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SITESPM-CHR COBRA DOS PREFEITOS O PAGAMENTO
DE NO MÍNIMO A REPOSIÇÃO SALARIAL DE 2016

Xanxerê - 05/02/2016

Os Governos Municipais precisam cumprir os prazos impostos
pela Legislação Eleitoral para encaminharem às Câmaras de Vereadores
Projetos de Lei que tratem da reposição salarial e demais pendências
econômicas.
O prazo se encerra em 31 de março para todo Projeto de cunho
econômico estar aprovado pelo Legislativo.
A hora é de estar atentos e articulados em cada município através
da Coordenação Municipal do Sindicato, cobrando dos prefeitos o
cumprimento dos prazos eleitorais.
Vania Barcellos - Presidenta do SITESPM-CHR

PRESIDENTES/AS DAS COORDENAÇÕES MUNICIPAIS PROTOCOLARAM OFÍCIO QUE
COBRA DOS PREFEITOS O PAGAMENTO DE NO MÍNIMO A REPOSIÇÃO SALARIAL DE 2016
Aos municípios a seguir foram enviados os ofícios diretamente pela Presidenta do SITESPM-CHR
Vania Barcellos: Ouro Verde, Jardinópolis, Guatambu, Coronel Martins, Cordilheira Alta e Bom Jesus.
Os municípios a seguir possuem data-base em janeiro, portanto a mobilização foi realizada a partir
de novembro/2015 e todos já concederam a reposição da defasagem na folha de janeiro: Caibi, Palmitos,
Iraceminha, Entre Rios, Saudades, Coronel Freitas e Chapecó.

PARABÉNS PRESIDENTES/AS!
TAREFA CUMPRIDA!!!
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COLEGA SERVIDOR/A
ASSÉDIO MORAL é CRIME! DENUNCIE!
Como agir frente a uma situação de ASSÉDIO MORAL?
I- Acesse o Observatório; II- Preencha corretamente as informações; III Aguarde contato do
dirigente responsável.

Orientações para acessar e utilizar o Observatório sobre Assédio Moral.
1º - Digite www.sitespmchr.org.br para você
visualizar a primeira página do site;

2º - Após clicar no link do Observatório
abrirá a seguinte página:

Observatório do Assédio Moral
no Serviço Público

Ao acessar o site do Sindicato, você irá visualizar a
tela inicial e um slide show com fotos de algumas
atividades do Sindicato. Abaixo você verá o link
Observatório sobre Assédio Moral, esta é a PORTA
DE ENTRADA da ferramenta.

OBSERVATÓRIO DE
ACOMPANHAMENTO
DO ASSÉDIO MORAL NO
SERVIÇO PÚBLICO

*O que é Assédio Moral?
*O que é este Observatório?
* Abrangência do Observatório do SITESPMCHR;
* Veja se você pode estar sofrendo Assédio
Moral;
*Links sobre o tema;
* Quero fazer uma consulta, denúncia e /ou
elogio.
Neste link você terá acesso a informações que o
ajudarão neste processo. É uma ferramenta para melhor
esclarecer o que é Assédio Moral e se de fato você está
sendo vítima .
Após se informar sobre o que é Assédio Moral e se
realmente está sendo vítima, você poderá fazer uma
consulta, denúncia ou elogio através deste link.

3º - Ao clicar em ‘‘Quero fazer uma consulta/denuncia ou elogio’’ abrirá a seguinte página:
Sua informação é sigilosa, em primeiro lugar, ela será analisada
por um dirigente sindical e um assessor técnico da área de saúde,
após isto, você será contatado, e o Sindicato só vai prosseguir com
encaminhamentos, após você concordar.
Caso seja de sua preferência, você poderá contatar o
coordenador do Observatório sobre Assédio Moral, Marcelo
Müller, através do fone (49) 3330-4100, no turno da tarde.
O nome deve ser preenchido obrigatoriamente para o
Coordenador do Observatório saber com quem fazer contato na
sequência da análise do processo. Assim como o e-mail, pois os
contatos podem ser realizados por meio eletrônico ou telefônico.
Na sequência é importante que você relate o que está
acontecendo, conte todos os procedimentos, assim facilitará os
encaminhamentos.
Por ﬁm envie sua consulta, denúncia ou elogio.

Papel do Servidor Municipal frente às Eleições 2016
Neste e nos próximos jornais, você leitor e eleitor poderá conferir a opinião de dirigentes com relação
às Eleições Municipais 2016.
Nesta edição você confere a opinião dos três primeiros presidentes que encaminharam seu texto
para a redação do jornal do SITESPM-CHR.
Nosso agradecimento a todos que aceitaram o desaﬁo e enviaram os textos.

O ano de 2016 será marcado pelas eleições municipais, marco da democracia
em nossos municípios.
Cabe aos Servidores Municipais atuar neste processo com responsabilidade,
visando à futura valorização salarial. Este é o momento em que os candidatos
assumem compromissos para os próximos 04 anos, um deles deve ser a valorização
daqueles que fazem o Serviço Público acontecer - os Servidores Municipais. Portanto,
vamos VIRAR o jogo, com Unidade e Luta Organizada dos Servidores Municipais!
Marcelo André Müller - Presidente da Coordenação Municipal de Saudades

Ouve-se falar em crise no Brasil em praticamente todos os lugares. Sim. Crise.
Muito mais política do que econômica.
Esta crise tem reﬂexos profundos da economia internacional. Países
considerados como referência na economia global como: Canadá, Coréia do Sul, os
EUA e Grécia, enfrentam uma acerbada recessão desde 2008.
A dinâmica da crise é mundial e devemos nos inserir como atores políticos nas
mudanças que vem acontecendo e não como meros ﬁgurantes deste processo,
evitando, assim, que sejamos massa de manobra das mídias que pregam o caos. Estas
não estão interessadas em políticas de Estado que priorizem a Classe Trabalhadora, e
possibilitem a ascensão social. Estão a serviço do capital. São o capital e dele não
renunciam sem lutar. É uma luta de classes. E nós somos a Classe Trabalhadora. Você,
trabalhador, deve buscar a informação. Busque nos seus locais de trabalho, convocar teus colegas para
reﬂetirem o que a mídia apresenta. Porque trabalhar é pensar, e alterar a realidade. Porque o silêncio pela
simples aceitação e coerção nos anula. Não acredite em tudo e nem aceite ser “teleguiado”. Seja Seletivo. Seja
coerente. Analisando os fatos saberás qual tua postura política. Lembre-se: Somos mestres à medida que
soubermos conhecer nossos limites e aperfeiçoar nossas ações na melhoria da qualidade de vida de todos.
Nilce Kleinchmitt Schmitz - Presidenta da Coordenação Municipal de São Carlos

SÍNDROME DO GABINETE.
O ano de 2016 promete! É o ano que milhares de cidadãos brasileiros são
acometidos de um vírus de alto risco de contaminação. Os grupos de risco são,
excepcionalmente, sujeitos que concorrem às eleições municipais, apresentam
sintomas como: atitudes exageradamente atenciosas, falas com grande potencial
de convencimento, são propensos a mentir e acreditar em suas mentiras, sentem-se
capazes de operar milagres, especialmente, com os mais necessitados. Porém,
quando “os melhores” chegam ao gabinete, a maioria desenvolve a fase mais aguda
da síndrome: a amnésia temporária pós-eleição. Nesta fase, a memória recente
desaparece, não se lembram de promessas, mudam suas atitudes e
comportamentos, são incoerentes, desenvolvem aversão ao diálogo com o
funcionalismo público, em especial, se este for representado pelo Sindicato. É uma
triste realidade! O que devemos fazer, sendo trabalhadores municipais diante dessa situação de
calamidade pública?
Nosso dever, Servidores Públicos, é promover a construção de antídotos capazes de diminuir essa
endemia generalizada, através da abertura de olhos, ouvidos e da nossa capacidade investigativa e
questionadora, avaliando possíveis ameaças à integridade do nosso trabalho e da nossa dignidade, a ﬁm
de salvarmos os merecedores de conﬁança e dignos de nosso voto, diminuindo nas urnas aqueles “doentes
por poder” que possam comprometer o funcionalismo público ético, competente, eﬁciente e com qualidade
que todos merecemos e defendemos!
Jaqueline Noal Donida - Presidenta da Coordenação Municipal de Serra Alta
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