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O ANO DE 2016 É ANO DE COMEMORAÇÃO
DOS 24

ANOS DO SINDICATO DE XANXERÊ.

É hora de comemorar as inúmeras conquistas da categoria através
do SITESPM-CHR e fortalecer nossa unidade para os desaﬁos futuros.

No dia 28 de outubro de 1992 os servidores da Prefeitura de Xanxerê se reuniram e DECIDIRAM
em grande Assembleia pela ﬁliação no Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de
Chapecó e Região (SITESPM-CHR), um grande e forte Sindicato regional (48 municípios), elegendo
naquele momento a Direção Municipal. De lá para cá se passaram 24 anos de lutas e conquistas
coordenadas por valorosos homens e mulheres cuja memória histórica temos o compromisso de exaltar
e defender, pois estes colegas tiveram a CORAGEM de manter, frente aos interesses de Governo, o
direito dos servidores da Prefeitura de Xanxerê à organização sindical no Município.

COLEGAS SERVIDORES MUNICIPAIS: NÃO VAMOS TROCAR O CERTO PELO DUVIDOSO.
NÓS JÁ TEMOS O NOSSO SINDICATO: FORTE, PARTICIPATIVO E LUTADOR!
Veja quantas conquistas nesses 24 anos!
O Sindicato de Xanxerê já nasceu enfrentando grandes desaﬁos ao lado dos servidores. O primeiro
deles foi acompanhar a passagem de Celetistas para Estatutários. Este Sindicato esteve com os colegas
orientando, defendendo e ﬁscalizado todo o processo que culminou com o Concurso Público e efetivação dos
servidores. Foram momentos difíceis, de angústia e instabilidade, mas lá estava o SITESPM – CHR
caminhando ao lado do servidor.

530 ASSOCIADOS, mais de 60% dos servidores não comissionados, um dos melhores índices de
sindicalização no País.
Ao longo desses anos o Sindicato de Xanxerê colocou a serviço dos servidores Assessoria Jurídica e
impetrou Ações Judiciais das quais diversas já resultaram em pagamento ao servidor.
Por volta de 2008 diversos servidores foram colocados pelo Município na condição de Disponibilidade
Remunerada, ou seja, ﬁcavam em casa com uma grande redução da remuneração. Momento difícil para estes
colegas que passaram por necessidades básicas como a alimentação. Lá esteve o SITESPM – CHR. Os
dirigentes realizaram campanha de arrecadação de alimentos, pois se aproximava o Natal, os quais foram
levados na residência dos servidores na Combi do Sindicato, muitos devem lembrar. Foi a maratona da
solidariedade coordenada pelo SITESPM – CHR. O Sindicato garantiu o retorno dos servidores ao serviço.
Em 2015 o Município de Xanxerê enfrenta o tornado, um fenômeno climático assustador que abalou toda
a comunidade. Mais uma vez o SITESPM – CHR através das lideranças sindicais do município marcou
presença ao lado dos servidores que tiveram suas residências e suas vidas atingidas. Foi dada uma
contribuição ﬁnanceira aos sindicalizados, desta forma contribuímos coletivamente para amenizar a situação
de sofrimento e de necessidade que o tornado provocou aos nossos colegas.
FARMÁCIA DO TRABALHADOR E APOSENTADO: juntamente com os demais Sindicatos que
compõem o Coletivo Sindical de Xanxerê o SITESPM – CHR investiu e colocou a serviço dos servidores a
Farmácia do Trabalhador e Aposentado com descontos e atendimento direcionado aos servidores.
LICENÇA MATERNIDADE DE 06 MESES: conquista da Mesa de Negociação em 2009.
REGULAMENTAÇÃO EM 2009 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 em 2009 passou a ser de 1 (um) mês a cada 3 (três) anos.

NÃO VAMOS JOGAR FORA ESSAS CONQUISTAS. VAMOS CONTINUAR FORTALECENDO
O SITESPM-CHR PARA MANTER E AMPLIAR NOSSOS DIREITOS E VALORIZAÇÃO!
EM 2011 NOVO PLANO DE CARREIRA PARA OS
PROFESSORES E SERVIDORES: reivindicações que pareciam
impossíveis de conseguirmos foram garantidas pelo Sindicato:
• Aplicação de 33% de horas atividades;
• ENQUADRAMENTO dos professores incluindo os de modalidades
esportivas e monitoras de creches mediante comprovação de
habilitação para o exercício do Magistério;
• Secretária de Escola passou a fazer parte do Plano da Educação;
• ENQUADRAMENTO dos Auxiliares de Enfermagem para Técnicos
de Enfermagem e Auxiliares de Gabinete Odontológico para Técnico
em Saúde Bucal.
• AUMENTOS REAIS aos vencimentos iniciais de todos os
servidores.
Em 2013 o Governo informou que não tinha condições para
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.
Em 2015 o Governo informou que estava realizando estudos
para acabar com o Auxílio Alimentação. A categoria decidiu em
Assembleia que não concordava, o Sindicato organizou um abaixoassinado, com a participação da maioria dos servidores, solicitando
a incorporação do Auxílio Alimentação ao vencimento base e não a
sua transformação em Vale Compra.
Em 2010, na mesa de Negociação o Sindicato garantiu além
da defasagem AUMENTO REAL para várias categorias, priorizando
os menores pisos, os percentuais variaram de 15%, 9%, 7,5%, 6% e
5%.
PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE:
efetivado na folha de julho de 2009, luta histórica da categoria, pois
os servidores vinculados a Secretaria de Saúde não recebiam o
Adicional de Insalubridade, a partir de então todos passaram a
receber.

AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE em 2010 passaram a
receber o menor vencimento da Prefeitura, até então recebiam o
Salário Mínimo Nacional.

O SITESPM-CHR conta com
lideranças atuantes na Direção do
Sindicato em Xanxerê

VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES (AS): Já em 2009 o Sindicato garantiu na Mesa de Negociação
que nenhum professor receberia menos que o Piso Nacional do Magistério, apesar de que o mesmo não era
obrigado a ser aplicado pelo Município devido a uma Ação Judicial em andamento onde cinco governadores,
incluindo o de Santa Catarina haviam entrado com uma Ação de Inconstitucionalidade. Neste mesmo ano o
Sindicato garantiu reajuste salarial de 32% às professoras dos CEMEIs, e 25% às então Monitoras de CEMEIs
e ainda aumento da Regência de Classe aos professores da Educação Infantil, Pré-escolar, Monitoras e de
Primeira a quarta série para 20%.

PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: efetivado na folha de julho de 2009, luta
histórica da categoria, pois os servidores vinculados a Secretaria de Saúde não recebiam o Adicional
de Insalubridade, a partir de então todos passaram a receber.

VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES (AS): Já em 2009 o Sindicato garantiu na Mesa de Negociação que
nenhum professor receberia menos que o Piso Nacional do Magistério, apesar de que o mesmo não era
obrigado a ser aplicado pelo Município devido a uma Ação Judicial em andamento onde cinco governadores,
incluindo o de Santa Catarina haviam entrado com uma Ação de Inconstitucionalidade. Neste mesmo ano o
Sindicato garantiu reajuste salarial de 32% às professoras dos CEIMs, e 25% às então Monitoras de CEIMs e
ainda aumento da Regência de Classe aos professores da Educação Infantil, Pré-escolar, Monitoras e de
Primeira a quarta série para 20%.
REGULAMENTAÇÃO EM 2009 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 em 2009 passou a ser de 1(um) mês a cada 3 (três) anos.
Em 2010, na mesa de Negociação o Sindicato garantiu além da defasagem AUMENTO
REAL para várias categorias, priorizando os menores pisos, os percentuais variaram de
15%, 9%, 7,5%, 6% e 5%.

AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE em 2010 passaram a receber o menor
vencimento da Prefeitura, até então recebiam o Salário Mínimo Nacional.
EM 2011 NOVO PLANO DE CARREIRA PARA OS PROFESSORES E SERVIDORES: reivindicações que
pareciam impossíveis de conseguirmos foram garantidas pelo Sindicato:
• Aplicação de 33% de horas atividades;
• ENQUADRAMENTO dos professores incluindo os de modalidades esportivas e monitoras de creches
mediante comprovação de habilitação para o exercício do magistério;
• Secretária de Escola passou a fazer parte do Plano da Educação;
• ENQUADRAMENTO dos Auxiliares de Enfermagem para Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de Gabinete
Odontológico para Técnico em Saúde Bucal.
• AUMENTOS REAIS aos vencimentos iniciais de todos os servidores.
Em 2013 o 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.
Em 2015 o Governo informou que estava realizando estudos para acabar
com o Auxílio Alimentação. A categoria decidiu em Assembleia que não
concordava, 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 Compra.

O GOVERNO RECUOU E MANTEVE O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.

Nestes 24 anos do Sindicato de Xanxerê o Município teve seis Prefeitos que foram: Júlio Cezar
Bodanese (PMDB), Hélio da Silva Winckler (PP), Avelino Menegolla com dois mandatos (PFL), Bruno
Linhares Bortoluzzi (PSDB) e atualmente Ademir José Gasparini (PSD).

Nenhum desses Prefeitos se apossou do Sindicato, ou seja, o
SITESPM – CHR sempre foi dos trabalhadores e não do Prefeito e
assim ele vai continuar!

Os servidores da Prefeitura
de Xanxerê não aceitarão
nenhum tipo de
manobra para jogar o
Sindicato nos
braços do Prefeito.
COLEGA SERVIDOR (A):
•Foi publicado Edital convocando Assembleia para o dia 05 de fevereiro/16 com o objetivo de
criar outro Sindicato no Município de Xanxerê. Porém, nós já temos Sindicato em Xanxerê há 24 anos,
não precisamos de outro.
•Os organizadores desta Assembleia estão em ﬁnal de carreira, se aposentando e até o
momento estão em Cargo de Conﬁança do Prefeito e nunca participaram das Assembleias do
Sindicato. Não construíram a luta histórica conosco em Xanxerê.
•Por que esse interesse em criar outro Sindicato?
•O que está em jogo? O que está em jogo são as conquistas dos servidores através do
SITESPM – CHR, principalmente os dois Planos de Carreira (Professores e Servidores) sabemos que
o atual Governo tem o objetivo de alterar os dois Planos e tirar nossas conquistas.
• Nossa categoria unida realizou duas greves em 2013, o Sindicato tem subsede bem
estruturada, com dois dirigentes a disposição da categoria, um representando os servidores e outro
representando os professores, com jornais mensais aos servidores, com Convênio Médico, com
Assessoria Jurídica enfrentando o Governo em suas ações que prejudicam os servidores.
O grupo de servidores que querem criar um outro Sindicato, municipal, querem na verdade
subordinar o Sindicato ao interesses do Prefeito.

SINDICATO É DOS TRABALHADORES (AS)!

XÔ

SINDICATO DO PREFEITO.

COLEGA SERVIDOR:
PARTICIPE DA ASSEMBLEIA
DIA 05 DE FEVEREIRO,
18 HORAS,
NO AUDITÓRIO DA
PREFEITURA.

VOTE NÃO

AO SINDICATO DO PREFEITO!

