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SAÚDE DO
      TRABALHADOR (A)

TRABALHAR,

ADOECER,

NÃO!

SIM!



 Mesmo com a baixa temperatura do dia 04 de julho, o auditório do SITESPM-CHR ficou lotado. O tema 
principal de discussão foi ‘‘Saúde do Trabalhador e Previdência Social’’.

PARA ‘ESPANTAR’ O FRIO MUITA MÚSICA, DANÇA E CHIMARRÃO!!!
 Ninguém ficou parado com a boa música dos companheiros, professores Gibrair e Luis de Xaxim. Além das 
dinâmicas do companheiro Darci Cenci que fizeram todos sair do chão!!! 

Conselho Deliberativo elegeu a Comissão Organizadora do VI Congresso do SITESPM-CHR

Delegados eleitos para 12º CONCUT e CECUT

Todas as votações foram aprovadas com a unanimidade dos presentes

MAIS UM SÁBADO DE FORMAÇÃO SINDICAL

MOMENTOS DE DELIBERAÇÕES



APOSENTADORIA PELO INSS: Novas regras por tempo de 
contribuição já estão em vigor

  A nova regra de cálculo das aposentadorias por tempo 
de contribuição foi estabelecida pela Medida Provisória nº 
676. Agora, o cálculo levará em consideração o número de 
pontos alcançados somando a idade e o tempo de contribuição 
do segurado – a chamada Regra 85/95 Progressiva. 
Alcançados os pontos necessários, será possível receber o 
benefício integral, sem aplicar o Fator Previdenciário. A 
progressividade ajusta os pontos necessários para obter a 
aposentadoria de acordo com a expectativa de sobrevida dos 
brasileiros.
  Até dezembro 2016, para se aposentar por tempo de 
contribuição, sem incidência do fator, o segurado terá de somar 
85 pontos, se mulher, e 95 pontos, se homem. A partir de 2017, 
para afastar o uso do Fator Previdenciário, a soma da idade e do 
tempo de contribuição terá de ser 86, se mulher, e 96, se 

homem. A MP limita esse escalonamento até 2022, quando a soma para as mulheres deverá ser de 90 pontos e para os 
homens, 100 – conforme a tabela abaixo:

Cálculo leva em conta a soma da idade e tempo de contribuição do trabalhador (a).

Data Mudança do Somatório

Até dez/2016 
De jan/2017 a dez/18

 De jan/2020 a dez/20

De jan/2021 a dez/21
De jan/2022 em diante

Mulher Homem

85 95
86 96
87 97

88 98
89 99
90 100

 Hoje para se aposentar com a integralidade da média precisa somar 85 anos para a mulher e 95 anos para o homem. 
Para o Professor são 05 anos a menos, a regra é 80 anos para a mulher e 85 para o homem. Aos que preenchem os requisitos 
devem procurar o INSS para requerer a sua aposentadoria. 
  mas sim a integralidade da média, que A integralidade não equivale ao valor que o trabalhador recebe na ativa,
corresponde à média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, corrigidos monetariamente desde julho 
de 1994. 
 Ressalta-se que as regras antigas também continuam em vigor, esta é mais uma possibilidade para a aposentadoria. O 
Servidor que queira se aposentar antes de fechar as regras do fator 85/95 poderá fazê-lo porém terá a aplicação da redução do  
Fator Previdenciário. 

 O médico, especialista em Medicina do Trabalho e consultor do Sindicato Roberto Ruiz apresentou durante o 
Seminário, que é CIPA, alguns conceitos específicos e reforçou a necessidade da organização por Local de Trabalho para 
garantir um programa preventivo à saúde do Servidor.

Organização por local de trabalho em defesa da Saúde dos Servidores

Dirigente Marcelo apresentou a nova fórmula de cálculo

Dr. Roberto falou sobre os conceitos da CIPA

 Após a palestra informativa houve debate e 
esclarecimentos sobre como os servidores podem se 
organizar a partir dos Locais de Trabalho. 
 A presidenta Vania concluiu o ponto falando sobre 
os dois encaminhamentos a partir deste Seminário: 
 1- Que cada Presidente (a) de Coordenação 
Municipal e demais colegas presentes têm a tarefa de 
repassar o debate realizado nesta atividade aos demais 
colegas do Município para coletivamente pensarem a 
organização; 
 2-A Direção Executiva do Sindicato elaborará uma 
proposta de Projeto de Lei que objetivará regulamentar a 
organização em defesa da Saúde do Servidor Municipal. 
Vania destacou que uma caminhada será iniciada com a 
proposta de Projeto de Lei, já que teremos que convencer 
os prefeitos a encaminha-los à Câmara de Vereadores, 
assim como teremos que negociar com os Legislativos, 
pois ‘‘não podemos enfiar Projetos garganta abaixo dos 
vereadores é preciso negociar de forma articulada e 
sábia’’, finaliza. 

De jan/2019 a dez/19

Presidenta Vania realizou os encaminhamentosPresidenta Vania realizou os encaminhamentos



 A Direção do Sindicato tem recebido queixas de 
servidores e servidoras vítimas de Assédio Moral. Assim, 
nossa diretoria resolveu tomar uma iniciativa pioneira e 
qualificada, propondo a criação do  Observatório, que nada 
mais é do que uma ferramenta moderna e avançada, de apoio 
aos servidores e servidoras que estejam sendo vítimas deste 
processo terrível, que é o Assédio Moral, pois as vítimas em 
geral, acabam quase que destruídas emocionalmente. 
 Lutar contra o Assédio Moral é uma forma de defender 
os servidores e também, de defesa de um Serviço Público de 
Qualidade, pois com certeza, o assediador moral é um 
profissional que não tem qualificação suficiente para atuar 
no Serviço Público.
 O Observatório sobre Assédio Moral contará com a 
coordenação do dirigente Marcelo Muller que será o 
responsável por acolher as denúncias encaminhadas pelo 
colega para análise e posterior encaminhamentos. Este 
Observatório contará com o instrumento de denúncia através 
do site do Sindicato: www.sitespmchr.org.br

O que é o Observatório sobre Assédio Moral?

UMA AÇÃO OUSADA DO SITESPM-CHR:
Lançamento do Observatório sobre Assédio Moral

Convite para o Lançamento do 

OBSERVATÓRIO SOBRE ASSÉDIO MORAL

Médica com especialização em Medicina do Trabalho; Mestrado e Doutorado em 

Psicologia Social; Professora convidada da Faculdade de Ciências Médicas da 

Santa Casa de São Paulo. 

Quem é a Dra. Margarida Barreto?

Informações e confirmação da presença com a dirigente Vania Barcellos (49) 8428-2762; 

com a funcionária Meire (49) 3330-4100 ou 

por e-mail: sitespmc@gmail.com- Aos cuidados de Vania.

QUEBRE O SILÊNCIO!!!

AGE
NDE

-SE
11 de agosto de 2015

Local: Auditório do Sindicato

Horário: 19h

Palestra com Dra. Margarida Barreto



VI CONGRESSO DO SITESPM-CHR

‘‘Trabalhar, SIM! Adoecer, NÃO!

ANOTE:

24 e 25 de outubro de 2015

ACERVO HISTÓRICO DOS CONGRESSOS DO SITESPM-CHR

I Congresso do SITESPM-CHR/ 1995 II Congresso do SITESPM-CHR/ 1999 III Congresso do SITESPM-CHR/ 2003

 O Conselho Deliberativo, reunido no dia 04 de 
julho/15, deliberou pela convocação do VI Congresso do 
SITESPM-CHR, que será realizado nos dias 24 e 25 de 
outubro de 2015.
 O Congresso de delegados é uma das atribuições 
definidas no Estatuto Social do Sindicato à Direção Executiva 
da Entidade e deve ser realizado até a segunda metade da gestão 
de cada Direção. 
 O Congresso de Delegados é um momento em que 
servidores (as)  sindicalizados (as) ,  membros das 
Coordenações Municipais, Representantes Sindicais de Base e 
Lideranças da Base Organizada do Sindicato, que hoje somam 
36 municípios, destinam um período especial para avaliar e 
refletir sobre o Sindicato, suas ações e lutas, definindo que tipo 
de Sindicato assumiremos  o compromisso de construir para os 
próximos quatro anos.
 Desde a fundação do SITESPM-CHR, foram 
realizados 05 (cinco) Congressos de Delegados e a cada evento 
reafirma-se o compromisso com a organização, luta, expansão 
da Base Organizada e de Fortalecimento Sindical na 
perspectiva de defender e avançar nos direitos da categoria e do 
conjunto da Classe Trabalhadora. Os Congressos aconteceram 
nos anos de: 1995, 1999, 2003, 2007 e 2011.
 O tema escolhido pela Direção Executiva do Sindicato 
para o VI Congresso é ‘‘Trabalhar, SIM! Adoecer, NÃO!’’, o 
qual foi escolhido por caracterizar a priorização de ações por 
parte da atual Direção sobre a problemática. 
 Os delegados e delegadas para o VI Congresso serão 
escolhidos através de Assembleias Municipais ou por Local de 
Trabalho que deverão ocorrer até o dia 31 de agosto, nos 
termos do Edital de Convocação.  É importante que os 
sindicalizados (as) fiquem atentos para participar dessas 
Assembleias procurando informações junto aos Presidentes 
(as) das Coordenações Municipais. 

 A expectativa da 
Comissão Organizadora do 
VI Congresso do Sindicato é 
de reunir  cerca de 200 
delegados e delegadas, os 
quais estarão discutindo os 
seguintes temas: Análise de 
Conjuntura, Balanço da 
Atuação  do  S ind ica to , 
P r o j e t o  P o l í t i c o  d o 
SITERSPM-CHR e Plano de 
L u t a s  p a r a  o  p r ó x i m o 
período.
 A coordenadora da 
Comissão Organizadora do 
VI Congresso Rozangela Dalbosco, destaca que o evento 
acontece no ano em que o cenário político e econômico é 
delicado e de ataques às conquistas obtidas através das lutas 
dos trabalhadores que resultaram numa Constituição Cidadã 
em 1988. Rozangela lembra que o PL 4330 é uma grande 
ameaça à estrutura do trabalho, dos direitos e da remuneração 
dos trabalhadores, assim como a tentativa golpista de quebrar o 
monopólio estatal (Petrobrás) na extração de Petróleo, através 
do PL do senador José Serra (PSDB) de acabar com a 
participação da Petrobrás na exploração e produção de Petróleo 
nas camadas do Pré-Sal. Para a dirigente, esse PL, visa entregar 
a exploração do Petróleo ao capital privado, retirando as 
possibilidades de aumento nos recursos destinados a Educação 
e Saúde.
 O VI Congresso do SITESPM-CHR será um momento 
de estudo, contando com a presença de lideranças políticas e 
sindicais que contribuirão na reflexão da conjuntura atual e de 
análise sobre os desafios para os Servidores Municipais da 
nossa Base Organizada.

IV Congresso do SITESPM-CHR/ 2007 V Congresso do SITESPM-CHR/ 2011 VI Congresso do SITESPM-CHR/ 2015



MESA DE NEGOCIAÇÃO DE 2009: proposta aprovada em assembleia da categoria. 
•Reposição da defasagem de 6,50%;
•Reajuste salarial de 32% às professoras dos CEMEI;
•Reajuste salarial às então Monitoras de CEMEI de 25%;
•Aumento da Regência de Classe aos Professores da Educação Infantil, Pré-Escolar, Monitoras e de Primeira a Quarta série 
para 20%;
•Regulamentação da Licença para acompanhamento de filho doente até 14 anos com 100% da remuneração, por 15 dias 
podendo ser prorrogado por mais 15 dias, anteriormente o servidor (a)   recebia apenas 50% da remuneração;
•LICENÇA-PRÊMIO passou a ser de 1 (um) mês a cada 3 (três) anos; 
•LICENÇA MATERNIDADE de 6 (seis) meses;
•Garantia de intervalo de 15 minutos para lanche;
•PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: pagamento efetivado na folha de julho 2009, luta histórica da 
categoria, pois nem um servidor da saúde recebia o Adicional de Insalubridade a partir de então todos recebem.
•SAÚDE DO TRABALHADOR: entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), com acompanhamento da 
profissional  Técnica em Segurança do Trabalho;
•Pagamento do Piso Nacional do Magistério.

MESA DE NEGOCIAÇÃO DE 2010: proposta  aprovada pela  assembleia da categoria.
•Além da defasagem houve  Aumento Real  para várias categorias, priorizando  os menores pisos, os percentuais variaram de 
15%, 9%, 7,5%, 6% e 5%.
•AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE passaram a receber o menor  vencimento da Prefeitura, até então   recebiam o 
Salário Mínimo Nacional; 
•Realização de Concurso Público;

MESA DE NEGOCIAÇÃO DE 2011: proposta  aprovada pela  assembleia da categoria.
NOVO PLANO DE CARREIRA PARA OS PROFESSORES E SERVIDORES ( Leis separadas):
•Lotação nas escolas para os Professores;
•Aplicação de 33% de Horas Atividades;
•Admissão de certificados de cursos, seminários e palestras expedidos pelo Sindicato; 
•Enquadramento dos professores de nível médio para graduado e monitoras de creches mediante comprovação de  habilitação 
para o exercício do Magistério; 
•Regência de Classe de 20%;
•Secretária de Escola passou a fazer parte do Plano de Carreira da Educação;
•Garantidos Adicionais por Títulos, inclusive de nível médio;
•Adicional por Formação Continuada de 4% a cada três anos para Servidores e Professores;
•Manutenção da Progressão por Tempo de Serviço de 6% a cada três anos;
•Enquadramento dos Auxiliares de Enfermagem para Técnicos de Enfermagem, Atendente de Consultório Dentário e 
Auxiliares de Consultório para Técnico em Saúde Bucal;
•Enquadramento dos Professores de Modalidades Esportivas nível médio para nível de Graduação;
•Aumentos reais  aos vencimentos iniciais de todos os servidores.

NEGOCIAÇÃO DE 2013
•Não houve avanços na mesa. Governo informou que não tinha condições de pagar a reposição e a categoria deflagrou greve 
no dia 04 de junho, ao final da greve conquistamos o Auxílio Alimentação de R$ 100,00;
•De 04 a 08 de novembro nova greve em defesa do pagamento da reposição;
•As negociações não aconteceram como nos anos anteriores. O Governo não se abriu para a negociação, fechou-se às 
possibilidades se posicionando contrário a qualquer avanço na valorização dos servidores.

NEGOCIAÇÃO DE 2014
Governo pagou a reposição pendente de 2013 e a que fechou em 2014. Assim foram zeradas as defasagens.

NEGOCIAÇÃO DE 2015
•Prefeito Ademir José Gasparini (PSD) não participou da Reunião de Negociação;
•Os representantes do Governo na reunião comunicaram o pagamento da defasagem em três parcelas (maio, agosto e 
novembro), que o pagamento dos salários a partir de junho passaria a ser no 5° dia útil do mês subsequente ao trabalhado 
e que estavam realizando estudos para transformar o Auxílio Alimentação em Vale Compras;
•A categoria decidiu em Assembleia que não concorda com a extinção do Auxílio Alimentação e o Sindicato organizou 
um abaixo-assinado, com a participação da maioria dos servidores, solicitando a incorporação do Auxílio Alimentação ao 
vencimento base e não a sua transformação em Vale Compras.

CONQUISTAS  GARANTIDAS ATRAVÉS DA NEGOCIAÇÃO 
E LUTA NO MUNICÍPIO DE  XANXERÊ

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

Tiragem: 5,2 mil exemplares
Abrangência: 36 municípios 
Gráfica: Expresso
Distribuição gratuita

Expediente:
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