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Sinsej convoca primeira
assembleia do ano para
discussão e deliberação do
AUMENTO DA ALÍQUOTA DO
IPREVILLE e abertura das
mesas de negociação da
CAMPANHA SALARIAL 2020!
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ASSÉDIO MORAL

Pág. 04

Sinsej lança cartilha sobre Assédio
Moral voltada para o serviço público.
O importante é não se calar! Denuncie!
IPREVILLE

Pág. 02

Udo quer seguir a cartilha de Bolsonaro e passar a dívida do Ipreville
para o bolso do trabalhador!

Só nossa mobilização será capaz de evitar
essa maldade.
GREVE GERAL

Pág. 04

É hora de reagir! Dia 18 de março vamos

às ruas em defesa da educação pública, de
nossa aposentadoria, dos serviços e servidores públicos.

www.sinsej.org.br

                 

IPREVILLE

EDITORIAL

Reforma da Previdência: a PEC paralela, o Estado e o Ipreville
maiores contribuíções e prevê
que se os estados adotarem
novas normas, os municípios
também devem adotar, mas
têm autonomia para criarem
regras próprias.

Balanço do ano
de 2019
2019 ficou marcado
na história da classe trabalhadora brasileira como um período de perdas irreparáveis de
direitos, e os reflexos mais
cruéis ainda estão por vir. O alto
índice de desemprego já atinge
grande parte das famílias e os
empregos disponíveis não
garantem condições dignas de
trabalho e de vida. A desastrosa
e excludente política econômica de Guedes e sua equipe têm
feito crescer o número de brasileiros retornando para a linha
de miséria. Aliado a isso, a
precarização do serviço público
em todas as esferas (municipal,
estadual e federal) tem dificultado muito o trabalho das servidoras e dos servidores e o
acesso da população a estes
direitos.
Em Joinville o prefeito
Udo vem sistematicamente nos
impondo esta política neoliberal cruel. Os ataques à categoria, impostos pelas tentativas
de terceirizações, pelo assédio
moral, pela desvalorização
salarial, pela falta de concurso
público, têm exigido um esforço
extraordinário da direção do
Sinsej para manter a união e a
mobilização necessárias para
garantir a resistência e a luta.
Foi nossa mobilização que nos
fez vitoriosos na Campanha
Salarial de 2019, com avanços
importantes apesar de toda a
artimanha levada à mesa de
negociações por um prefeito
patrão. Os reajustes salariais –
e mais do que isso, os aumentos de salário – ficaram mais
difíceis para os servidores com
um prefeito que chega a dizer
que “Prefeitura paralisada dá
lucro” e que “serviço público
gera prejuízo”. Em cinco
rodadas de negociações com o
Sinsej, diante de uma inflação
de 5,07%, o prefeito patrão
manteve a tônica: minimizar a
importância do servidor e do
serviço público. Mas avançamos e tivemos importantes
conquistas.
No decorrer do ano, os
ataques foram se intensificando e a nossa união se fortalecendo na resistência. Combatemos os ataques do governo,
como os descontos feitos em
folha indevidamente; as tentativas de terceirização dos Abrigos
Casa Viva Rosa e Infanto-Juvenil e do fechamento dos cursos
do Cesita; o descumprimento
ao direito de pagamento das
indenizações de licença-prêmio
e da Portaria 3807/2018 que
regulamenta o controle de
freqüência; fiscalizamos as
condições de trabalho, denun-

2

    

ciamos as situações precárias e
cobramos do governo condições adequadas e seguras de
trabalho. Agimos de forma
firme diante das frequentes
denúncias de Assédio Moral, de
falta de diálogo por parte da
administração, da sobrecarga
de trabalho, desvio de função,
imposição de banco de horas
ilegal,
represamento
de
pedidos de licença prêmio, das
transferências de setor à
revelia do servidor. Garantimos
a aposentadoria especial aos
servidores com deficiência;
conquistamos a equiparação
dos Cargos de Agente de
Estoque ao de Agente Administrativo; criamos a comissão que
irá trabalhar na concepção de
um PL que inclua os Auxiliares
de Educador no Plano de
Carreira, Cargos e Salários do
magistério; garantimos que
servidores contratados pelo
regime seletivo não sejam
demitidos antes do final do
contrato, ainda que sejamos
favoráveis à realização urgente
de Concurso Público. A força da
organização e da mobilização
da categoria junto ao Sinsej
garantiu gratificação para as
Agentes
Comunitárias
de
Saúde e a suspensão da tramitação do PLC nº 051/2019 em
que o governo extingue cargos
da educação e cria outros por
livre nomeação com gratificações que chegam a quase
duplicar os salários de comissionados; Fomos protagonistas,
ao lado de outros sindicatos, de
todas as paralisações, greves
gerais e dias de luta contra a
Reforma da Previdência e os
cortes na educação.
Encerramos 2019 com
a sensação de dever cumprido
e a missão de juntos nos prepararmos e fortalecermos para os
enfrentamentos que virão em
2020. O que podemos esperar
para este ano é a intensificação
dos ataques que exigirá ainda
mais união, resistência e mobilização. A Campanha Salarial
irá nos impor um esforço
redobrado de união pela manutenção e ampliação de nossos
direitos. Os ataques dos governos federal, estadual e municipal à classe trabalhadora
demandarão muita luta. Nossa
vitória só será possível se nos
mantivermos unidos, atentos e
prontos para o enfrentamento.
Seguimos firmes na luta por
concurso público, por condições dignas de trabalho, pela
valorização do servidor, contra
as terceirizações, pelo direito à
aposentadoria e em defesa dos
servidores e do serviço público
gratuito e de qualidade.

Após o texto principal
da Reforma da Previdência
(EC nº103/2019) entrar em
vigor, o governo Bolsonaro
tenta aprovar na Câmara dos
Deputados a Proposta de
Emenda
Constitucional
nº133/2019: a PEC Paralela,
que foi aprovada no Senado e
será analisada na Câmara
Federal. A Proposta completa
o jogo sujo do governo e é
mais uma armadilha, pois ao
mesmo tempo em que abranda algumas maldades da
nova lei, inclui servidores
estaduais e municipais nas
novas regras. Além de aumentar a alíquota para o fundo do
regime próprio de previdência
dos servidores, a PEC pode
mudar a regra de cálculo do
benefício
abrangendo
a
média de todos (100%) os
salários e não mais 80% das

Santa Catarina
Em Santa Catarina, o governador Carlos Moisés (PSL)
adiantou seu serviço e em
dezembro já enviou para a
Assembleia
Legislativa
estadual a PEC 13.3/19 e o
Projeto de Lei Complementar
(PLC) 33.5/19 sobre a nova
previdência dos servidores
estaduais. Os dois projetos do
governador serão analisados
na Casa em regime de urgência a partir de 4 de fevereiro.
Entre as regras, que serão
válidas
automaticamente
para os servidores municipais, estão o aumento da
idade mínima para aposentadoria voluntária para até 62
(mulheres)
e
65
anos
(homens) e da alíquota para
14%. De acordo com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos no Estado de
SC, Antônio Battisti, a atitude
do governador é inconstitucional, pois a PEC Paralela ainda
nem foi promulgada e não se

sabe se terá alterações.
Joinville
No caso de Joinville, o prefeito
Udo Döhler também quer
seguir a cartilha de Bolsonaro
e passar para o bolso do
trabalhador a dívida do
Ipreville, transformando o
déficit do fundo em superávit.
Para isso, usa como desculpa
a nova lei da Previdência e
deve enviar para análise da
Câmara de Vereadores um
projeto de lei complementar
que
pretende
aumentar
alíquota de contribuição dos
servidores de 11 para 14%;
transformar o órgão em banco
de investimento e obrigar a
criação de um regime de
previdência
complementar
em até dois anos, além de
fazer mudanças estruturais
no Instituto. Até o fechamento
dessa edição, o PLC não
recebeu numeração.
Essas mudanças condicionam
o pagamento das aposentadorias ao valor das ações no
mercado financeiro e ao lucro
do banco, ao mesmo tempo
em que tiram o caráter solidário do Instituto e diminuem o
salário líquido dos servidores.
Perceba no infográfico:

Caso o PLC seja aprovado

Servidor recebe
R$2500,00 de
salário

Má gestão e o déficit de
quase R$750 milhões
O fundo do Ipreville
possui um déficit atuarial que,
em 2020 chega a 705
milhões, conforme a lei
8129/2015 que renegociou
as dívidas do Instituto. Esse
tipo de déficit impossibilitará
a cobertura dos compromissos dos planos de benefícios
daqui a algum tempo. O
déficit resulta da não realiza-

*Ainda passará pela aprovação da Câmara

COMO ESTÁ

COMO FICARÁ

Salário R$2500,00

Salário R$2500,00

Ipreville recolhe 11%
(R$275)

Ipreville recolhe 14%
(R$350)

Servidor Recebe:
R$2225,00

Servidor Recebe:
R$2150,00

ção de concurso público – o
que impede contribuição de
mais servidores ativos ao
fundo solidário-, da falta da
contribuição patronal e de
investimentos mal feitos no
mercado
financeiro.
Pra
completar, ainda em 2019, a
PMJ acumulou dívida de mais
37 milhões por falta da contribuição referente aos salários
dos servidores de julho,
agosto, setembro, outubro,

novembro, dezembro e 13º.
Não vamos pagar pela dívida
que não é nossa!
O Sinsej convoca toda a
categoria a lutar contra o PLC,
que aumenta a alíquota,
defender o direito à aposentadoria participando das mobilizações da Campanha Salarial
e da preparação da Greve
Geral no dia 18 de março.
Precisamos
de
todos,
juntos!

PECs DAS MALDADES

Plano Mais Brasil do Governo Federal ataca diretamente nossa
categoria
Presidente Bolsonaro
quer aprovar um pacote de
medidas para, segundo ele,
cortar gastos e equilibrar as
contas do governo, chamado
Plano Mais Brasil. Na verdade
as PECs são uma série de
ataques aos servidores e ao
serviço público com graves
consequências para o povo
brasileiro. A PEC 186 (Emergencial) prevê, entre outras
coisas, a redução da jornada
do serviço público com redução de salário e proibição de
concursos. Já a PEC 187 (Desvinculação
dos
Fundos)
propõe a retirada de recursos
essenciais ao serviço público
para ajudar a pagar a dívida
pública. Na PEC 188 (Pacto
Federativo) um dos pontos

mais polêmicos é o que prevê
medidas
drásticas,
com
validade de um ano, caso o
país se encontre no que
define como Estado de Emergência Fiscal. Esse gatilho é
ativado quando as despesas
obrigatórias, como pagamento de salários, alcançar 95%
das receitas. Se essa situação de "emergência" for verificada, a PEC permite reduzir
em até 25% a jornada de
trabalho dos servidores com
diminuição proporcional dos
salários. Ou seja, de um ano
para o outro o funcionário
público poderá perder parcela
significativa do seu salário.
Não podemos permitir que
este pacote de maldades
avance. Não podemos pagar a

conta de uma crise que não é
nossa. Assim como o Sinsej
lutou contra a Reforma da
Previdência, vamos resistir a
mais estes ataques contra os
servidores e o serviço público.

www.sinsej.org.br
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CAMPANHA
SALARIAL
2020
Direitos, valorização e respeito são as principais reivindicações que
movem a categoria na Campanha Salarial 2020

Assembleia define a pauta. Foto: Sinsej
Essas palavras de
ordem a cada ano se fazem
mais necessárias na atual
realidade dos servidores públicos da União, dos estados e dos
municípios, que sofrem com as
várias formas de terceirização,
com os cortes nos orçamentos,
adoecimento, assédio moral,
baixos salários e com as perdas
frequentes de direitos. Junto a
isso, tramita no Congresso o
plano “mais” (ou seria menos?)
Brasil e deve ser apresentada,
em breve, a reforma administrativa.
Se o prefeito da maior
cidade de Santa Catarina já
dizia não ter dinheiro para
concurso público, ou para
melhorar as estruturas e as

condições de trabalho dos
servidores, neste ano a luta
terá de ser maior e mais forte
ainda. Agora, Udo Döhler fará
uso de mais desculpas para
privatizar, não contratar e nem
reajustar os salários.
Organização
Por este ser um ano
eleitoral, a diretoria do Sinsej
organiza a categoria para essa
Campanha Salarial desde
novembro passado. Já realizou
reunião com conselheiros por
local de trabalho e assembleia
geral que deliberou a pauta de
reivindicações, assim como já
cobrou da prefeitura, por meio
de dois ofícios, o adiantamento
das negociações e recebeu

como resposta que a primeira
audiência com o prefeito aconteceria apenas em março. Um
verdadeiro desrespeito a quem
faz do serviço público a sua
vida e procura garantir melhor
atendimento à população.
A presença de todos à
assembleia para garantir a
imediata abertura das negociações, como também nas lutas
gerais em âmbito federal e
estadual é fundamental para
que
consigamos
respeito,
reajuste salarial, melhores
condições de trabalho, aposentadoria e todas as garantias
que temos direito!
Leia abaixo nossa pauta de
reivindicações.

Atenção servidoras e servidores!
O Sinsej convoca toda a categoria para ASSEMBLEIA GERAL no
dia 6 de fevereiro (quinta-feira) às 19h na sede do Sindicato (Rua
Lages, 84) para discussão e deliberação do AUMENTO DA ALÍQUOTA DO IPREVILLE e abertura das mesas de negociação da CAMPANHA SALARIAL 2020!

#Servidor
EmLuta

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DE JOINVILLE - CAMPANHA SALARIAL 2020
Cláusulas econômicas:
1.
Revisão dos vencimentos pelo INPC acumulado no
período de 1º de maio de 2019
a 30 de abril de 2020, sem
parcelamentos;
2.
Reajuste de 8%, de
modo a recuperar parte das
perdas salariais históricas da
categoria;
3.
a) Reajuste do valor do
vale-alimentação equiparando
a Águas de Joinville (R$
758,00); b) Universalização do
vale-alimentação, estendendo
a todos os níveis e aposentados;
4.
Revisão geral do
PCCS, de modo a garantir
progressão por titulação e
formação para todos os servidores, inclusive ACS’s;
5.
Inclusão dos Auxiliares
de Educador no PCCS do Magistério;
6.
Inclusão dos ACS’s no
quadro do serviço público do
Município de Joinville;
7.
Pagamento da gratificação de ESF para ACS’s e
servidores do NASF;
8.
Extensão de gratificação de alta complexidade para
as unidades de internação do

HMSJ;
9.
Direito
prêmio as ACS’s;

à

licença

Cláusulas Sociais:
1.
Regulamentação
da
jornada de 30 horas semanais,
sem redução de salário;
2.
Aplicação imediata
dos 33,33% de hora-atividade
para os profissionais do magistério, em todos os níveis;
3.
Revogação da portaria
que suspende a possibilidade
de converter um terço de férias
em abono pecuniário e que
suspende as indenizações e
gozo de licença prêmio;
4.
Liberação de um período a cada dois meses para os
representantes sindicais eleitos
por local de trabalho e para os
diretores suplentes da diretoria
do sindicato;
5.
Estabelecer critérios
para uso de licença remunerada para graduação e pós-graduação dos servidores;
6.
Abertura imediata de
concurso pela manutenção do
serviço público;
7.
Eleição direta para
diretores e coordenadores de
unidades;

8.
Regulamentação
da
lotação e transferência dos
servidores, conforme projeto
apresentado pela categoria;
9.
Revogação da extinção
de cargos e do enquadramento
funcional;
10.
Apresentação
de
proposta imediata para o
atendimento da saúde dos
servidores, com garantia de
consultas, exames, cirurgias e
internações através do retorno
de atendimento no Ambulatório
do Servidor com Especialistas;
11.
Pagamento de insalubridade para todos os servidores lotados nas unidades de
saúde, para as cozinheiras,
assistência social e ACS’s;
12.
Pagamento imediato
da dívida da prefeitura com o
IPREVILLE e o fim dos parcelamentos com o Instituto;
13.
Garantia de orientador
e supervisor escolar também
nos CEI’s;
14.
Garantia de estrutura
para atendimento ao público
(material e pessoal) em todas
as unidades de trabalho;
15.
Revogação do Art 51
da Lei 266/2008;
16.
Aprovação da proposta
de Licença por Doença em

Pessoa da Família, de modo a
garantir o atendimento à saúde
dos pais e filhos maiores;
17.
Garantia do recesso
escolar para as cozinheiras e
agentes administrativos no
período de julho;
18.
Garantia do pagamento adicional para todos os servidores no período de recessos e
pontos facultativos;
19.
Bolsa de estudo para
servidores e dependentes;
20. Vale cultura para servidores;
21.
Adequação do Auxiliar
Escolar como o nível técnico
(09 para 12) conforme exigido
formação para o cargo;
22.
Garantir que as transferências e escolha de vagas
sejam no período diurno;
23.
Garantia do período de
uma hora para amamentação
com Alteração do Art. 128, da
Lei
Complementar
nº
266/2008;
24.
Assistência funeral aos
servidores inativos;
25.
Enquadramento
do
Assistente Administrativo do
nível 07 para o 09 (desempenham função de Agente Administrativo);
26.
Manter a carga horária

de 6 horas para técnicos de
enfermagem que não desejam
aderir ao PSF;
27.
Revogação da Portaria
nº 01/2017, que limita o acompanhamento de pais e filhos
maiores ao médico;
28.
Capacitação
para
servidores na utilização dos
sistemas (SEI, EVN, G-MAS...)
com garantia de equipamentos
e acessibilidade;
29.
Ampliar prazos do EVN
para alimentação de dados
(faltas semanalmente);
30.
Adicional para professores de turmas multisseriadas
31.
Reorganização
dos
níveis salariais para os servidores do setor da manutenção do
HMSJ:
Eletricista (0040), Mecânico de
manutenção (0333) e Mecânico de refrigeração (03334): Do
nível atual para o nível 12;
Agente operador de Edifício e
Obras (0215), Ajudante de
serviços diversos (0327), Lubrificador (0077), Encanador de
Utilidades (0332), Agente de
Serviços Gerais (0009) e Almoxarife (0011): Do nível atual
para o nível 9;

www.sinsej.org.br
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CAMPANHA

EDUCAÇÃO

Reajuste de 12,84% deve ser Sinsej lança cartilha contra o Assédio Moral
O Assédio moral tem
aplicado em toda a carreira
sido uma das principais reclamações da categoria, liderando
o ranking das demandas encontradas pela Assessoria Jurídica
do Sinsej, situação que se
agrava com a falta de concurso
público. Durante as visitas aos
locais de trabalho a direção do
Sindicato pode detectar situações graves de assédio moral.
Os casos seguem a cartilha
neoliberal de sucatear os serviço público, submetendo a
categoria a graves situações.
Foi a partir destas
intervenções em defesa das
servidoras e dos servidores que
a direção sentiu a necessidade
em criar uma cartilha que oriente a categoria sobre como agir,
denunciar e se defender dessas
situações. Ouvindo especialistas na área, o Sinsej lança
agora a Cartilha Contra o
Assédio Moral voltada para
questões específicas do serviço
público. Durante todo ano ela
servirá de base para a permanente campanha contra o
Assédio Moral que irá permear
as ações do Sindicato.
A solidariedade no
ambiente de trabalho é a forma
mais eficaz de combate e
prevenção ao Assédio Moral.
Por isso toda a categoria pode e
deve comunicar o Sindicato
quando se deparar com estas
situações. Seja através do site,
das redes sociais ou de um de
nossos diretores, ligando ou
indo até uma de nossas sedes,
o importante é não se calar!

PISO DO MAGISTÉRIO

É LEI!

Pela Lei do Piso do
Magistério (nº11.738), criada
pelo governo Lula, em 2008,
todo profissional do magistério
deve
receber automaticamente
RÁPIDAS
reajuste salarial de 12,84% e
não pode receber menos que
R$ 2.886,15, a partir de janeiro. O piso vale para professor ou
demais que desempenham
atividades de suporte pedagógico à docência, como direção
ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais que atuam na educação
básica, nos estados e municípios. De acordo com a lei, o
reajuste também vale para
aposentados e pensionistas
assim como é autoaplicável,
sem necessidade de uma nova
lei local.
Criada para nivelar as
diferenças
salariais
antes
gritantes na educação do país,
acaba sendo deturpada e não
cumprida por diversos governos
municipais e estaduais, que
concedem o reajuste somente
a quem ganha o piso e desconsideram-no para a carreira,
achatando a tabela salarial dos
profissionais.

Em Joinville, o governo
consegue fazer ainda pior, pois
além de não realizar mais
concurso público para quem
tem apenas o magistério, cerceando esse direito aos trabalhadores, mantém o primeiro nível
da tabela abaixo do piso.
Conforme tabela salarial atualizada em outubro de 2019, a
qual o Sinsej teve acesso pela
lei da transparência, o salário
inicial para quem cumpre jornada de 40 horas semanais é de
R$ 2.318,66, enquanto quem
está no primeiro nível da licenciatura curta recebe R$
2.893,24. E, quem já alcançou
o nível 8 da carreira com graduação, recebe apenas R$
3850,58. Esse é mais um
desrespeito a quem trabalha na
educação. O prefeito diz que
valoriza o serviço público, mas
age bem diferente.
A Direção do Sindicato
aguarda que a prefeitura faça
os devidos reajustes e vai continuar exigindo o cumprimento
da Lei do Piso do Magistério em
toda a carreira.
Venha para a assembleia e participe dos debates
para mudar essa situação!

Ilustração: Frank Maia

FILIAÇÃO

Nossa história a gente faz a toda hora!

HORA-ATIVIDADE
A direção da entidade
chama todos os professores
que não estão recebendo os
33% salariais referentes à hora
atividade a entrarem em contato com o setor jurídico da

entidade, que está organizando
ações individuais para garantir
esse direito, também negado
pelo governo Udo.

Foto: Sinsej
O ano de 2020 promete muitas batalhas a serem
travadas pelos trabalhadores
que querem preservar direitos
básicos
como
moradia,
alimentação,
cidadania,
emprego e aposentadoria,
como também garantir o
acesso aos serviços e políticas
públicos que estão em acele-

rado desmonte desde o governo Temer e agora Bolsonaro.
Agora a mira está nos servidores municipais, já que o pacote
das pecs Mais Brasil e a reforma administrativa do governo
Bolsonaro vão cortar mais
verbas do orçamento e
aprofundar e prolongar os
efeitos da Emenda 95/16, que

congelou os investimentos
públicos por 20 anos.
A história da humanidade é a história da luta de
classes. Os combates por
direitos nunca foram fáceis, e
para vencê-los, a categoria
organizada fundou o Sinsej, há
32 anos, mostrando que cada
passo dado em conjunto vale a
pena.
A diretoria do Sinsej
convida cada servidor em luta
a caminhar conosco, fazendo
nossa categoria mais forte e
nossa história mais bonita.
Se você ainda não é
sindicalizado ao Sinsej, faça
contato conosco por meio do
telefone, por email, acesse a
aba quero me filiar em nosso
site e preencha a ficha de
sindicalização.

Venha conosco!
#ServidorEmLuta
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