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 08 DE MARÇO:  Foi necessária uma data no calendário para a sociedade abrir Dia Internacional da Mulher.
os olhos e perceber a luta das mulheres trabalhadoras ao longo da História.
 Se hoje as mulheres têm um dia no calendário é porque no dia 08 de março de 1857, operárias de uma fábrica 
de tecidos, situada na cidade norte americana de Nova Iorque, fizeram uma greve para reivindicar melhores 
condições como: redução da carga horária de trabalho para dez horas, pois elas trabalhavam 16 horas por dia, 
equiparação do salário com os homens e tratamento digno no ambiente de trabalho.
 O movimento grevista foi reprimido com violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi 
incendiada. Foram queimadas vivas, uma tragédia histórica. Os relatos apontam que morreram em torno de 130 
trabalhadoras. Há registros de que a cor lilás foi escolhida como símbolo da luta feminina  devido a estas estarem 
tecendo tecido lilás no momento do incêndio.
 No ano de 1910, em conferência na Dinamarca foi definido o 08 de março como o “Dia Internacional da 
Mulher”, em homenagem as trabalhadoras assassinadas pelos patrões em 1857. No ano de 1975 a data em 
homenagem as mulheres lutadoras foi oficializada pela Organização das Nações Unidas (ONU).
 No Brasil o grande marco da luta das mulheres foi a conquista do direito ao voto que aconteceu no ano de 
1932, hoje parece algo tão comum o voto das mulheres, mas na verdade isso acontece a apenas 83 anos.
 Recentemente as mulheres que lutam conquistaram a aprovação da Lei Maria da Penha, uma proteção contra 
a violência doméstica, que se apresenta com altos índices em nossa sociedade.
 Na base do SITESPM – CHR desencadeamos a partir de 2009 a luta pela Licença Maternidade de 06 meses 
para as servidoras municipais, mas ainda existem Prefeitos que não se sensibilizaram sobre a importância desse 
direito para mulheres trabalhadoras e seus filhos.

Salve as mulheres trabalhadoras que lutam das mais diversas formas no seu dia a dia.
Que mulheres e homens jamais esqueçam ou finjam não saber o verdadeiro significado do dia 08 de março!

mudam o



  Após incansáveis tentativas de 
convencimento e de negociação junto 
a o  G o v e r n o  M u n i c i p a l  d e 
Pinhalzinho, especialmente junto à 
assessoria jurídica sem obter êxito, 

Direção do Sindicato dosrestou a  
Trabalhadores no Serviço Público 
Municipal de Chapecó e Região – 
SITESPM-CHR, bater as portas do 
poder judiciário para garantir o Direito 
à prorrogação dos contratos das 
servidoras gestantes contratadas 
temporariamente.  
  Na ação de reconhecimento de 
Direito cumulado com pedido de 
antecipação de tutela, pleiteou-se a 
p r o r r o g a ç ã o  d o s  c o n t r a t o s 
temporários das servidoras gestantes 
até o quinto mês posterior ao 
nascimento dos seus filhos, com 
f u n d a m e n t o  n a  e s t a b i l i d a d e 
constitucional prevista no art. 7º, 
inciso XVIII da Constituição Federal e 
artigo 10, inciso II, alínea b do Ato das 
D i s p o s i ç õ e s  C o n s t i t u c i o n a i s  
Transitórias.

 A Juíza Marisete Aparecida Turatto Pagnusatt, da Comarca de Pinhalzinho, concedeu a antecipação da 
tutela, pois vislumbrou justificado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que as autoras 
restarão desamparadas, desprovidas de emprego e de salário e sem a possibilidade imediata de retorno ao 
mercado de trabalho, em decorrência do parto.

Ainda fundamentou sua decisão citando decisão do Supremo Tribunal Federal – STF onde firmou o 
entendimento de que "'as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, 
independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de no mínimo cento e vinte 
dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto".

Ao finalizar fixou multa diária no valor de R$ 300,00, caso o Município de Pinhalzinho não cumpra a 
decisão.

Para o Coordenador do atendimento individualizado aos Servidores do SITESPM-CHR  Marcelo Muller, é 
lamentável que se tenha que entrar na justiça para garantir direitos já consolidados pela Constituição Federal e 
amplamente reconhecidos pelos Tribunais pátrios. Complementou ainda que infelizmente a Assessoria Jurídica 
do Município de Pinhalzinho mostrou-se extremamente insensível, visto que mesmo após oferecimento de farta 
jurisprudência a mesma não revisou seu posicionamento equivocado tão prejudicial às servidoras gestantes. 

A Presidenta do SITESPM-CHR Vania Barcellos, mostrou-se decepcionada pelo fato da assessoria 
jurídica do Município de Pinhalzinho ser coordenada por uma mulher, que não soube reconhecer um direito tão 
importante para as mulheres, o qual as mesmas usufruem num momento tão importante que é a chegada de um 
bebe. 

 Vania também lamentou a posição do Governo de não levar em consideração a demanda social de 
tal reivindicação levantada pelo Sindicato em defesa das trabalhadoras. Para que serve o conhecimento jurídico 
se não for para ser colocado em defesa dos segmentos mais frágeis da sociedade?

A presidenta concluiu afirmando ainda que o Sindicato será implacável na defesa dos direitos das 
Servidoras Públicas gestantes, garantindo sempre que necessário o direito das mesmas na justiça. 

As Servidoras ACT´s Sindicalizadas, que se encontrarem gestantes, devem requerer a prorrogação 
do contrato assim que souberem do seu estado gestacional. Caso o Município não responder ao 
requerimento ou negar o mesmo, a servidora deverá procurar o Coordenador do atendimento 
individualizado ao Servidor do Sindicato Marcelo Muller, para encaminhar ação judicial. 

ORIENTAÇÃO A TODAS AS SERVIDORAS GESTANTES ACT's: 

SINDICATO VENCE DISPUTA COM ASSESSORIA JURÍDICA 
DO MUNICÍPIO DE PINHALZINHO 

Graças a intervenção do Sindicato, as gestantes terão garantido o direito 
à prorrogação do contrato até o 5º mês após o nascimento do seu filho
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QUILOMBO

O Trabalho de Base foi realizado pelos dirigentes Ivania Alberti e Cesar Feitosa, no dia 10 de fevereiro. A  Assembleia Geral aconteceu na noite de 19 de fevereiro, a 
presidenta do SITESPM-CHR Vania Barcellos coordenou a reunião e o membro da Coordenação Municipal Antoninho Siviero apresentou os pontos prioritários para a 
Pauta de Negociação que  foi entregue ao prefeito Neuri Brunetto (PT). 

VARGEÃO CORONEL MARTINS

A Assembleia Geral aconteceu na noite de 6 de fevereiro, onde foram repassadas 
informações e orientações à categoria e aprovada a Pauta de Reivindicações que 
foi entregue ao prefeito Amarildo Paglia (PMDB)

A Pauta de Reivindicações foi discutida e aprovada pelos servidores durante a 
Assembleia Municipal realizada na noite de 12 de fevereiro. A Pauta foi entregue ao 
prefeito Dirceu Favretto (PP). 

SÃO DOMINGOS

A presidenta da Coordenação Municipal Iraci Invitti e o dirigente Cesar Feitosa realizaram o Trabalho de Base no dia 12 de fevereiro. No dia seguinte aconteceu a 
Assembleia Municipal onde os servidores debateram e aprovaram a Pauta de Reivindicações que foi entregue ao prefeito Alcimar de Oliveira (PT).

PÉ NA ESTRADA PARA MOBILIZAR
 OS SERVIDORES MUNICIPAIS



SAUDADES

Na noite de 4 de fevereiro aconteceu Assembleia Geral onde foi apresentada a 
Campanha Salarial Unificada 2015 e aprovada a Pauta de Reivindicações que será 
entregue ao prefeito Daniel Kothe (PT).

Assembleia aconteceu na manhã de sábado (21) para avaliar a negociação 
com o prefeito Neri Pedersetti (PMDB). As Agentes de Copa e Cozinha 
deliberaram que vão aguardar até o início de março uma posição do prefeito em 
relação as suas reivindicações. Se a resposta não for a contento, existe a 
possibilidade de greve. 

GALVÃO

IPUAÇU

Os dirigentes Cesar Feitosa e Valdir Skrzypczak realizaram o Trabalho de Base, onde foram entregues os materiais do SITESPM-CHR aos sindicalizados e realizado o 
convite para a Assembleia Municipal. A presidenta do SITESPM-CHR Vania Barcellos coordenou a Assembleia realizada no dia 20 de fevereiro, onde foi tirada a Pauta de 
Reivindicações que foi  entregue ao prefeito Denilso Casal (PSD).

PALMITOS

Dirigente Marcelo Muller coordenou reunião de Negociação com o Prefeito de Palmitos 
Paulo Norberto Gonzatti, no dia 20 representando a Presidenta do SITESPM - CHR 
Vania Barcellos. Participaram da reunião a Presidenta da Coordenação Municipal 
Catarina de Andrade e lideranças da base.

IRATI

A Assembleia no município foi realizada na noite de 24 de fevereiro, onde foram 
ouvidas as reivindicações e tirada a Pauta da categoria que será apresentada ao 
prefeito Antônio Grando. A Assembleia foi coordenada pela presidenta do 
SITESPM-CHR Vania Barcellos e pelo presidente da Coordenação Municipal de 
Irati Arlei Orso. 



JUPIÁ

 A  Assembleia foi realizada na noite de 24 de fevereiro, onde os servidores presentes aprovaram a Pauta de Reivindicações que foi discutida com o prefeito em 
exercício  Donato Possamai Dal Pont (PT)  em Reunião de Negociação na manhã do dia 25 de fevereiro. 

XANXERÊ

Um investimento das entidades, um benefício aos trabalhadores associados.
Você sindicalizado que 
morra em Xanxerê ou 

região, conheça
a sua farmácia, 

apresente a carteirinha 
de associado e receba 
descontos especiais! 

Trabalhador usufrua de mais este beneficio oferecido pelo seu Sindicato!
Adquira produtos na sua Farmácia!

A Farmácia está localizada na rua Coronel Passos Maia, 543
Centro de Xanxerê, ao lado do Banrisul.

Fone: 3433-0747

 No sábado (28) aconteceu em Xanxerê, no período da manhã Assembleia com o segmento dos professores municipais que após análise do Dirigente Marcelo André 
Müller sobre possibilidade de ação judicial, caso o governo não negocie percentual de reajuste salarial igual para todos. Os professores aprovaram em sua unanimidade que o 
Sindicato encaminhe ação judicial em defesa dos PROFESSORES SINDICALIZADOS (AS).
 No período da tarde a Assembleia foi realizada com os demais segmentos dos servidores municipais de Xanxerê.  A Presidenta Vania Barcellos coordenou o debate 
que construiu a Pauta de Reivindicações, a mesma será entregue ao Prefeito Ademir Gasperini (PSD).



CONFIRA AS CONQUISTAS DO SINDICATO NA MESA DE NEGOCIAÇÃO 
PARA OS  SERVIDORES (AS) DA PREFEITURA DE XAXIM NO PERÍODO

 ENTRE  2013 – INÍCIO DE 2015
ANO DE 2013 

ANO DE 2014

REAJUSTE SALARIAL: 8% em maio para todos os servidores;
SERVIÇOS GERAIS: tiveram reajuste de 18%, passando o vencimento para R$ 820,00 (antes era de R$ 694,00);
COZINHEIRAS: tiveram reajuste de 8,5%, passando para R$ 820,00 (antes era de R$ 756);
AUXILIARES DE BIBLIOTECA: foram incluídas no Plano de Carreira do Magistério, tendo reajuste conforme o Piso 
Nacional do Magistério, sendo que o reajuste total foi de ;65,6% na folha de maio
PROFESSORES NÃO HABILITADOS: na folha de fevereiro tiveram 8% de reajuste;
PROFESSORES COM GRADUAÇÃO: ESPECIALISTAS na folha de maio tiveram 16,7% de reajuste, os  12,3%, os 
MESTRES DOUTORES 9,3% e os  7,8%, cumprindo o Plano de Carreira, ou seja, a diferença mínima de 10% entre cada 
titulação;
OS CARGOS DE COORDENADORES, ORIENTADORES, SUPERVISORES E ASSISTENTES 
EDUCACIONAIS: tiveram reajuste de 
12,3%, passando a ser reajustado pelo Piso 
Nacional do Magistério;
CUMPRIMENTO DE 1/3 DE HORA/ 
ATIVIDADE para as séries finais ( 18 
horas/aulas atividades sendo 32 com alunos), 
para as séries inicias ( 16 horas/aulas 
atividades sendo 34 com alunos); na Educação 
infantil  ( 10 horas/aulas atividades  sendo 40 
com alunos);
MOTORISTAS E OPERADORES DE 
MÁQUINAS: todos  tiveram além de 8% na 
folha de fevereiro, mais R$ 100,00 como 
abono que foi  incorporado no vencimento 
base em janeiro de 2014 (aos Motoristas 
representou em média 18% de reajuste e aos 
Operadores de 14%);
 foi realizado para CONCURSO PÚBLICO: 
várias categorias do Município;
MOMENTO DO SINDICATO: negociado 
entre Sindicato e Prefeito Idacir Antônio Orço (PMDB) a liberação de 4 horas em horário de trabalho para servidores da 
Garagem, Serviços Urbanos e todos os profissionais da Secretaria de Saúde  para Formação Sindical;
AUXILIARES DE ENFERMAGEM: receberam Abono de R$ 200,00 (8% + R$ 200,00 representou reajuste de 26,8%);
LIBERAÇÃO DE SERVIDORES em horário de trabalho para as formações sindicais.

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: todos tiveram o Reajuste  pelo Piso Nacional do Magistério de 8,32%;
  foi concedido Auxílio Alimentação no valor de R$ 160,00, sendo que no mês de DEMAIS SERVIDORES
dezembro, em virtude do final do ano, o Auxílio Alimentação foi de R$ 220,00;
AGENTES DE SAÚDE: foi aplicado o Piso Salarial da categoria, sendo R$ 1014,00 + R$ 66,00 de Auxílio 
Alimentação, totalizando a remuneração de R$ 1080,00. (O vencimento base era de R$ 820,00, o que 
representou reajuste de 23,6%).
  foi incorporado ao vencimento base R$ 300,00, passando de R$ 1.074,11 AUXILIARES DE ENFERMAGEM
para R$ 1.374,11;
LICENÇA MATERNIDADE DE 6 MESES foi garantida para todas as profissionais ACTs;
HORAS ATIVIDADES: todos os profissionais da educação passaram a ter o direito garantido de 18 
horas/aulas atividades, podendo os mesmos cumprir 50% na escola e 50% fora da escola,  regulamentado em  
lei);
REGÊNCIA DE CLASSE:  para todos os professores de 31%, sendo que antes os professores tinham cargas 
horárias diferentes e regências de classe diferentes;

ANO DE 2015

PAGAMENTO DO NOVO PISO DO MAGISTÉRIO para os professores não habilitados na folha de fevereiro, 
sendo de R$ 1.917,78;
COZINHEIRAS: pagamento do novo salário base para as cozinheiras, passando de R$ 820,00 para R$ 
920,00, totalizando 12,3% de reajuste, a partir da folha de fevereiro mais R$ 160,00 de Auxílio Alimentação, 
passando a remuneração para  R$ 1.080,00.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

