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

Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau

INFORMATIVO

Blumenau |Fevereiro|2023

01113126000135/2023-SE/SC

SEU LOCAL DE TRABALHO TEM
REPRESENTANTE (DELEGADO SINDICAL)?

É HORA DE DISCUTIR A PAUTA E ORGANIZAR A LUTA. 
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EDITORIAL

2. Reposição da inflação;  

4. Justiça fiscal;  

É por isso que o slogan da 
Campanha Salar ia l  2023 dos/as 
Servidores/as Municipais, organizada 
em nível nacional pela Confederação dos 
Trabalhadores no Serviço Público 
Municipal (Confetam), é “Valorize quem 
cuida de você: Reajuste, pisos e carreira 
já!”.  

 

Mas, unidos, nas ruas, nas redes e 
nas urnas, derrotamos Bolsonaro e o 
modelo político neoliberal que vigorava 
desde o golpe de Temer e que propunha 
o fim do serviço público e dos trabalha-
dores do setor. 

Agora, podemos dizer, de peito 
aberto, que temos a oportunidade de 
novamente colocar como pilares da 
nossa nação o fortalecimento dos 
serviços públicos e de seus trabalhado-
res, para colocar em prática, definitiva-
mente, o projeto de transformação 
social, sempre ao lado da classe traba-
lhadora e dos oprimidos do país. 

Juntos e juntas, vamos apostar na 
reconstrução do Brasil, tendo como 
estratégia fundamental deste projeto o 
fortalecimento e a valorização dos 
trabalhadores e das trabalhadoras que 
fazem a cidade acontecer.

É hora de esperançar um futuro de 
mais oportunidades, direitos e democra-
cia para todos e todas nós. Junto a 
milhões de brasileiros e brasileiras, 
vamos caminhar em direção a uma vida 
mais digna e justa! 

Nós podemos! Nós merecemos! 

1. Defesa do serviço público; 

O Brasil enfrenta uma da maiores 
crises política, social e econômica da sua 
história. Nos últimos anos fomos 
assombrados pelo aumento da inflação, 
a volta da fome, a destruição das políticas 
e dos serviços públicos e pela trágica 
condução da pandemia que vitimou 
quase 700 mil brasileiros e brasileiras. 

Os servidores e as servidoras são 
os e as responsáveis por garantir à 
população os direitos que o Estado tem o 
dever de prover para que a sociedade 

funcione e estão diretamente ligados ao 
desenvolvimento social. Por isso, 
valorizá-los, com a devolução de direitos 
usurpados, como os trabalhistas e 
previdenciários, e com a promoção de 
melhores condições de trabalho, pisos e 
reajustes dignos e carreira, é garantir 
uma sociedade melhor para os e as 
brasileiros, sem exceção. 

EIXOS PARA A CAMPANHA SALARIAL 

3. Ganho real de salários; 

5. Defesa da Democracia e dos Direitos;  

8. Aprovação e implementação das leis 
que garantam os pisos salariais e as 
carreiras das diversas categorias que se 
or ganizam no serviço público;  

6. Defesa do SUS e SUAS; 

10. Negociação coletiva;  

7. Concurso Público e Estabilidade;  

9. Lutar contra a aprovação da PEC 32 
e demais propostas de destruição do 
serviço público;  

12. Diminuir os efeitos do PL 173 
recuperando o tempo para a carreira.

11. Promoção de políticas de igualdade 
de oportunidades para mulheres, 
negros e negras, pessoas com deficiên-
cia e LGBT QIAP+; 

Sérgio
Bernardo

É hora de
discutir a pauta
e organizar
a luta!

Ao lado, apresentamos os eixos da 
Campanha Salarial Unificada da 
Confederação dos Trabalhadores(as) 
no Serviço Público Municipal (Confe-
tam-CUT). Eles refletem a nossa 
realidade e servem de base política para 
a nossa luta.

Assim como todos os anos, reafir-
mamos a necessidade de melhorar a 
nossa organização a fim de garantir 
uma grande mobilização para a defesa 
dos direitos.

Estamos iniciando as atividades 
para a nossa Campanha Salarial – Data-
base 2023.

Saudações, servidoras e servidores!

O histórico das negociações 
comprova: o tamanho da mobilização é 
determinante para o sucesso da 
campanha. 

A hora de discutir as nossas 
reivindicações e organizar a luta é 
agora. Vamos à luta!

Até o mês de março faremos as 
reuniões de Delegados(as) Sindicais 
(representantes por local de trabalho) 
para discutir a Pauta de Reivindicações, 
seguindo o mesmo método dos anos 
anteriores, sempre respeitando as 
disposições estatutárias.

É por isso que a direção do Sintraseb 
conclama a todos os servidores e 
servidoras a se envolveram neste 
processo.

Seu local de trabalho já tem 
representante? 

O(a) Delegado(a) Sindical é peça 
fundamental de nossa organização. 
Caso não tenha, estimule a eleição.

Provoque o debate e mobilize seu 
local de trabalho.

Coordenador
Geral Sintraseb
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Organização Sindical

O Representante sindical fortalece a organização
por local de trabalho. Seu local já elegeu o seu?

Somente poderão ser eleitos(as) 
r e p r e s e n t a n t e s  f i l i a d o s ( a s )  a o 
SINTRASEB.

As unidades de trabalho com até 50 
trabalhadores(as) têm direito a UM(A) 
DELEGADO (A) SINDICAL e UM(A) 
SUPLENTE. As unidades de trabalho com 
mais de 50 trabalhadores(as) têm direito 
a UM(A) DELEGADO(A) SINDICAL por 
cada grupo de 50 trabalhadores(as) ou 
fração, com previsão de suplentes.

O(a) Delegado(a) Sindical tem 
dispensa para participar das 
reuniões do Sindicato?

IV. repassar para a categoria as 
informações da Diretoria Colegiada, bem 
como distribuir os boletins informativos 
no âmbito da sua circunscrição;

Quem pode ser eleito(a) 
Delegado(a) Sindical?

III. promover a sindicalização dos 
servidores lotados no respectivo local de 
trabalho;

V. promover reuniões, encontros e 
debates nos locais de trabalho com 
objetivo de obter as reivindicações 
especifica dos representados, de acordo 
com a orientação da Diretoria Colegiada.

Somente o(a) servidor(a) eleito(a) 
Delegado(a) Sindical tem dispensa do 
trabalho para participar das reuniões de 
representantes do Sindicato. Por isso a 
necessidade e a importância da eleição e 
do devido registro do processo de escolha. 
O(a) Delegado(a) Sindical tem direito à 
dispensa do trabalho para participar de 
até DOIS (2) ENCONTROS DE OITO (8) 
HORAS (um por semestre), e até OITO 
(8) ENCONTROS DE QUATRO (4) HORAS 
(um por mês), sem prejuízo remunera-
tório e sem reposição de horas. 

Quantos(as) Delegados(as) 
Sindicais podem ter por unida-
de de trabalho?

VI. Participar das reuniões, assem-
bleias, cursos, congressos e outras 
atividades convocadas pelo SINTRASEB.

Quem são os(as) 
Representantes por
local de trabalho?

O que fazem os(as) 
Delegados(as) Sindicais?

São atribuições dos(as) Dele-
gados(as) Sindicais, de acordo com o 
artigo 53 do Estatuto do SINTRASEB:

Os(as) Delegados(as) Sindicais 
fazem parte da estrutura organizacional 
do Sindicato, composta ainda pela 
Assembleia Geral, a Diretoria Colegiada, o 
Conselho Fiscal, o Congresso, o Conselho 
Deliberativo e a Comissão de Ética.

I .  encaminhar  ao  Conse lho 
Deliberativo e à Diretoria Colegiada as 
reivindicações e sugestões dos sindicali-
zados;

II. promover levantamentos e 
estudos das questões de interesse da 
categoria representada e encaminhar as 
deliberações oriundas das instâncias 
superiores;

São os(as) Delegados(as) Sindi-
cais, representantes por local de 
trabalho, eleitos para um mandato de até 
quatro anos, coincidindo com a Diretoria 
Colegiada. 

Direitos Sonegados

Enquanto sonega direitos aos servidores públicos,
 que não estava no orçamentoprefeito distribui dinheiro

A desculpa de “falta de caixa”, 
constantemente usada pelo governo para 
negar direitos e reivindicações da 
categoria, deve ser definitivamente 
desprezada, porque não corresponde 
com a verdade.

No final do ano passado, na última 
sessão da Câmara, os vereadores 
aprovaram, em regime de urgência, o 
projeto de lei 8648, de autoria do prefeito, 
destinando a diversas entidades R$ 35 
milhões que não estavam previstos no 
orçamento, com a justificativa que “o 
repasse aconteceria em 2023, com os 
recursos financeiros que “sobrariam” 
em 2022”. No final de 2021, projeto 

semelhante também foi aprovado 
destinando cerca de R$ 26 milhões, com 
a mesma justificativa. 

Todos os anos, no final do ano, o 
prefeito faz proselitismo político e 
“distribui” recursos públicos para 
diversas entidades. Nada ilegal, senão 
imoral.

Ao mesmo tempo que solicita e 
aprova parcelamentos de débitos 
previdenciários com o ISSBLU (obrigação 
orçamentária prevista, líquida e certa), 
alegando “dificuldades financeiras”, 
destina recursos de “sobras” de exercíci-
os financeiros. 

2023 inicia com o prefeito Mário 
Hildebrandt descumprindo o piso 
nacional do magistério e o piso nacional 
dos agentes comunitários de saúde 
(ACSs) e de combate à endemias (ACEs). 
A negligência do prefeito penaliza os(as) 
servidores(as) que há muito esperam 
pela valorização de suas carreiras e pelo 
efetivo cumprimento da lei.

Isso prova que os servidores(as) não 
estão recebendo seus direitos em dia por 
uma decisão política do prefeito, que opta 
por sonegar direitos aos servidores para 
privilegiar seu projeto pessoal de poder.
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1) Expedição de oficio ao executivo 
solicitando esclarecimentos sobre a 
motivação para a demora no encami-
nhamento do projeto de lei para a 
Câmara de vereadores, o qual gerou uma 
perda financeira de cerca de R$ 
3.450.000,00 ao instituto.

É necessário investigar as causas 
que levaram o Prefeito Municipal a agir 
como agiu e, se for o caso, apurar as 
responsabilidades e tomar as medidas 
necessárias para recompor o patrimônio 
do Instituto previdenciário.

4) Solicitação de parecer ao 
Jurídico do ISSBLU sobre a pertinência 
de eventual encaminhamento de 
denúncia por improbidade administrati-
va por parte do executivo.

2) Solicitação ao financeiro do 
ISSBLU para que o cálculo do prejuízo 
financeiro seja informado por oficio ao 
Consad.

Quando o Conselho de Adminis-
tração do ISSBLU aprovou o plano de 
equacionamento do déficit atuarial e o 
Parecer Técnico Atuarial de 2022, em 05 
de agosto do ano passado, também 
aprovou a nova alíquota de 18% para 
contribuição suplementar (ou especial), 
de obrigação do município, para o ano de 
2023.

O fato é que o governo do prefeito 
Mário Hildebrandt deixou para encami-
nhar o referido projeto de lei à Câmara 
de Vereadores somente na última sessão 
do ano, em dezembro, condicionando a 
data de vigência da nova lei para três 
meses após a sua publicação. 

A manobra do prefeito foi objeto de 
questionamento na última reunião do 
Consad/ISSBLU, que aprovou os 
seguintes encaminhamentos: 

3) Solicitação do reflexo do decreto 
no déficit atuarial.

A Lei n. 8.429/92 diz ser improbi-
dade administrativa o ato que causa 
lesão ao erário, originado de qualquer 
ação ou omissão dolosa, que enseje, 
efetiva e comprovadamente, perda 
patrimonial, desvio, apropriação, 
malbaratamento ou dilapidação dos 
bens ou haveres das entidades que 
menciona, dentre as quais se encontra o 
Instituto previdenciário.

Enquanto distribui
dinheiro que não
estava previsto no

orçamento, Prefeito
ignora a carreira
dos servidores,

descumprindo as
leis do piso nacional
do magistério e dos

ACSs e ACEs.

Está na hora dos(as)
servidores(as) cobrarem

os seus direitos.

Vamos à luta?

ISSBLU EM RISCO

Prefeito manobra e atrasa
pagamento da nova alíquota
especial para o ISSBLU

As primeiras ações judiciais que 
cobram o pagamento do adicional de 
hora excedente  a todos os professores-
(as) que trabalharam acima de dois 
terços de sua jornada em sala de aula, no 
período de outubro de 2013 a janeiro de 
2022, começam a ter movimentações e 
decisões.  A principal delas é a decisão 
que negou este direito aos professores 
ACTs. 

No entendimento da assessoria 
jurídica, a decisão é equivocada e será 
questionada em grau de recurso. Isso 
porque a decisão original garantiu o 

direito a todos os(as) trabalhadores(as), 
efetivos e ACTs.

Para compreender melhor a ação da 
hora atividade, convidamos a todos para 
assistir a edição 155 do Programa do 
Sintraseb, que teve a presença do Dr 
Marcelo Bueno. Acesse o canal do 
Sintraseb no Youtube.

AVALIAÇÃO POR DESEMPENHO 
2004: PRAZO PARA O INGRESSO 
DE AÇÃO TERMINA EM FEVEREIRO

AÇÃO DA HORA ATIVIDADE

Até agora, 529 servidores(as) 
procuraram o sindicato para ingressar 
com a ação. Os valores cobrados na 
justiça chegam a R$ 41 milhões em 
indenizações.

Informamos que o prazo para 
ingresso de ação para a cobrança da 
Avaliação por Desempenho de 2004 
termina no final do mês de fevereiro 
deste ano. Se você tem direito e ainda 
não ingressou com a ação, procure o 
sindicato imediatamente.
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ASSESSORIA JURÍDICA

Sobre a validação do período da pandemia
para a contagem de tempo de serviço para
acesso à triênios e licenças-prêmio 

No final do ano, uma nova decisão 
judicial, dessa vez conquistada no TJ-SC 
pelo Sindicato dos Trabalhadores da Rede 
Estadual de Educação (SINTE-SC), 
garantiu o direito aos trabalhadores(as).

Após dezenas de questionamentos 
feitos por várias entidades de classe, entre 
elas a nossa Federação, o STF JULGOU A 
LC 173 CONSTITUCIONAL, OU SEJA, 
VÁLIDA. Logo em seguida veio a Lei 
Complementar 191/2022 que reafirmou 

a Constitucionalidade da LC 173.

Neste  per íodo  or ientamos a 
categoria a fazer a solicitação de seus 

benefícios junto ao RH e encaminhar ao 
Sindicato a resposta do possível indeferi-
mento, para municiar a nossa ação.

Destacamos, primeiramente, que o 
Sintraseb vem acompanhando as ações 
jurídicas encaminhadas pelas entidades 
nacionais (Confetam, CNTE, outros) que 
questionam a lei  Complementar 
173/2020. 

Recente decisão judicial conquista-
da pelos servidores municipais de Gaspar 
fez reascender questionamentos sobre a 
situação do congelamento do tempo da 
pandemia para os ser vidores de 
Blumenau. 

Esta decisão do STF tornou muito 
difícil qualquer ação que a questionasse, 
sendo considerada de alto risco. Como 
havia (e há) várias ações ainda em 
tramitação que versam sobre o assunto, a 
direção do Sintraseb decidiu acompanhá-
las com o objetivo de verificar o posicio-
namento e a forma como as diversas 
instâncias do judiciário se manifestariam 
a respeito.

Também no final do ano, o Tribunal 
de Contas de Santa Catarina (TCE_SC) 
reformou o entendimento de uma 
decisão que já havia tomado (Prejulgado 
2285) e decidiu que tempo de serviço 
suspenso pela Lei 173 deve sim ser 
contabilizado para anuênios, triênios e 
licenças-prêmio.

Com esta decisão favorável ao 
SINTE-SC no TJ-SC e com a recente 
portaria do TCE-SC, o Sintraseb oficiou o 
município a adotar as medidas que 
dispõe tal portaria. Como o prefeito não 
atendeu nossa solicitação, ingressamos 
com a ação no judiciário nesta semana.

CRIMINOSOS USAM LOGOMARCA
E FOTOS DOS ADVOGADOS
DO SINDICATO NO PERFIL.

GOLPE PELO
WHATSAPP
CONTINUA!

DOCUMENTO FALSO COM
LOGOMARCA DO ESCRITÓRIO E
MARCA D’ÁGUA DO TJ-SC

CUIDADO!

NÃO DEPOSITE
DINHEIRO A

NINGUÉM!

EM CASO DE DÚVIDA, 
ENTRE EM CONTATO

A DIRETORIA DO 
SINTRASEB FAZ UM APELO 

AOS SERVIDORES E ÀS 
SERVIDORAS PARA QUE 

NÃO REPASSE DADOS 
BANCÁRIOS OU DEPOSITE 

DINHEIRO A NINGUÉM.

O SINTRASEB NÃO
COBRA DEPÓSITO DE

COM O SINDICATO,
ATRAVÉS DO EMAIL 

SINTRASEB@GMAIL.COM 
OU PELO WHATSAPP 

OFICIAL DO SINTRASEB 
(47) 99159-3289

NENHUM VALOR!
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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!

A diretoria de assuntos da educação do 
Sintraseb lançou, no final do ano passado, o 
Coletivo Educação, com a finalidade de 
aprofundar os debates sobre as pautas da 
categoria, trocar ideias e experiências, e 
construir de maneira coletiva os caminhos que 
queremos para a educação pública no 
município e para as pautas da categoria. Os 
encontros acontecem mensalmente e todos os 
trabalhadores(as) na educação podem 
participar. 

Acesse o QR Code e participe.

Participe desta construção!

Era para ser uma reunião de 
trabalho da Mesa Permanente de 
Negociação, para discutir o encaminha-
mento de questões que estão na pauta de 
reivindicações da categoria a muito 
tempo. Mas o encontro ocorrido na 
manhã do dia 31 de janeiro serviu apenas 
para atualizar o vereador Alexandre 
Matias, novo secretário municipal de 
educação, sobre o atual estágio de 
negociação das pautas especificas do 
magistério. 

O efetivo cumprimento do piso 
nacional do magistério, com aplicação na 
carreira, o reenquadramento dos(as) 
coordenadores  pedagógicos(as) , 
secretários(as) escolares, agentes 
administrativos, a chamada de concurso 

público são questões que se arrastam a 
muito tempo e precisam de uma 
resolução urgente. Sobre a chamada dos 
aprovados no concurso público, o 
secretário afirmou que o governo fará 

ainda no primeiro semestre.
O novo secretário mostrou-se 

atencioso e disposto a dialogar, o que é 
importante. Mas o que a categoria cobra e 
espera vai além das promessas políticas.

Como se o governo não soubesse, a 
direção do Sindicato apresentou por 
escrito ao secretário os 22 pontos 
constantes na Pauta de Reivindicações, 
reforçando que 19 deles em nada, ou 
quase nada, avançaram. 

Sindicato atualiza novo secretário de educação
sobre demandas da categoria e cobra resoluções
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EM DEFESA DO ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITOS

N O T A   P Ú B L I C A

As centrais sindicais, representando os 
trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, repudiam 
veementemente a ação terrorista no Distrito Federal, 
implementada através da invasão e depredação do 
Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF.

Trata-se de um complô golpista que visa 
desacreditar o Estado de Direito e que, de forma 
criminosa, contou com a leniência do governo do 
Distrito Federal.

Exigimos ação enérgica do governo para 
garantir a soberania popular, o cumprimento da 
Constituição e o pleno exercício da democracia. 
Soberania que através do voto, elegeu o presidente 
da República e o Congresso Nacional.

Expressamos nossa solidariedade aos 
membros do três Poderes da República e 
manifestamos nosso apoio às iniciativas e medidas 
necessárias e urgentes para ocuparmos a nossa 
institucionalidade rapidamente, com a intervenção 
federal no GDF.

Ÿ CUT (Central Única dos Trabalhadores)

Isso é inaceitável! O Brasil não pode 
continuar sob o caos e a desordem que marcaram os 
últimos quatro anos.

Orientamos todas as entidades sindicais e 
seus dirigentes que se mantenham vigilantes, 
atentos às iniciativas que tomaremos e cientes que a 
democracia é um bem valioso, conquistado pelos 
trabalhadores e por toda a sociedade.

Ÿ UGT (União Geral dos Trabalhadores)

Ÿ CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras

Ÿ Força Sindical

 do Brasil)

São Paulo, 8 de janeiro de 2023

Ÿ CSB, (Central dos Sindicatos Brasileiros)

 Trabalhadora)
Ÿ Intersindical (Central da Classe

Ÿ NCST (Nova Central Sindical de

Ÿ Intersindical instrumento de Luta

 Trabalhadores)

A Diretoria Colegiada do Sintraseb subscreve a nota das Centrais Sindicais e repudia os atos 
golpistas e terroristas que depredaram os prédios dos Três Poderes, ocorrido no dia 08 de Janeiro, 
em Brasília (DF), reafirmando a defesa do Estado Democrático de Direito.  #DemocraciaSempre

EXIGIMOS MEDIDAS ENÉRGICAS E EXEMPLARES CONTRA ATOS TERRORISTAS.
SINDICATOS DEVEM ATUAR PARA PROTEGER ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.
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ACESSE O OBSERVATÓRIO DE COMBATE
AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL NAS RELAÇÕES
DE TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO

                     WWW.SINTRASEB.ORG.BR

CHEGA DE
ASSÉDIO NAS
RELAÇÕES DE
TRABALHO
DENUNCIE!

Informações;
Direitos;

Denúncias;
Convênios;

Carteira de Sócio;
Filiação;

TUDO NO SEU CELULAR! 

APLICATIVO
DO SINTRASEB

BAIXE AGORA!

Atuação Sindical

Sintraseb no combate ao assédio moral e sexual
nas relações de trabalho no serviço público

A Diretoria de Combate à  Discrimi-
nação do Sintraseb promoveu, no final do 
ano passado, o seminário “combate ao 
assédio sexual no serviço público”, 
desencadeando uma nova etapa de sua 
atuação no combate ao assédio. 

Com o mote “o serviço é público, 
meu corpo não” a nova etapa da campa-
nha de combate ao assédio do Sintraseb 
foca na questão de gênero, buscando 
mostrar, através de palestras e cartilhas, 
como identificar as situações de assédio 
sexual, bem como estimular a sua 
denúncia.

O evento teve como palestrante Luba 
Melo, Vice-presidenta do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de São 
Paulo - Sindsep (SP), Secretaria Geral 
adjunta da Confederação dos Trabalha-
dores no Serviço Público Municipal - 
Confetam/CUT, e Dirigente Regional da 
Internacional dos Serviços Públicos – ISP 
Brasil.

O Sintraseb apoia a luta sindical para 
que o Brasil ratifique a Convenção 190 
da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), que combate a violência e o assédio 
nos locais de trabalho.

em contato através do e-mail 
(sintraseb@gmail.com) ou pelo 

whatsapp (47) 99159-3289.

Para agendar encontros em 
seu local de trabalho, entre 

A dirigente sindical Cleide de Oliveira (E)
com Luba Melo (D), no auditório do Sintraseb:

foco nas questões de gênero.

Nova etapa da campanha busca popularizar a
identificação das situações de assédio sexual,

bem como estimular a sua denúncia.


