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SERVIDORES (AS) DE SUL BRASIL 
VÃO ÀS RUAS EM DEFESA DO 

SINDICATO E DA 
NEGOCIAÇÃO COLETIVA!



PREFEITO NÃO CUMPRIU COM A PALAVRA, 
VOLTOU ATRÁS, E SERVIDORES FORAM ÀS RUAS!

 Apesar da situação delicada, os Servidores Municipais não perderam as esperanças e com alegria fizeram muito barulho em frente da 
Prefeitura. Um momento emocionante foi quando os Servidores, de mãos dadas demonstraram seu amor a luta cantando o Hino Nacional. 

 A Presidenta do SITESPM-CHR Vania Barcellos esteve à frente da primeira Greve dos Servidores Municipais de Sul Brasil, ao seu lado 
esteve a presidenta da Coordenação Municipal Lenice Giaretta Locatelli que falou sobre as dificuldades no processo de Negociação e a coragem 
da categoria em reivindicar o que é de Direito dos Servidores.

 O prefeito Vanderlei Gallina (PP) não assinou Acordo Coletivo de Trabalho que havia proposto para o Sindicato, e 
por isso os Servidores Municipais de Sul Brasil foram para a rua reivindicar seus Direitos e expressar sua indignação.  A 
manifestação teve início na praça central, onde os Servidores saíram com faixas, cartazes e fizeram muito barulho. A 
população de Sul Brasil parou para ver a manifestação e apoiou os grevistas.  A caminhada seguiu a prefeitura, onde o 
barulho se intensificou. Houve tentativa de nova negociação com o prefeito, mas o mesmo se negou a receber os grevistas. 



 Apesar da disposição da Direção do Sindicato em 
negociar, o Governo do Município de Sul Brasil não 
entendeu a prática democrática desta entidade e após ter 
assumido compromisso de negociar em reunião oficial o 
Prefeito Eder Ivan Marmitt (PSDB) não agendou nova 
reunião com o Sindicato e encaminhou Projeto de Lei para 
a Câmara de Vereadores com o índice de reposição da 
defasagem incompleto. 
 O índice era de 7,68% e o Projeto foi de 6,5%, 
faltaram 1,18%. Apesar das solicitações da Direção do 
Sindicato o Prefeito não corrigiu o Projeto. A Assembleia 
decretou a greve de uma manhã com o objetivo de buscar a 
negociação. O Prefeito Eder Ivan Marmitt (PSDB) 
solicitou licença e passou o Governo para o Presidente da Câmara de Vereadores Vanderlei Gallina (PP).
 Após decretação da greve na Assembleia de 23 de abril/15 o Prefeito encaminhou Projetou de Lei à Câmara de 
Vereadores concedendo 5% de aumento ao vencimento dos servidores no cargo de Serviços Gerais, reivindicação do Sindicato, 
desta forma a decretação de greve já iniciava vitoriosa!
 O prefeito Vanderlei Gallina (PP) solicitou reunião um dia anterior a greve. Durante a reunião na parte da manhã o 
prefeito Vanderlei e o Secretário de Administração  Vandecir Tosseto apresentaram a seguinte proposta:  1- Pagamento do 1,18% 
na folha de setembro/15; 2-Agendamento de reunião com o Prefeito Eder no seu retorno para tratar dos demais pontos da Pauta 
de Reivindicações. 
 Frente à proposta a Presidenta do Sindicato perguntou se o Prefeito assinaria um Acordo Coletivo de Trabalho, nestes 
termos, sendo que o prefeito respondeu que sim, e foi combinado um novo encontro no início da tarde para assinatura do 
documento. Para surpresa dos dirigentes quando retornaram à tarde o Prefeito Vanderlei disse que não assinaria mais o Acordo, 
voltando atrás ao combinado, portanto, não cumprindo com sua palavra. Desta forma restou a Direção do Sindicato manter a 
greve que aconteceu na manhã de 06/05. 

GOVERNO INTRANSIGENTE LEVA SERVIDORES À MANIFESTAÇÃO: 

EM JUPIÁ ACORDO GARANTE INÍCIO DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA
 No Município de Jupiá as lideranças do SITESPM-CHR 
não estavam sendo recebidas pelo Prefeito Alcir Luza 
(PMDB) e, portanto não havia processo de negociação. Neste 
cenário foi deflagrada Greve na Assembleia do dia 24 de 
abril/15 para a manhã do dia 14/05, em defesa do 
reconhecimento do Sindicato e da Negociação.
 Após receber o Comunicado de Greve o Prefeito agendou 
reunião com os dirigentes sindicais, nela foi acordada a 
assinatura de Acordo Coletivo de Trabalho que aconteceu na 
manhã de 20/05.
 Através do Acordo Coletivo de Trabalho assinado o Prefeito 
encaminhará à Câmara de Vereadores no mês de junho Projeto 
de Lei regulamentando a Licença Maternidade de 180 dias e 
se compromete que no mês de outubro/15 apresentará sua 
proposta sobre as demais reivindicações dos servidores 
incluindo as adequações ao Plano de Carreira dos 
Professores. O índice da defasagem já foi pago aos 
servidores e a greve foi suspensa.

ATENÇÃO SINDICALIZADOS (AS) PARA  AGENDA DE JULHO/15

PALESTRA SOBRE SAÚDE
 DO SERVIDOR MUNICIPAL

DATA: 04 DE JULHO (SÁBADO)

HORÁRIO: 09 HORAS

ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

PARA PARTICIPAR: converse com o Presidente (a) da Coordenação Municipal do Sindicato em seu Município.

DATA: 04 DE JULHO (SÁBADO)

HORÁRIO: 14 HORAS

LOCAL: AUDITÓRIO DO SITESPM-CHR EM CHAPECÓ

ASSUNTO: Eleição dos Delegados/as do 
SITESPM-CHR ao 12º CONCUT e 12º CECUT 

Reunião de Negociação com o prefeito Vanderlei Gallina (PP) antes da greve

Representantes do SITESPM-CHR Samuel Trento e Cesar Feitosa assinaram Acordo Coletivo 
de Trabalho com o prefeito de Jupiá Alcir Luza (PMDB)

Palestrante: Dr. Roberto Ruiz



 Na manhã do dia 11 de maio aconteceu no Auditório do 
SITESPM-CHR o Seminário "Conjuntura Econômica 
Brasileira: Petrobrás no Olho do Furacão", com o 
economista José Álvaro do Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socieconômicos (DIEESE), que não 
pode estar em Chapecó, porque o avião não conseguiu teto 
no Aeroporto Municipal, por isso, aconteceu uma 
videoconferência. 
 A proposta do Seminário foi de apresentar dados sobre 
a PETROBRÁS e a importância que essa empresa 
brasileira tem para o Brasil, assim como a necessidade que 
temos de defende-la frente a tantos ataques. 
 Nesta página faremos o resgate de alguns pontos de 
destaque da palestra, abordados por José Álvaro. 

 É preciso ter presente que a PETROBRÁS é a quarta maior reserva de petróleo do mundo em aumento de produção, 
nenhuma empresa tem números sequer comparáveis à PETROBRÁS. 
 A PETROBRÁS é uma empresa que há décadas forma uma equipe de 86 mil trabalhadores, em um dos segmentos 
mais complexos da atuação humana. Todos os valores envolvidos na PETROBRÁS são gigantes, porque se trata do melhor 
negócio e da maior empresa da América Latina (uma das maiores do mundo). 

Números da empresa que alguns oportunistas de plantão 
dizem “quebrada”

 *Ultrapassou, em 2014, a norte-americana, 
EXXON MOBBIL, como a maior produtora de petróleo 
do mundo, entre as companhias petrolíferas de capital 
aberto;
 *Tem faturamento de 305 bilhões de reais em 2013 
(+ de 6% do PIB brasileiro, superior ao PIB de muitos 
países);
 *Investe mais de 100 bilhões de reais por ano;
 *Opera uma frota de 326 navios, tem 35.000 
quilômetros de dutos, mais de 17 bilhões de barris em 
reservas, 15 refinarias e 134 plataformas de produção de 
gás e de petróleo;
 *O Pré-sal  com apenas  47 poços operando (só 
Libra terá 100 poços), produz, entre petróleo e gás, 900 mil barris/dia de petróleo e gás (barris-equivalentes, recorde em 
fevereiro);
 *Respondeu por mais de 10% de todo o investimento brasileiro no ano passado;
 *Opera o maior número de plataformas flutuantes de produção do mundo: 110 unidades de produção na costa 
marítima brasileira (offshore), 45 flutuantes; quatro plataformas do tipo FSO, que apenas armazenam e transferem 
petróleo;
 *Valor de mercado: 15 bilhões de dólares em 2002; atualmente vale 110 bilhões de dólares (apesar do tiroteio 
contra a empresa);
 *Produção média de petróleo no Brasil somou 2,469 milhões de barris por dia em janeiro/15, 20,3% superior ao 
mesmo mês de 2014.

Ele passou de 371 mil para 740 mil barris de óleo equivalente por dia de outubro de 2014 e já representa 1/4 do volume extraído no Brasil.  

2013 2014 2015
(Janeiro)

(Dezembro)Produção no pré-salProdução no pós-sal

PRODUÇÃO DE PRÉ-SAL DOBROU EM UM ANO

Presidenta do SITESPM-CHR Vania Barcellos coordenou o Seminário

PETROBRÁS NO OLHO DO FURACÃO

O Economista do DIEESE José Álvaro apresenta os números da PETROBRÁS

boe/d- Barris de óleo dia. Segundo o site http://planetasustentavel.abril.com.br/ são 159 litros de petróleo em cada barril  

371 boe/d

2.166 boe/d 2.237 boe/d

740 boe/d
814 boe/d

2.262 boe/d



COMO PARTICIPAR DO PROJETO DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA DO SITESPM – CHR

BRASIL: Política Internacional e Pré-Sal
 O Brasil mudou a posição relativa mundo a partir de 2006, reforçando a participação no Mercosul, ampliando a 
interação soberana em outros fóruns internacionais, como a UNASUL (União das Nações Sul-Americanas), a CELAC 
(Comunidade dos Estados Latino americanos e Caribenhos) e os BRICS (se refere aos países membros fundadores do 
BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que juntos formam um grupo político de cooperação) e criou-se um 
banco e um fundo monetário dos BRICS. 
 Buscou aproximação com os países em desenvolvimento da África, do Oriente Médio e de outras regiões (sem 
hostilizar os Estados Unidos, a Europa e o Japão). 
 O Brasil abandonou o ‘‘modelo das concessões’’ e adotou o modelo do ‘‘contrato de partilha’’ para a exploração do 
Pré-Sal, que é melhor que a concessão. Decidiu-se escolher a PETROBRÁS para ser a operadora única do Pré-Sal, o que é 
estratégico para maximizar a compra de bens e serviços no País. Isso tudo contraria diretamente interesses geopolíticos 
dos Estados Unidos. 
 Esse sistema de partilha significa que uma parte do Petróleo extraído irá para um Fundo Social Público destinado 
ao investimento em Educação e Saúde (50% do total) e outras Políticas Públicas (VER LEIS LIZEU....)

 A Direção do Sindicato coordena e coloca a disposição dos membros da 
Direção, Coordenações Municipais, Conselhos de Representantes Sindicais de 
Base (CORESBA) e sindicalizados interessados um Programa de Formação 
Continuada.

COMO FUNCIONA: 
 O colega retira um livro da Biblioteca do Sindicato (isso é feito no encontro 
que denominamos Colóquio) faz a leitura e retorna no próximo colóquio, neste 
encontro cada participante dispõe de 10 minutos para apresentar uma síntese da 
leitura realizada. Após a apresentação um dos participantes poderá se inscrever e 
durante 3 minutos comentar o tema abordado pelo colega.
 A Formação está em andamento, mas quem quiser participar poderá se 
incluir falando com o Presidente (a) da Coordenação Municipal ou com a Presidenta 
Vania.
 Os encontros acontecem durante um dia útil  e para participar os colegas 
precisam negociar o seu afastamento do trabalho, na maioria dos municípios essa 
negociação é possível. O próximo encontro será no mês de setembro.

Uma mesa bem servida!

Principais ameaças à PETROBRÁS
*Privatização;
*Denúncias de corrupção reanimou a sanha privatista;
*Fatiamento em pequenas partes e vender aos pedacinhos;
*Fim da partilha da produção do Pré-Sal brasileiro;

*Apenas 33% do capital pertencem ao Estado, 67% estão 
em mãos privadas;

*O que mantém o controle da empresa em mãos do 
Estado é o fato de que este controla metade mais 
uma do total de ações com direito a voto 
(ordinárias). Isto preserva a PETROBRÁS como 
sociedade de economia mista;

Composição acionária da PETROBRÁS
 

Pesquisa data folha divulgado em 22/03/15
*61% dos brasileiros condenam a eventual privatização da empresa, atingida pela Operação Lava Jato;
*O levantamento revela que 24% são favoráveis a privatização, 5% se dizem indiferentes e 10% não souberam 



CARGO
VENCIMENTO 

ANTERIOR
VENCIMENTO
 REAJUSTADO

% DE REAJUSTE

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
R$ 955,74 R$ 1.528,57 59,93%

SERVIÇOS GERAIS, VIGIAS, 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E 
AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

R$ 786,85 R$ 1.050,00 33,44%

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, 
TELEFONISTA, AGENTE DE DEFESA 
CIVIL, AUXILIAR ADMINISTRATIVO,

 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA E 
AGENTE DE CONSERVAÇÃO 

E MANUTENÇÃO.

R$ 955,74 R$ 1.200,00 25,55%

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 
E CONSERVAÇÃO.

R$ 867,28 R$ 1.200,00 25,55%

R$ 1.132,69 R$ 1.450,00 28%
MESTRE DE OBRAS E MOTORISTA

R$ 1.390,06 R$ 1.650,00 18,69%
FISCAL DE OBRAS

R$ 1.328,57 R$ 1.528,57 15,05%
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

R$ 2.234,10 R$ 2.497,49 18,69%
AGENTE DE SERVIÇOS FAZENDÁRIOS

DEMAIS  CARGOS TIVERAM  REAJUSTE DE R$ 10,21% 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO ASSINADO EM 2015
 No dia 15 de maio/15 foi assinado entre Sindicato 
e Prefeito de Pinhalzinho Fabiano da Luz (PT) o Acordo 
Coletivo de Trabalho que garantiu a reposição integral 
do índice do INPC do último período, de 8,34%,  na 
folha de maio/15. 
 Ficou acordado que no mês de setembro/15 a 
Comissão de Negociação retomará a negociação, 
momento em que o Governo apresentará avaliação 
sobre a possibilidade de uma maior valorização 
econômica aos servidores. 
  Também foram const i tuídas  duas 
comissões: COMISSÃO PARA TRATAR DAS 
REIVINDICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO  com a Secretária de Educação Fabiana Paula Merigo e a COMISSÃO PARA TRATAR DAS 
REIVINDICAÇÕES PERTINENTES A SAÚDE DOS SERVIDORES com o servidor Técnico em Segurança do 
Trabalho Leomir Borghardt. 
 Os trabalhos das duas comissões serão coordenados pela Presidenta da Coordenação Municipal do Sindicato 
Marilene Lauermann e pelo Secretário de Administração Gean Marcos Salvador. 
 Os demais membros das duas comissões foram eleitos pelos servidores (as) presentes na Assembleia da 
categoria ocorrida  no  dia  08 de  maio/15.

Representantes do SITESPM-CHR assinam Acordo Coletivo de Trabalho com o prefeito de 
Pinhalzinho Fabiano da Luz (PT)

CONQUISTAS DA MESA DE NEGOCIAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA 

PREFEITURA DE PINHALZINHO NO ANO DE 2014.  

Responsáveis pela organização e elaboração do jornal: 
Vania Barcellos (Presidenta do SITESPM-CHR)
Silvia Menegatti (Jornalista)

Tiragem: 5.350 mil exemplares
Abrangência: 34 municípios 
Gráfica: Expresso
Distribuição gratuita

Expediente:

Confira, através da tabela a valorização salarial dos Servidores
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