora o governo despreza as 
decisões do Consad/ISSBLU.

A dívida em atraso da FURB somava 
cerca de R$ 11 milhões, oriundas das 
contribuições patronais e alíquotas 
especiais referentes aos meses de outubro, 
novembro, dezembro e 13º salário de 
2021, e janeiro e fevereiro de 2022, e mais 
R$ 21 milhões de dívidas já parceladas. 

Pode? Claro que não. E quem 
responde pelo credor? Basta ler a Lei 
Complementar 308, em cujo art. 55 está 
dito: “O ISSBLU será administrado 
colegialmente, cabendo AS FUNÇÕES 
DELIBERATIVAS A UM CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO e as funções gerais a uma 
Diretoria Executiva, coordenada por um 
Diretor Presidente.”.

MEDIDA É ILEGAL E SERÁ 
QUESTIONADO NA JUSTIÇA

A proposta, aprovada pela Câmara no 
dia 24 de março, contraria decisão do 
Conselho de Administração do ISSBLU, que 
rejeitou o pedido de parcelamento por 5 
votos a 4, na reunião ocorrida dia 16. 

Foi o vereador Egidio Beckhauser, 
prefeito em exercício, quem encaminhou 
o projeto de lei para parcelar, em 60 
vezes, R$ 32 milhões em débitos 
previdenciários que a FURB tem com o 
ISSBLU. 

Para o Sintraseb, a proposta além de 
ser flagrantemente ilegal é imoral.

A FURB deve ao ISSBLU. A obrigação 
decorre de lei e é mensal. Nessa relação 
entre duas autarquias de regime especial, 
temos de um lado a FURB (devedora) e o 
ISSBLU (credor). O que a devedora está 
sugerindo é que ela pode reparcelar o que 
deve sem a anuência do credor.

E imoral porque o prefeito em 
exercício encaminha um projeto desta 
natureza quando a Câmara de Vereadores 
ainda estava discutindo a reforma da 
previdência municipal. Nem mesmo o 
resultado da Consulta Pública havia sido 
publicado.
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Triênios, Licença-Prêmio e Prêmio 25 anos

Tempo de serviço durante a pandemia volta a
ser contado para os trabalhadores da Saúde

O congelamento de salários e tempo 
de serviço aconteceu em maio de 2020, 
quando o governo Bolsonaro sancionou a 
Lei Complementar 173/2020, criada para 
estabelecer o Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 
(Covid-19).

Contudo, com a aprovação da Lei 
Complementar nº 191, de 8 de março de 

2022, o Congresso restabeleceu a conta-
gem de tempo de serviço do período apenas 
para servidores públicos civis e militares 
das áreas da saúde e da segurança pública 
da União, dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios, deixando de fora todos(as) 
os(as) das outras áreas, independente de 
terem atuado no enfrentamento da 
pandemia.

O S indicato  tem or ientado a 
todos(as) os(as) servidores(as) da saúde 
que INGRESSEM COM REQUERIMENTO NO 
RH solicitando o pagamento de triênios, 
licença-prêmios e prêmios de 25 anos e 
encaminhem a resposta do RH para o 
sindicato, para o e-mail:

sintraseb@gmail.com

Governo insinua dúvidas sobre quem de fato tem direito e protela decisão

A Câmara dos Deputados aprovou a 
PEC 22, que prevê o piso nacional de dois 
salários mínimos, R$ 2.420,00 em 2022, a 
ser bancado pela União. A matéria agora 
está no Senado.

Segue a luta nacional pela aprovação 
do Piso Nacional dos Agentes Comunitários 
de Saúde e de Combate à Endemias.

 De acordo com Lei Federal 14.194, o 
piso em 2022 é de R$ 1.750, mas o governo 
municipal não reconhece o reajuste.

Piso dos ACSs e ACEs

Na época em que o projeto foi 
apresentado, O valor inicial equivalia a 75% 
do piso nacional do magistério.

O texto aprovado garante ainda 
adicional de insalubridade e aposentadoria 

especial devido aos riscos inerentes às 
funções.

Proposta institui piso para 
quadro técnico e adminis-
trativo da educação básica

O Projeto de Lei 2531/21, que institui 
piso de R$ 2.164,68, tramita na Câmara dos 
Deputados e será analisado em caráter 

conclusivo pelas comissões de Educação; 
Trabalho, de Administração e Serviço 
Público; Finanças e Tributação; e Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (CCJ).Pela 
proposta, o piso será pago para jornada de 
trabalho de 40 horas semanais, garantindo-
se a proporcionalidade do valor para 
jornadas diferentes. O projeto prevê ainda a 
atualização anual do piso, no mês de 
janeiro, com base nos índices oficiais de 
inflação.

Lutas Nacionais
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Lutas Nacionais

PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, JÁ!

A atuação da enfermagem na 
pandemia e a força do movimento nacional, 
incluindo a apresentação de um abaixo-

assinado com mais de um milhão de 
assinaturas, impulsionou a aprovação do PL 
2564/2020 no Senado Federal, com os 
seguintes valores como salário mínimo 
nacional para os trabalhadores e as 
trabalhadoras da enfermagem do setor 
público e privado: Enfermeiro/a: R$ 
4.750,00; Técnico/a de Enfermagem (75% 
do Enfermeiro/a): R$ 3.325,00;

A luta por salários dignos e jornada de 
30 horas semanais para enfermeiras(os), 
técnicas(os) e auxiliares de enfermagem, 
obstetrizes e parteiras vem de longa data! 
Desde 1955, quando aprovamos a primeira 
Lei do Exercício Profissional da Enferma-
gem, essa valorização permanece uma vaga 
promessa. Já se vão 67 anos de muita luta e 
trabalho. A regulamentação do exercício 
profissional foi aprovada pela Lei 7.498, de 
25 de junho de 1986.

Agora estamos perto de conquistar o 
direito do Piso Salarial Nacional da 
Enfermagem que é devido. E, continuare-
mos firmes na luta até a vitória!

Na pandemia, a população percebeu a 
extraordinária dedicação das (os) trabalha-
doras (es) da enfermagem na linha de frente 
no atendimento à saúde de todos/as/es. Essa 
visualização intensiva do trabalho e da 
importância da enfermagem tirou-a do 
anonimato histórico, trazendo visibilidade 
para essa categoria profissional que merece 
mais respeito e valorização.

Mas, a valorização profissional não 
pode ficar apenas no discurso dos governan-
tes e/ou gestores e nas homenagens da 
população. Todas as manifestações são bem-
vindas! Entretanto, a valorização profissional 
exige condições adequadas de trabalho, com 
jornada semanal de trabalho compatível e 
salários que permitam um padrão digno de 
vida.

Auxiliar de Enfermagem e Parteira 
(50% do Enfermeiro/a): R$ 2.375,00; e, o 
reajuste anual do valor pelo mesmo índice 
do INPC.

No dia 23/02/2022, o Grupo de 
Trabalho de Deputados/as que estudaram os 
impactos financeiros do PL 2564/2020, 
concluíram que o custo de implementação 
desse Piso Nacional Salarial da Enfermagem 
será de R$ 16,3 bilhões e indicaram a 
possibilidade de aprová-lo já.

Pelo  entendimento do Fórum 
Nacional da Enfermagem e deputados/as 
mais engajados/as nessa luta, a prioridade é 
para a Câmara Federal aprovar o mesmo 
texto do PL 2564/2020 aprovado no Senado 
Federal, o que permitiria a imediata sanção 
do Presidente da República e a publicação da 
respectiva lei, instituindo finalmente o Piso 
Salarial Nacional da Enfermagem.

Na  t rami tação  normal ,  o  PL 
2564/2020 será analisado pelas Comissões 
de Trabalho, Administração e Serviço 
Público; Seguridade Social e Família; 
Finanças e Tributação, e, Constituição e 
Justiça e de Cidadania antes de ser levado ao 
Plenário para votação final de todos/as os/as 

deputados/as Porém, também pode ser 
aprovado um requerimento para incluir 
imediatamente o PL 2564/2020 na Ordem 
do Dia do Plenário, acelerando a votação 
final na Câmara dos Deputados.

As organizações profissionais e 
sindicais que têm em suas bases profissionais 
de enfermagem associados/as ou inscri-
tos/as, abaixo-assinadas, estão integradas ao 
movimento nacional pelo Piso Salarial 
Nacional da Enfermagem e convidam a sua 
entidade para ingressar nesse movimento em 
Santa Catarina.

Vamos juntos organizar e mobilizar os 
trabalhadores e as trabalhadoras da 
enfermagem, nossas entidades e os 
deputado/as federais de Santa Catarina pela 
aprovação já do PL 2564/2020 e a instituição 
imediata do Piso Salarial Nacional da 
Enfermagem.

O Sintraseb, juntamente com outros 26 
sindicatos de trabalhadores(as), integra 

o Fórum Catarinense pela 
Valorização da Enfermagem - 

Movimento SC pelo Piso Nacional da 
Enfermagem, que tem na sua 

coordenação a FETRAM-SC/CUT - 
Federação dos Trabalhadores Municipais 

de Santa Catarina, o COREN-SC - 
Conselho Regional de Enfermagem de 

Santa Catarina - Sistema 
COFEN/CORENS, a FETESSESC - 
Federação dos Trabalhadores em 

Estabelecimentos de Serviços de Saúde 
do Estado de Santa Catarina e, a ABEN-

SC - Associação Brasileira de 
Enfermagem de Santa Catarina.

Carta do Fórum Catarinense Pela Valorização da Enfermagem



Com o argumento das «proibições 
da Lei 173/2020, o prefeito manteve os 
salários congelados por dois anos e fez a 
categoria sentir no bolso a perda do poder 
aquisitivo ocasionada pela alta inflação 
acumulada. 

Após dois anos sem 
negociação, servidores(as) 
realizam a maior mobilização 
dos últimos tempos e forçam o 
governo do prefeito Mário 
Hildebrandt a dialogar
com a categoria. 

Bastou três assembleias, um estado 
de greve, uma deflagração de greve, com 
participação crescente e massiva dos 
servidores(as), para fazer o governo 
recuar, abrir a mesa de negociação 
coletiva e apresentar uma proposta 
decente para a categoria. 

E é assim que sempre deveria ser, 
porque é só na pressão que vamos 
conquistar avanços nas condições de 
trabalho e nos salários.

A luta continua!

A assembleia que aprovou a 
proposta de acordo do governo, no dia 21 
de fevereiro, foi a maior mobilização 
desde a greve de 2014, reunindo mais de 
2.400 servidores(as). 
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Mobilização  e mostra o caminhogarante avanços

1º DE FEVEREIRO, assembleia com 1.620 servidores(as) ratifica a pauta
de reivindicações de 2020/2021 e deflagra greve a partir do dia 7 caso o
governo não abra a negociação.

7 DE FEVEREIRO, assembleia com 2.030 servidores(as) suspende greve
e aprova calendário de negociação. Governo sente a pressão da
mobilização da categoria.

21 DE FEVEREIRO, assembleia com mais de 2.400 servidores(as) rejeita
parcialmente a proposta do governo, força melhorias, aprovando ao final a
proposta de acordo.

Todo o processo de negociação foi acompanhado pela Comissão
eleita nas assembleias de 2020 e 2021, e ratificada em 2022.



Campanha Salarial 2020/21/22

Confira a proposta
aprovada pela
Assembleia

5. PISO DOS ACSs E ACEs: O município 
se compromete a pagar a partir de março 
o vencimento mínimo no valor de R$ 
1.550, complementando a eventual 
diferença após a aplicação do INPC 
acumulado no período de maio de 2019 
a abril de 2021, conforme proposta do 
item 1. Após a publicação de nova lei 
federal, instituindo o valor do piso de 
2022, o município aplicará o novo piso 
na folha subsequente à regulamentação 
federal. 

3. REAJUSTE VALE ALIMENTAÇÃO: 
Reajuste de 5,12% na folha de fevereiro 
(R$ 20,22) e 5,12% na folha de março 
(R$ 21,26), representando o INPC 
acumulado de maio de 2019 a abril de 
2021 (10,24%). Reajuste integral pelo 
INPC acumulado de maio de 2021 a abril 
de 2022, a ser divulgado em maio, na 
folha de maio de 2022.

2. REPOSIÇÃO INTEGRAL DO INPC 
2022: Reposição integral do INPC 
acumulado de maio de 2021 a abril de 
2022, a ser divulgado em maio, em duas 
parcelas: 50% na folha de dezembro de 
2022 e 50% na folha de janeiro de 2023.

4. PISO DO MAGISTÉRIO: Vencimento 
mínimo será de R$ 3.900, a partir de 
maio de 2022. Governo enviará para a 
Câmara lei específica.

1. REPOSIÇÃO INTEGRAL DO INPC 
2020/2021 10,24%: Reposição do INPC 
acumulado de maio de 2019 a abril de 
2021 em duas parcelas: 5,12% na folha 
de fevereiro e 5,12% na folha de março 
de 2022. 

6. INCORPORAÇÃO DAS 
GRATIFICAÇÕES PCCS SAÚDE: 
Governo encaminhará para a câmara 
projeto de lei específico, prevendo 
pagamento de 50% em fevereiro de 2022 
e 50% em janeiro de 2023. Acordo não 
impede a judicialização para a cobrança 
do direito previsto. 

10. MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS 
SINDICAIS ACORDADAS EM 2013 E 
2017 PARA O PERÍODO DE 2021-
2024: O município está de acordo com 
todas as alíneas, destacando que as 
Assembleias devem ser organizadas para 
o período vespertino, a partir das 15h, 
como ocorria em anos anteriores.

11. REIVINDICAÇÕES PARA MESA DE 
NEGOCIAÇÃO PERMANENTE: O 
município propõe que as reivindicações 
do eixo 2 seja discutidas ao longo do ano, 
em reuniões a serem realizadas com 
representantes do município e do 
sindicato a partir do mês de maio, com 
calendário quinzenal em datas a serem 
estabelecidas de comum acordo entre o 
Município e o Sindicato.

b. LIBERAÇÃO PARA ASSEMBLEIAS 
DOS SERVIDORES: Fica garantida a 
liberação dos servidores, sem prejuízos 
remuneratórios e reposição de horas, 
para participarem de até 6 (seis) 
assembleias gerais e/ou associativas, 
devidamente convocadas pelo 
SINTRASEB;

a. ALTERAÇÃO EM LEGISLAÇÃO: Fica 
garantida a participação do SINTRASEB 
na discussão e elaboração dos projetos 
de lei que envolva a alteração da 
legislação municipal em questões ligadas 
aos servidores da administração direta, 
fundações e autarquias.

9. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DA 
SAÚDE: PELA ISONOMIA DE DIREITO 
ENTRE ACTS E EFETIVOS PARA O 
RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO 
PELO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS 
DO SUS: O item será avaliado conjunta-
mente pela Administração, Saúde e 
Sindicato sobre a viabilidade de atendi-
mento da demanda, visto que há 
vinculação de recursos federais como 
possível limite.

d. LIBERAÇÃO DE DELEGADOS 
SINDICAIS: Fica garantida a liberação 
dos delegados sindicais, para participação 
em até dois encontros de 8 horas (um 
por semestre) e até oito encontros de 4 
horas (um por mês), sem prejuízo 
remuneratório e sem reposição de horas;

e. ACESSO DOS DELEGADOS 
SINDICAIS: Fica garantido o livre acesso 
nos locais de trabalho para os dirigentes 
e delegados sindicais repassarem 
informações do interesse da categoria.

8. IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE 
CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS PARA 
OS TRABALHADORES DO SAMAE, 
SETERB, SEMUDES, ISSBLU: Ficou 
acordado que este tema será retomado 
ao longo do ano.

c. LIBERAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
FORMAÇÃO SINDICAL: Fica garantida a 
liberação dos servidores, sem prejuízos 
remuneratórios e reposição de horas, 
para participarem de formação sindical;

7. CONTINUIDADE DOS REENQUA-
DRAMENTOS SALARIAIS, 
RECUPERANDO PERDAS SALARIAIS E 
ELENCANDO AS CATEGORIAS PARA 
2022: Ficou acordado que este tema será 
retomado ao longo do ano.

FOTO: DENNER WILLIAM

pg9Informativo do Sintraseb ∙ Abril de 2022Siga o Sintraseb nas Redes Sociais



Organização Sindical

Após posse, nova diretoria colegiada realiza
eleição dos Conselhos Fiscal e Deliberativo

A eleição da nova direção do 
sindicato aconteceu no final do mês de 
outubro. A Chapa 1, Unidade, 
Resistência e Luta, liderada por Sérgio 
Bernardo, venceu a eleição com 56,2% 
dos votos. 

A solenidade de posse da nova 
diretoria do Sintraseb, gestão 
2022/2026, aconteceu na manhã do dia 
19 de fevereiro, no auditório da entida-
de. A sessão foi conduzida pelo presiden-
te da Comissão Eleitoral, Sandro Luiz 
Cifuentes, e contou com a presença da 
presidenta da Central Única dos 
Trabalhadores de Santa Catarina (CUT-
SC), Anna Júlia Rodrigues, e da dirigente 
da Federação dos Trabalhadores no 
Serviço Público Municipal de Santa 
Catarina (FETRAM-SC), Graziele Justino.

Sérgio Maurici Bernardo

Titular: Marco Antonio de Aviz

CONFIRA A NOVA COMPOSIÇÃO DA 
DIRETORIA COLEGIADA:

COORDENADOR GERAL:

Titular: Geici Maiara Brig

Suplente: Éder Lima

Suplente: Alcides Otávio Meier

Titular: Karla Ferreira Rodrigues
Suplente: Andresa Aparecida Batista

Titular: Joana Zucco Gonçalves
Suplente: Rosenara Teixeira Pinheiro

DIRETORIA DE ASSUNTOS DA SAÚDE

DIRETORIA DE FINANÇAS:

DIRETORIA DE ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS

DIRETORIA DE ASSUNTOS DA 
EDUCAÇÃO

Suplente: Gizéli Coelho

DIRETORIA DE FORMAÇÃO SINDICAL 
E RELAÇÃO INTERSINDICAIS

Titular: Mário Henrique Kato
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

Titular: Joana Maria Montibeller

Titular: Alessandra Maria de Sousa
CONFIRA OS(AS) ELEITOS(AS) PARA 
O CONSELHO DELIBERATIVO:

Titular: Cleide Terezinha de Oliveira
Suplente: Maurício Bento

TITULARES:

APOSENTADOSAS): Ivonete Mueler 
Loterio e Ieda Bernardina Vargas 

DIRETORIA DE COMBATE À 
DISCRIMINAÇÃO

SUPLENTES:
Fernanda Vicenti Tomio, Maurino 
Valentino Jacinto Jr e Erica Lidia Schmitt.

CONFIRA OS(AS) ELEITOS(AS) PARA 
O CONSELHO FISCAL:

Já a eleição dos novos membros 
dos conselhos fiscal e deliberativo, 
aconteceu em assembleia geral ordiná-
ria, realizada no dia 14 de março, 
também no auditório do Sintraseb, 
conforme o Estatuto Social do sindicato.

Foram eleitos(as) três (3) 
membros titulares e três (3) suplentes 
para o Conselho Fiscal e doze (12) 
membros para integrar o Conselho 
Deliberativo, sendo 10 servidores(as) 
ativos(as) e 2 aposentados(as). Podiam 
votar e ser votado todos(as) os(as) 
sócios(as) em dia com suas obrigações 
estatutárias.

Isabel Brunow Ventura, Sandra Regina 
Pinheiro e Sueli Duarte Ovidio. 

ATIVOS(AS): Audrey Rosenbrock, Deise 
Janaina Borba, Cassiano Antonio Reis 
Casimiro, Evandro Adelar Viana, Talita 
Matias Ventura, Nara Priscilla Schmit, 
Ana Paula Bilek, Cristiano Ricardo da 
Cunha Caporal, Denise Vieira, Ellen 
Leticia Evelyn Paulino Linaltevich.

Suplente: Siomar André Isidoro

Suplente: Lidiane da Fontoura Ferreira

DIRETORIA DE ASSUNTOS DE 
SEGURANÇA E SEGURIDADE SOCIAL

pg10 Informativo Sintraseb ∙ Abril de 2022



pg11Informativo do Sintraseb ∙ Abril de 2022

Organização Sindical

Deixei o cargo, mas jamais a luta!

Siga o Sintraseb nas Redes Sociais

Por Sueli Silvia Adriano

Embalada por esta força histórica, 
em fevereiro de 2010, assumia a gestão do 
Sindicato Único dos Trabalhadores No 
Serviço Público Municipal De Blumenau 
– SINTRASEB. Assumia com a consciência 
que a instituição sindical é um patrimônio 
da classe trabalhadora e que não existe 
direito algum oferecido com gentileza 
pelos patrões, mas sim por meio de muita 
organização, pressão e unidade do povo 
trabalhador. Assumia consciente que 
precisaríamos retomar os princípios 
fundadores e organizadores da luta 
sindical, ou seja, a defesa da liberdade e a 
autonomia sindical com princípios 
organizados pela base, democrático, 
autônomo, com trabalhadores livres para 
definirem suas formas de organização 
sindical e de autossustentado financeira-
mente. Assumia conscientes que o 
sindicato não é apenas uma estrutura ou 
somente seus diretores. Ele é o conjunto 
de todos os trabalhadores e trabalhadoras 
da categoria e o nosso principal instru-
mento de organização e luta. Assumia 
consciente que teríamos de reconduzir o 
sindicato para sua tradição combativa, 
independente de patrões, com autonomia 
frente aos partidos políticos, com trabalho 
centrado na base e formação política, com 
o pé nos locais de trabalho. Assumia 
sabendo que deveríamos ir além da 
representação: que não se faz sindicato 
pelos trabalhadores, mas junto com eles.

PRESTAÇÃO CONTAS – 18/02/2022

1.CAIXA/BANCO

A história de luta dos trabalhadores 
deve ser para nós fonte de energia, pois 
são estrelas que nos guiam os companhei-
ros e companheiras que doaram a vida 
por acreditar na luta e na transformação 
do Brasil e do mundo.

 Encerro esta gestão na condição de 
coordenadora geral por dois mandatos e 
de diretora financeira por mais um, com a 
certeza de que cumpri e respeitei a 
confiança que me foi dada pelo voto da 
categoria. Eu, Sueli Adriano, reafirmo 
meu orgulho de ter estado por um tempo 
contribuindo para o fortalecimento da 
instituição sindical da nossa categoria. 
Continuarei lutando e resistindo a todos 
os ataques, em outras instâncias do 
movimento sindical e social. 

Abaixo a relação das aquisições 

Assumi com o compromisso de 
sanar as finanças e tornar robustas as 
possibilidades de organização e de 
mobilização para que pudéssemos ter 
hoje uma instituição autônoma e 
democrática, uma instância efetiva dos e 
das trabalhadoras, um lugar onde 
podemos enquanto categoria debater 
direitos, procurar soluções de conflitos 
diários ou negociar nossas campanhas 
salariais e melhores condições de 
trabalho e renda. Honrei os compromis-
sos que assumi nesses doze anos de 
mandato. Temos, hoje, um Sindicato forte 
e em condições de mobilizar e enfrentar 
os desmontes dos direitos trabalhistas. 
Sempre se entendeu que sanar as 
finanças era trazer a possibilidade de 
autonomia e de condições de luta. 
Cumpriu-se. Entreguei o Sindicado para 
uma nova gestão, totalmente sanada, sem 
dívidas, com dinheiro em caixa, com sede 
própria e mais um apartamento no centro 
da cidade, com equipamentos qualifica-
dos e de qualidade, com três carros novos 
e móveis adequados.

Como diz Paulinho da Viola: 
“Quando penso no futuro, não 
esqueço o meu passado”

Assim determinada, assumia 
enfrentando por primeiro o caos 
encontrado como resultado de uma 
gestão anterior caótica. Assumia determi-
nado a resgatar a credibilidade e a 
confiança dos e das trabalhadoras do 
serviço público municipal de Blumenau 
tão duramente golpeados por constantes 
gestões irresponsáveis. Encontramos 
dívidas, com sede alugada e precarizada. 
Encontramos uma entidade endividada, 

sucateada e em descrédito com a 
categoria. Afundada não só em dívidas, 
mas em denúncias e ações judiciais. 
Resgatar nosso sindicato foi uma missão 
que exigiu da nova diretoria e de todas e 
todas trabalhadoras do serviço público 
municipal de Blumenau uma imensa 
concentração, compromisso, responsa-
bilidade e competência. E assim se fez. 
Termino doze anos de gestão em fevereiro 
de 2022 com um sindicato resgatado na 
sua capacidade financeira, na compra da 
sede própria, com aquisições que 
possibilitam realizar as tarefas de um 
sindicato forte e em condições de fazer a 
luta de enfrentamento aos desmontes 
dos direitos dos e das trabalhadoras que 
vêm assolando diuturnamente a vida de 
quem produz e presta serviços a nossa 
população.

Cheques a compensar (Convênios)
  R$      -291.888,66 

Aplicação 180042-6    R$     1.428.607,90 

Saldo                       R$   1.971.388,66 

BANCO 180042-6           R$                   0,29 

.

Móveis    R$         44.690,00
TVS    R$           6.800,00

Não há dívidas com parcelamento 
futuro, tendo a entidade apenas as 
despesas fixas (telefone, água, segurança, 
mensalidades DIEESE / CUT /SISTEMA 
DIRETA/ISP/Seguro carros/Assessoria 
Jurídica/Folha de Pagamento/Ajuda de 
Custo/Informática/Material Expediente.

3. DÍVIDAS 

Aplicação 180770-6    R$        811.757,74 

2. PATRIMONIO/AQUISIÇÕES

BANCO 180770-6      R$         20.609,34 

Total Investimento R$       483.681,31
Reforma Sede/Elevador R$       376.191,31

4. PATRIMÔNIO ATIVO

VOYAGE   R$         56.000,00

Caixa Cofre R$           2.302,05 

02 Notebook
10 Cadeiras

03 Carros (Voyage/Strada/Logan)

12 Mesas

01 Mesa de Reunião - grande

100 Cadeiras de auditório
10 Poltronas

01 Apartamento - Rua XV Novembro – 
Avaliado em R$ 150 mil reais

02 Impressoras

01 Prédio – Rua Amazonas – Avaliado em 
R$ 2 milhões

01 Geladeira

01 Mesa de Reunião – pequena

12 Computadores 

01 Micro-ondas

03 TVs



O Sintraseb convida todos os servidores e servidoras, ativos(as) e 
aposentados(as) para a FEIJOADA DOS TRABALHADORES E DAS 
TRABALHADORAS.

Será dia 1º de Maio (Domingo), a partir das 11 horas na 
Associação do SAMAE (R. Rodolfo Engelhadt, 158-226 – Bairro Salto).

Haverá Música ao Vivo, espaço de brincar para crianças e muita 
alegria para confraternizar no Dia Internacional de Luta dos 
Trabalhadores e das Trabalhadoras.

► FILIADOS(AS) E MENORES DE 10 ANOS NÃO PAGAM! 
► DEPENDENTES E CONVIDADOS PAGAM R$ 25 

Informativo Sintraseb | Rua Amazonas, 720 - Garcia, Blumenau-SC | Fones (47) 3209-2203 e 3209-2205| E-mail sintraseb@gmail.com | Edição e Produção Gráfica Júlio Castellain | Jornalista | DRT/SC 4616
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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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dos trabalhadores
e das trabalhadoras

FEIJOADA
1º DE MAIO

Faça a sua reserva
até 27 DE ABRIL.
Acesse o QR Code ou
visite o site do sindicato

(www.sintraseb.org.br)

PROGRAME-SE E PARTICIPE! 


