
23 dias de resistência e luta
em defesa dos direitos...

Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau

INFORMATIVO

Blumenau |Outubro|2022

01113126000135/2022-SE/SC

BUSCAM RECUPERAR
6.200 AÇÕES

EM DIREITOS VIOLADOS
R$ 146 MILHÕES

a
VALORES PAGOS PELA PREFEITURA CHEGAM A R$ 5,6 MILHÕES, 
ATINGINDO 68% DAS 3.748 AÇÕES INGRESSADAS.

PROMOÇÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
1998, 2001 E 2004:
JUSTIÇA DETERMINA OS PRIMEIROS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES A 
479 SERVIDORES(AS). VALORES CHEGAM A R$ 20,5 MILHÕES E SERÃO 
PAGOS POR MEIO DE PRECATÓRIOS EM 2024.

PARCELAMENTO DO INPC 2016:a
CONFIRA O BALANÇO DAS AÇÕES JURÍDICAS NA PÁGINA 4 

S I N D I C AT O N A D E F E S A D O S D I R E I T O S :

VOTO CONSCIENTE: “UNIDADE E LUTA EM DEFESA DOS
EMPREGOS, DIREITOS, SALÁRIOS E SERVIÇOS PÚBLICOS!”
MANIFESTO DA DIRETORIA COLEGIADA DO SINTRASEB
SOBRE O SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES

PREFEITURA JÁ ADMITE DÍVIDA DE R$ 64 MILHÕES

R$ 26 MILHÕES JÁ FORAM OU SERÃO PAGOS 
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APOSENTADORIA EM RISCO

Ignorando o Conselho de Administração do
ISSBLU, vereadores aprovam nova pedalada
de dívidas da FURB

No final do mês de setembro, a 
Câmara de Vereadores aprovou o Projeto 
de Lei Complementar 2149/2022 
autorizando o parcelamento de débitos 
previdenciários da FURB com o ISSBLU. 
Desta vez o valor é de R$ 10 milhões, 
referente às obrigações patronais da 
Universidade de abril a agosto de 2022, 
que serão pagos em 36 vezes. 

Tudo isso  aconteceu sem a 
aprovação prévia do Conselho de 
Administração do ISSBLU. A FURB só 
encaminhou o pedido de parcelamento 
depois de aprovado pela Câmara. O 
pedido foi rejeitado por cinco votos a 
quatro.

Antes, porém, no mês de maio, os 
vereadores já haviam aprovado o Projeto 
de Lei Complementar 2110/2022, 
autorizando o prefeito Mário Hildebrandt 
a parcelar ou reparcelar débitos previden-
ciários devidos pelo município e pela 
FURB ao ISSBLU em 240 meses.

VOTARAM A FAVOR

ADRIANO PEREIRA – PT

CARLOS WAGNER – UNIÃO BRASIL

VOTARAM CONTRA

A FAVOR DA PEDALADA:

Antes da sessão, integrantes eleitos 
pela categoria para os Conselhos de 
Administração, Conselho Fiscal e do 
Comitê de Investimentos do ISSBLU, 

além dos representantes do Sintraseb, 
visitaram os gabinetes dos(as) vereado-
res(as) para alertá-los(as) que esta 
prática recorrente das administrações da 
FURB e da Prefeitura pode levar a quebra 
do Instituto e inviabilizar o pagamento 
dos benefícios futuros dos(as) servido-
res(as) aposentados(as).

JAISOM DA SILVA – PL

CRISTIANE LOUREIRO – PODEMOS

PROFESSOR GILSON – PATRIOTA

OS(AS) SERVIDORES(AS),

JOVINO CARDOSO – SOLIDARIEDADE
MAURÍCIO GOLL – PSDB

ABSTENÇÃO:

SYLVIO ZIMMERMANN – PSDB

Acesse o site o ISSBLU e confira a 
NOTA PÚBLICA publicada pelo Conselho 
de Administração dirigida aos segurados e 
às seguradas. (www.isssblu.sc.gov.br)

EMMANUEL SANTOS TUCA – NOVO

BRUNO CUNHA – CIDADANIA

CONSELHEIROS ALERTAM E 
DENUNCIAM: O CASO É GRAVE

O caso da FURB é grave. O não 
pagamento e os parcelamentos estão 
impactando no caixa geral do ISSBLU. Os 
recursos provenientes das contribuições 
patronal e alíquota especial (sempre 
atrasados e parcelados) e trabalhista 
(sempre em dia) já não dão conta de 
pagar as despesas com a folha atual.  
Desde o ano passado vêm sendo usados 
recursos do caixa do ISSBLU para 
complementar o pagamento de pensões e 
de benefícios previdenciários dos(as) 
servidores(as).

A FURB e o governo Mário Hilde-
brandt, com apoio da maioria dos(as) 
vereadores(as), vêm fazendo do caixa do 
ISSBLU uma das fontes de seu financia-
mento, deixando de cumprir as suas 
responsabilidades com a previdência 
dos(as) servidores(as). Deixam claro 
qual era a verdadeira intenção do prefeito 
com a reforma da previdência e a taxação 
dos aposentados(as): transferir a conta 

da má gestão para os(as) trabalhadores-
(as). São verdadeiros(as) inimigos(as) do 
ISSBLU e dos(as) aposentados(as)! 

SILMARA MIGUEL – PSD

ALMIR VIEIRA – PP

DOS(AS) SERVIDORES(AS),
CONTRA A PEDALADA:

GISELLE CHIROLLI – PODEMOS

Virou rotina. Depois de perder 
a maioria na composição dos 
conselhos do ISSBLU, 
principalmente o Conselho de 
Administração, o prefeito 
Mário Hildebrandt vem 
demonstrando que despreza a 
democracia. Se já não bastasse 
a tentativa de alterar a 
composição do Conselho de 
Administração do ISSBLU e de 
tentar cassar o mandato da 
presidenta (barrada pela 
justiça), o governo vem 
ignorando as decisões do 
Consad/ISSBLU.
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DA DIRETORIA COLEGIADA DO SINTRASEB
SOBRE O SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES

VOTE CONSCIENTE - UNIDADE E LUTA EM DEFESA
DOS EMPREGOS, DIREITOS, SALÁRIOS,
DEMOCRACIA E SERVIÇOS PÚBLICOS!

O Sintraseb, Sindicato Único dos Trabalhadores no 
Serviço Público Municipal de Blumenau, se dirige ao conjunto 
da categoria, aos trabalhadores e trabalhadoras e a toda 
população blumenauense neste momento de extrema 
gravidade, para se posicionar sobre o segundo turno da 
eleição para Presidente da República.

Desde o golpe de 2016 instalou-se, em nível 
federal, uma concepção política que tem aplicado a maior 
retirada de direitos da classe trabalhadora em geral, e, em 
especial, as servidoras e servidores públicos. As reformas 
aprovadas dificultaram a vida de todos nós. As nossas 
aposentadorias ficaram mais inacessíveis, aumentando a 
contribuição das trabalhadoras e dos trabalhadores e taxando 
as aposentadas e os aposentados em 14%.

Vivemos, desde 2019, um dos governos mais 
nefastos da história do nosso país: constantes ataques à 
educação pública, às ciências, ao conhecimento e às liberdades 
democráticas. Degradação das condições de vida da classe 
trabalhadora; incentivo à destruição dos biomas brasileiros, 
especialmente da floresta amazônica e seus povos. Ataques 
machistas com aumento exponencial dos crimes de 
feminicídio, racismo, xenofobia, capacitismo e LGBTfobia que 
provocam um verdadeiro genocídio. Pauperização e fome da 
população, com 33 milhões de pessoas sem ter o que comer; 
a l é m  d a s  7 0 0  m i l  m o r t e s  p o r  C O V I D 1 9 ,  q u e 
comprovadamente poderiam ter sido evitadas em pelo menos 
40% com medidas efetivas de proteção, durante a pandemia. 
Importante mencionar que as trabalhadoras e os 
trabalhadores do serviço público foram os mais exigidos, em 
contrapartida tivemos a restrição ao aumento da 
remuneração, a alteração de estrutura da evolução na 
carreira, a contagem de tempo como período aquisitivo para a 
concessão de adicionais por tempo de serviço e licença-

prêmio, através da Lei Complementar nº 173/2020. Além do 
fato de uma grande parcela do orçamento federal ser definida 
pelas emendas do relator, mais conhecida como “orçamento 
secreto” que destina recursos definidos de forma a agradar a 
base do Centrão no Congresso e ter indícios de desvios 
enormes destes recursos.

Não fosse suficiente, ainda temos no horizonte a 
famigerada Proposta de Emenda Constitucional 32 (PEC32), a 
chamada “Reforma Administrativa”. A citada reforma 
modifica as regras de gestão das carreiras e da contratação de 
trabalhadoras e trabalhadores pelo setor público, abre a 
possibilidade de extinguirem carreiras, fechar postos de 
trabalho e entregar empresas e equipamentos públicos à 
gestão privada. Também abre a possibilidade de contratação 
de profissionais sem a necessidade de concurso público.

Precisamos barrar este desmonte do serviço 
público. É isto que está em jogo. É nosso dever, neste momento 
de decisão histórica, permanecer na luta por emprego, 
direitos, liberdade e defesa dos serviços públicos e da 
democracia.

Por isso, nesse segundo turno (30 de outubro), é 
necessário nos unirmos para derrotar o atual governo federal, 
votarmos com consciência de classe e no plano de governo que 
defenda os interesses da classe trabalhadora para que 
possamos avançar por um Brasil com desenvolvimento 
econômico sustentável com justiça social e democracia.

Conclamamos as servidoras e servidores públicos e 
a população blumenauense a exercer o direito à cidadania e 
ao voto democrático, comprometido com a mudança de rumo 
do país.

Blumenau, Outubro de 2022

Diretoria Colegiada do Sintraseb

M A N I F E S T O 
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ASSESSORIA JURÍDICA

Balanço das ações
judiciais em defesa
dos direitos 

A Assessoria Jurídica do Sintraseb tem atuado de forma 
intensa e determinada para defender os direitos dos servidores-
(as) municipais. O volume de ações que tramitam na Justiça 
passa de 6.200 processos, e buscam recuperar um total de R$ 
146 milhões em indenizações por direitos violados.

Muitas destas ações já estão há anos tramitando, como é o 
caso das Promoções por Avaliação de Desempenho dos anos de 
1998, 2001 e 2004.  Apesar da lentidão, a Justiça começa a ser 
feita. 15% dos processos já foram concluídos e serão pagos em 
2024, através de “precatório”. São 479 servidores(as) que 
receberão um total de R$ 20,5 milhões. Das ações do 
Parcelamento do INPC 2016, 68% dos processos já foram 
concluídos e pagos, num total de R$ 5,6 milhões.

Confira, no quadro ao lado, o balanço das ações judiciais:

Valor executado: R$ 21.279.791,40
Número de ações ajuizadas: 246

Número de precatórios formados da AD de 2001: 51

Número de ações ajuizadas: 466.

PROMOÇÃO POR DESEMPENHO DE 2001

TOTAL: 479 precatórios e R$ 20.590.454,25.

(líquido transferido ao servidor): R$ 5.046.443,70.

Valor bruto pago pela PMB e pelo ISSBLU: 

 

AÇÃO DOS “15 MINUTOS”

Valor da AD 1998: R$ 9.207.486,40

Valor já confessado pela PMB: R$ 19.774.680,94.

Número de precatórios formados da AD de 2004: 216

Valor executado devido pela PMB: R$ 38.082.739,15.

Valor total executado (PMB + ISSBLU): R$ 43.784.032,54

Valor total executado (PMB + ISSBLU): R$ 51.088.556,61

Valor já confessado pela PMB: R$ 22.577.930,28

Valor executado devido pelo ISSBLU: R$ 9.602.7144,39

 

Valor executado devido pelo ISSBLU: R$ 5.701.293,39

Valor total executado (PMB + ISSBLU): R$ 41.984.171,10

Número de ações ajuizadas: 529.

Valor da AD 2001: R$ 1.044.949,38.

PROMOÇÃO POR DESEMPENHO DE 1998

Valor já confessado pela PMB: R$ 21.993.696,79

PROMOÇÃO POR DESEMPENHO DE 2004

Valor executado devido pela PMB: R$ 33.354.799,55

Número de ações ajuizadas: 1.249.
Valor executado devido pela PMB: R$ 41.573.826,19.

Valor executado devido pelo ISSBLU: R$ 8.629.371,55.

PARA PAGAMENTO EM 2024)

 

PROMOÇÃO POR DESEMPENHO DE 1998, 
2001 E 2004 (PRECATÓRIOS FORMADOS

Número de precatórios formados da AD de 1998: 212.

Valor da AD 2004: R$ 10.338.018,47

PARCELAMENTO DO INPC 2016 
Número de ações ajuizadas: 3.748.
Valor executado (ações já julgadas e ganhas):
R$ 8.252.472,93.
Valor pago pela PMB e pelo ISSBLU

Valor retido na fonte e repassado ao ISSBLU: R$ 570.805,84.

R$ 5.617.249,54.
 

(HORAS EXTRAS DO MAGISTÉRIO)
Número de ações ajuizadas: 240.
Valor executado (ações já julgadas e ganhas): 
R$ 1.667.639,58.

(líquido transferido ao servidor): R$ 214.746,61
Valor pago pela PMB

HORA ATIVIDADE MAGISTÉRIO
Número de Servidores/Documentos Recebidos: 1214
Número de Cálculos realizados: 443

O Sintraseb vem alertando, desde a primeira semana de 
Julho, que um grupo de golpistas está usando indevidamente o 
nome do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do Assessor 
Jurídico do Sindicato. Por meio de mensagens de whatsapp, os 
bandidos repassam falsas informações de uma suposta ação 
judicial, indicando valores que o servidor(a) teria direito a 
receber.

Infelizmente, dois servidores já caíram no golpe e 
repassaram dinheiro por PIX aos golpistas.

A Diretoria do Sintraseb faz um apelo aos servidores e às 
servidoras para que não repassem dados bancários ou deposite 
dinheiro a ninguém. O sintraseb não cobra depósito de nenhum 
valor! Em caso de dúvida, entre em contato através do email 
sintraseb@gmail.com ou pelo Whatsapp (47) 99159-3289.



EDUCAÇÃO: Hora Atividade

Fique Atento!
Sindicato alerta
para FAKE NEWS
Sobre a ação da
HORA ATIVIDADE. 

SE VOCÊ AINDA NÃO É 
FILIADO(A), FILIE-SE!

ENTENDA MAIS SOBRE A AÇÃO DA 
HORA ATIVIDADE: O Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina condenou o município 
de Blumenau a pagar adicional de hora 
excedente a todos os professores que 
trabalharam acima de dois terços de sua 
jornada em sala de aula, entre o período 
de outubro de 2013 a janeiro de 2022.

É MENTIRA QUE A ASSESSORIA 
DO SINDICATO COBRE 
QUALQUER PERCENTUAL A 
TÍTULO DE CUSTAS E 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

TODA SERVIDORA E TODO 
SERVIDOR FILIADO AO 
SINDICATO TEM ASSISTÊNCIA 
JURÍDICA GRATUITA. 

A decisão atende iniciativa proposta 
pelo sindicato, através de sua assessoria 
jurídica, que em 2018 ingressou com 
ação para que o município cumprisse a 
lei 11.738/2008, conhecida como a lei do 
piso nacional do magistério, e garantisse 
aos professores(as) o direito ao percentu-
al de um terço (33,3%) da carga horária 
reservado para dedicação de atividades 
extraclasse.

No início de 2021 a Justiça proferiu a 
primeira decisão, ordenando que o 
município cumprisse a legislação federal e 
garantisse o direito da Hora-atividade 

integral, mas negou o pedido para 
pagamento do adicional de aula excedente.

O sindicato já começou a receber os 
servidores(as) sócios(as) para o encami-
nhamento da documentação para o 
ingresso da ação individual de execução 
de sentença na sede do sindicato. Mais de 
1200 documentações já foram entregues. 
Também estão sendo organizadas e 
agendadas visitas nos locais de trabalho 
para a coleta das documentações.

Todos os professores e professoras, 
efetivos(as) e ACTs, que trabalharam em 
sala de aula acima de dois terços de sua 
carga horária de trabalho entre o período 
de outubro de 2013 a janeiro de 2022. 
Inclusive aqueles(as) que se aposenta-
ram durante o período.

PARA INGRESSAR COM A AÇÃO 
INDIVIDUAL DE COBRANÇA, SIGA OS 
PASSOS:

O assessoria jurídica recorreu e o 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina 
reformou a decisão inicial, dando ganho 
de causa completo ao sindicato, agora 
com decisão final.

1. ORGANIZE OS DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS

➡ PROFESSORES(AS) ATIVOS: entrar na 
INTRANET, baixar ficha funcional 
(Registro funcional) e fichas financeiras 
(resumo de folha de pagamento).

QUEM TEM DIREITO: 

➡ APOSENTADOS/AS E 
PROFESSORES/AS ACTS: solicitar os 
documentos pelo e-mail hatividade.fo-
lha@blumenau.sc.gov.br

➡ ACTs que se efetivaram e Efetivos que 
se aposentaram devem fazer as duas 
operações acima para obter os documen-
tos.

➡ DADOS BANCÁRIOS.

IMPORTANTE: NÃO SERÁ ACEITO 
DOCUMENTO IMPRESSO, SOMENTE EM 
PDF.

A ação judicial solicitava tanto o 
cumprimento da hora-atividade integral, 
quanto o pagamento do adicional de aula 
excedente previsto na legislação munici-
pal, para todos os professores(as) que 
trabalharam em sala de aula acima de 
dois terços (66,6%) de sua carga horária.

2. AGENDE ATENDIMENTO NA SEDE
Com os documentos organizados, agende 
um atendimento na sede do sindicato 
pelos telefones 3209-2203 e 3209-2205 
ou pelo whatsapp (47) 99159-3289. 
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PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM

Após STF suspender pagamento do piso,
Congresso é cobrado e agiliza aprovação
de lei com fontes de financiamento

O Piso Nacional da Enfermagem é 
um direito. Quem reconhece e valoriza, 
cumpre!

A discussão sobre o financiamento 
da medida tende a não se encerrar com a 
análise do PLP por parte da Câmara dos 
Deputados, onde deve ser aprovado com 
ampla maioria. Os parlamentares devem 
seguir discutindo outras fontes de custeio, 
especialmente para o setor privado.

DE SUSPENSÃO

Todos os estudos de impactos 

orçamentários foram devidamente 
apresentados e debatidos com todos os 
entes da União, estados e municípios, de 
maneira plural e transparente junto ao 
Congresso Nacional, quando da aprovação 
piso.

A lei 14.434/2022 é um dispositivo 
constitucional que nos permitirá lutar 
para erradicar os salários historicamente 
miseráveis da categoria e estabelecer 
condição digna de vida e de trabalho para 
o maior contingente de profissionais de 
saúde do país (2.710.421 trabalhadores).

STF PODE AMPLIAR PRAZO

O Projeto de Lei Complementar 
(PLP) 44 autoriza a estados, municípios e 
Distrito Federal o remanejamento de 
recursos originalmente destinados ao 
combate à covid para o financiamento de 
outros programas na área da saúde.

As entidades que representam os 
trabalhadores e as trabalhadoras da 
enfermagem em todo o Brasil estão 
mobilizadas e cobrando agilidade, tanto 
na aprovação dos projetos de lei indicando 
as fontes de financiamento, como no 
julgamento final da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade apresentada ao STF 
pela Confederação Nacional de Saúde, 
Hospitais e Estabelecimentos e Serviços 
(CNSaúde).

O piso de R$ 4.750 para a enferma-
gem entrou em vigor em agosto deste ano, 
por meio da Lei nº 14.434, que prevê 
também salários de 70% desse valor para 
técnicos e 50% para auxiliares e parteiras. 
A norma, no entanto, foi suspensa pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF) um mês 
depois da sanção presidencial. O STF 
concedeu prazo de 60 dias para a coleta de 
esclarecimentos junto a entes públicos e 
privados a respeito do detalhamento de 
custos da medida.

É o caso da desoneração da folha de 
pagamento, da repatriação de recursos 
alocados no exterior e da legalização dos 
jogos de azar no país, temas que ainda 
devem ser destrinchados pelo Congresso 

Nacional nas próximas mesas de negocia-
ção.

SINDICATO LANÇA CAMPANHA 
EM DEFESA DA APLICAÇÃO DO 
PISO NACIONAL

A Diretoria Colegiada do Sintraseb 
entende que não há razão para adiar o 
cumprimento do Piso Nacional da 
Enfermagem. De acordo com a legislação, 
os municípios têm até o final do ano para 
adequar o Plano de Carreira ao Piso 
Nacional. 

Sendo assim, é necessário que o 
governo municipal encaminhe o projeto 
de lei para aprovação antes do encerra-
mento das atividades da Câmara de 
Vereadores. É isso que a categoria exige.

Portanto, essa decisão de suspensão 
é equivocada por não haver qualquer 
indício mínimo de risco para o sistema de 
saúde. Ou seja, a decisão atende a 
conveniência pura da classe empresarial, 
que não quer pagar valores justos aos 
serviços prestados pela enfermagem.

 O plenário do Senado aprovou, no 
dia 4 de outubro, a proposta que fixa uma 
fonte de financiamento para o piso 
nacional da enfermagem no âmbito dos 
estados e municípios. A medida foi 
aprovada em votação nominal e por 
unanimidade, recebendo apoio dos 67 
parlamentares presentes na sessão. O 
texto agora está em análise da Câmara dos 
Deputados.
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REAJUSTE NECESSÁRIO PARA A ADEQUAÇÃO DA 
TABELA SALARIAL DE BLUMENAU AO PISO NACIONAL 

DA ENFERMAGEM, COM REFLEXO EM TODA A 
CARREIRA, APÓS A REPOSIÇÃO DO INPC 2022 

(12,47%: 6,235% EM DEZ/22 E 6,235% EM JAN/23):

PISO NACIONAL (LEI Nº 14.434, DE 4 DE AGOSTO DE 2022):
Enfermeiros(as) R$ 4.750,00; Técnicos(as) R$ 3.325,00;

Auxiliares de enfermagem e parteiras R$ 2.375,00
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Organização Sindical

Lei municipal que regulamenta pisos do Magistério
e dos ACSs e ACEs é uma conquista da categoria

Siga o Sintraseb nas Redes Sociais

A LUTA PELA APLICAÇÃO DOS 
R E A J U S T E S  N A S  TA B E L A S 
SALARIAIS E PELO PAGAMENTO DE 
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 
PARA ACSs E ACEs CONTINUA

O piso vencimental de R$ 2.424, 

equivalente a dois salários mínimos 
nacionais, representa um reajuste de 
58,75% no salário base da categoria.

De acordo com a lei, o piso venci-
mental dos professores e coordenadores 
pedagógicos é de R$ 3.900,00, retroativo a 
maio, e não tem reflexo na tabela de 
vencimentos. A lei também prevê o 
reajuste do piso vencimental em janeiro 
de 2023, no mesmo índice do reajuste 
salarial (12,47%), elevando o piso para R$ 
4.386.00.

Já para os ACSs e ACEs fica estabeleci-
do o piso vencimental de R$ 1.550,00 
retroativo a março de 2022, e de R$ 
2.424,00 retroativo a maio de 2022. Ao 
valor do piso vencimental não se aplica o 
índice de reajuste salarial de 12,47%.

Aprovada no mês de junho, a lei 
Complementar nº 1.420 regulamentou a 
aplicação dos pisos nacionais do magisté-
rio e dos agentes comunitários de saúde 
(ACS) e agentes de combate às endemias 
(ACE). Ela foi aprovada pela Câmara de 
Vereadores após contemplar os termos do 
acordo da campanha salarial.

A proposta aplica-se aos servidores 
inativos e aos seus pensionistas com 
direito à paridade, assim como aos 
servidores admitidos em caráter temporá-
rio, naquilo que lhes couber.

No caso dos agentes comunitários de 
saúde e dos agentes de combate às 
endemias é preciso que o governo pague o 
adicional de insalubridade a todos os 
profissionais, conforme estabelecido na 
Emenda Constitucional 120, promulgada 
em 5 de maio deste ano.

A forma adotada pela Prefeitura 
para “garantir” o pagamento dos pisos 
salariais desvaloriza o tempo de serviço, 
“achata” a tabela salarial, reduzindo a 
diferença salarial conquistada ao longo 
dos anos. Isso precisa mudar. 

A efetivação dos pisos vencimentais 
em lei é uma conquista da categoria, mas 
a luta pela aplicação dos pisos nas 
TABELAS SALARIAIS continua, tanto para 
os ACSs e ACEs, quanto para o magistério.

PROGRAME-SE E PARTICIPE! 

ORGANIZAÇÃO SINDICAL

Reuniões setoriais
mobilizam a categoria

A direção do Sindicato tem apostado no fortaleci-
mento da organização sindical, promovendo reuniões 
setoriais para discutir as demandas específicas de cada 
função/cargo, com o objetivo de subsidiar a Mesa de 
Negociação Permanente e a próxima negociação coletiva 
na data-base.

É de extrema importância que todos os locais de 
trabalho se organizem e garantam a participação de 
representantes nessas reuniões. Somente com organiza-
ção, mobilização e luta para avançarmos em nossos 
objetivos.

Já foram realizados encontros com a enfermagem, 
com os(as) agentes comunitários de saúde e agentes de 
combate às endemias, com as equipes multiprofissionais 
dos Ambulatórios de Saúde da Família, com os(as) 
auxiliares e técnicos em saúde bucal, com os(as) 
médicos e dentistas, com os(as) vacinadores(as), com 
os(as) agentes administrativos, com os(as) motoristas-
(as)e com os(as) coordenadores(as) pedagógicos(as).
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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!
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Atividades Sintarseb

Assembleia de Prestação de 
Contas e Aprovação da 
Previsão Orçamentária

A Diretoria Colegiada do Sintraseb 
realizou no dia 28 de Setembro a 
Assembleia Geral Ordinária, para 
conhecimento e análise das 
Prestações de Contas e para a 
discussão e aprovação do Plano 
Orçamentário. Na ocasião, o 
Conselho Fiscal apresentou os 
pareceres de aprovação das contas 
do 1º e 2º trimestre 2022. O 
colegiado tem se reunido 
mensalmente para acompanhar a 
contabilidade do Sindicato, tendo 
total acesso às informações e aos 
documentos solicitados. 

Café com Sintraseb:
Encontro com os aposentados 
e as aposentadas

O auditório do sindicato lotou no dia 
14 de setembro com a atividade 
voltada aos trabalhadores/as 
aposentados/as. O encontro teve o 
objetivo de atualizar informações e 
esclarecer dúvidas sobre as ações 
judiciais que foram encaminhadas 
pela assessoria jurídica do Sintraseb. 
Logo após, um delicioso café foi 
servido, quando todos e todas 
puderam confraternizar se divertir 
jogando bingo, com prêmios 
oferecidos pelos estabelecimentos 
conveniados ao sindicato.

Na semana da juventude realizamos 
o 1º Encontro da Juventude 
trabalhadora. Um encontro 
envolvendo a participação de 
representantes de outras categorias 
profissionais. 

trabalhadora

Uma noite com muita troca de 
experiências em uma roda de 
conversa que debateu os desafios da 
juventude trabalhadora. O evento 
aconteceu no dia 26 de agosto, na 
Greenplace Park.

1º Encontro da Juventude

Informações;
Direitos;

Denúncias;
Convênios;

Carteira de Sócio;
Filiação;

TUDO NO SEU CELULAR! 

APLICATIVO
DO SINTRASEB

BAIXE AGORA!

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

                WWW.SINTRASEB.ORG.BR

CHEGA DE
ASSÉDIO NAS
RELAÇÕES DE
TRABALHO
DENUNCIE!


