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I MARCHA DOS/AS TRABALHADORES/AS
MUNICIPAIS DE SANTA CATARINA

O SITESPM-CHR somou forças com
representantes de outros Sindicatos do
Estado para manifestar indignação com
relação a alguns prefeitos que resistem em
não pagar o Reajuste Salarial dos Servidores
conforme a porcentagem da inﬂação.
Organizada pela Federação dos
Trabalhadores do Serviço Público de Santa
Catarina (FETRAM) a I Marcha dos/as
Trabalhadores/as Municipais reuniu Servidores em frente ao Centro de Eventos de Joinville, enquanto
acontecia a abertura do 14º Congresso da Federação Catarinense dos Municípios (FECAM), onde
estiveram presentes prefeitos do Estado.

MANIFESTAÇÃO
Em caminhada os servidores se
dirigiram ao portão de entrada da Expoville,
onde o presidente da FETRAM Lizeu
Mazzioni saudou os participantes e
lembrou o objetivo da Marcha. “Estamos
aqui para cobrar e pressionar os prefeitos
que estão na reunião, para que seja
garantido o Reajuste Salarial em 2016 e
não aceitaremos nada menos do que a
inﬂação”. Dirigentes Sindicais presentes na
Marcha também puderam se manifestar.

COBRANÇA
Após as falas dos dirigentes, os
servidores retornaram à frente do
Centro de Eventos, na porta de
entrada do Congresso, onde os
prefeitos obrigatoriamente
precisavam passar.
Um enorme corredor foi
formado por servidores que
seguravam faixas com os dizeres: “Os
servidores não pagaram pela crise”,
“Chega de Terceirização”, O petróleo é
nosso”, “Em defesa do Serviço Público”, “Pela garantia do Reajuste Salarial 2016. Não aceitamos nada
menos do INPC”, instrumentos musicais, apitos e palavras de ordem, ﬁzeram o som do ato. .

SEM CONHECIMENTO NÃO SE CONSTRÓI A LUTA

O QUE É BIBLIOTECA DIGITAL?
O SITESPM-CHR lançou um projeto inédito no estado de Santa Catarina, a Biblioteca Digital, onde
livros estão disponíveis para serem copiados gratuitamente.
O Lançamento foi realizado no auditório do Sindicato e contou com a presença de lideranças
sindicais e da Base Organizada.
Na oportunidade esteve presente o professor de História e organizador do projeto Biblioteca
Solidária Virtual, Miguel Trujillo que apresentou o projeto e contou como conseguiu ao longo de 20 anos
juntar e organizar 140 mil livros digitais.
O SITESPM-CHR adquiriu 80 mil livros digitais que estarão disponíveis para os servidores e toda a
população que se interessar pelo projeto.

SÃO 80 MIL LIVROS DIGITAIS DISPONÍVEIS.
COMO TER ACESSO?
1º- É necessário ter um HD externo de 1 terra byte, para comportar os 80 mil livros.
2º - Deixar o HD na recepção do Sindicato com a funcionária Meire;
3º - Preencher com a funcionária um cadastro;
4º - Quando a cópia estiver concluído, a pessoa responsável pelo HD será comunicada
para retirar o equipamento no Sindicato.
SUGESTÕES
*O HD pode ser comprado na internet, pois no comércio de Chapecó não tem disponível.
*O HD pode ser comprado coletivamente, ou seja, por local de trabalho a ﬁm de
socializar o custo e também a utilização.

Papel do Servidor Municipal frente às Eleições 2016
Os dirigentes sindicais opinam sobre o papel do Servidor Municipal frente as Eleições Municipais
que acontecem este ano.
Nesta edição você confere a opinião dos demais dirigentes 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 é mais um ano de desaﬁos. É o momento de escolhermos
nossos representantes, seja no Executivo, ou Legislativo. É o prefeito que executa e
administra o dinheiro pago pelos impostos arrecadados. É o responsável pela
condução das políticas em nosso município e pelo bom funcionamento dos Serviços
Público. O Poder Legislativo é composto por vereadores eleitos pelo voto secreto e
direto pela população para nos representarmos nos assuntos de interesse da nossa
cidade.
Cabe a nós, trabalhadores no Serviço Público Municipal, termos claro o papel
de Prefeito/Vereadores, no relacionamento a respeito da vida funcional dos
servidores em seu município.
Será que estamos elegendo representantes, verdadeiramente comprometidos
com a valorização, respeito da categoria e com o Serviço Público de Qualidade?
Será que esses representantes eleitos assumirão o compromisso de lealdade,
respeito valorização da Classe Trabalhadora no Serviço Público Municipal, em parceria com o
representante legal que é o Sindicato?
A cada eleição, os gestores mudam, e com eles a política de seu município, mas somos nós,
trabalhadores no Serviço Público Municipal que estamos sempre prontos a cumprir com nossas
obrigações. Somos trabalhadores especiais a serviço do cidadão que é quem nos paga e mantém os
Municípios, Estados, Nação. Nenhum Município, nenhum Estado, nenhuma Nação e nenhum Governo
funcionam sem o trabalho dos Servidores Públicos. Cabe a nós, nas eleições de 2016, fazermos parte
desse processo. Conhecendo e cobrando dos representantes para que cumpram os compromissos
"ﬁrmados" com a categoria e seu Sindicato, pautados pela ética e pela eﬁciência após eleitos.
"Uma sociedade só será democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e
ninguém seja tão pobre que tenha de se vender a alguém".
Cesar Feitosa - Dirigente do SITESPM-CHR

Em outubro de 2016 iremos às urnas e elegeremos prefeito/a e
vereadores/as de nosso Município. Dirigentes políticos fazem articulações e
alianças buscando pessoas de prestígio na comunidade para se candidatarem ou
trabalham para a reeleição dos que já estão no poder.
Nesse momento acende-se uma esperança para todos. Porém só “acreditar”
nas promessas políticas e nos “tapinhas nas costas” também de nada vai adiantar
para nossa categoria. Temos ainda três meses para negociarmos com o atual
governo municipal e até ﬁnal de setembro de 2016 para com os candidatos. Então a
hora é agora e as palavras que devem nortear os servidores municipais são UNIÃO
e ORGANIZAÇÃO.
Somente com a combinação de esforços e pensamentos, trabalhando de forma ordenada e
visando o bem coletivo, conseguiremos Projetos de Lei que tratem de reposições e reajustes salariais aos
servidores, bem como a valorização real da categoria.
Giovana Salete Gugel- Presidenta da Coordenação Municipal de Águas de Chapecó

O cenário das eleições municipais para 2016 trás incertezas de modo geral na
região Oeste de Santa Catarina. Os desaﬁos para votar e escolher bons
representantes no Poder Executivo (Prefeito) e no Poder Legislativo (Vereadores) é
tarefa de toda a população e de modo especial dos Servidores Públicos Municipais. A
conjuntura política nos remete a uma análise para conhecer o histórico dos candidatos
e principalmente se já foram eleitos no passado, suas práticas e principalmente suas
condutas de respeito e Negociação com o Sindicato da categoria. Ex-prefeito que não
negociou com o Movimento Sindical não nos serve, pois ignora a única e legítima
representação dos Servidores Públicos Municipais.
O momento é de muita cautela e principalmente de reﬂexão, pois o voto é um
ato e uma prática que poderá levar a valorização do Serviço Público e dos Servidores Municipais ou a
precarização dos serviços para a população de modo geral.
Valdir Skrzypczak - Presidente da Coordenação Municipal de Xaxim

Assembleia Geral Extraordinária
No sábado (05) de março aconteceu no auditório do SITESPM-CHR, Assembleia Geral Extraordinária
com a participação dos Servidores Sindicalizados da Base Territorial do SITESPM-CHR. A Assembleia elegeu
a Comissão Eleitoral que conduzirá o Processo Eleitoral do Sindicato para a gestão 2016-2020.
Os Servidores Sindicalizados da Base do SITESPM-CHR elegeram e empossaram a Comissão
Eleitoral que vai coordenar a Eleição do Sindicato.

A Comissão eleita é composta
por: Maria Salete Cross - Presidenta (Sindicato dos Trabalhadores em
Estabelecimento de Saúde de Chapecó
e Região), Noeli Lacerda (Sindicato dos
Trabalhadores/as Domésticos/as de
Chapecó e Região) e Anderson
Giacomelli (Sindicato da Agricultura Familiar de Chapecó e Região), como titulares. Suplentes: Antonete de
Deus e Marines Sbeghen, servidoras municipais de Chapecó.

Assembleia Geral Ordinária

Também no sábado (05) aconteceu
Assembleia Geral Ordinária do SITESPM-CHR
com o objetivo de avaliar e votar a Prestação de
Contas do Sindicato do exercício de 2015 e a
Projeção Orçamentária para 2016.
Tanto a Prestação de Contas quanto a
Projeção Orçamentária foram aprovadas pela
unanimidade dos Sindicalizados presentes.

ATENÇÃO! COMUNICADO SOBRE O
IMPOSTO SINDICAL

Desconto de um dia de trabalho na folha do mês de março de todos os trabalhadores/as
Informamos que em 2009, quando tornado obrigatório o desconto do Imposto Sindical dos
Servidores Municipais, o Sindicato ingressou com Ação Judicial para impedir o desconto nos Município da
base do SITESPM-CHR. Na oportunidade, o Juiz despachou dizendo que Imposto Sindical tem caráter
tributário, portanto, não se discute o seu pagamento, se cumpre a lei, e a lei determina o desconto.
A Direção Executiva do SITESPM – CHR comunica que por decisão da Direção, por não concordar
com descontos automáticos sem a autorização do trabalhador, efetua a devolução de 60% do desconto do
Imposto Sindical para os servidores Sindicalizados. Os outros 40% não são repassados ao Sindicato pela
Caixa Econômica Federal, administradora da arrecadação, mas sim ao Ministério do Trabalho.

COMUNICAMOS QUE:
a) A devolução é efetuada diretamente na conta bancária do Servidor Sindicalizado;
b) A devolução só pode ser realizada em Conta Corrente ou Conta Poupança, NÃO É POSSÍVEL
devolução em Conta Salário;
c) A Devolução será efetuada nos meses de julho e agosto;
d) É de responsabilidade do servidor acompanhar em sua Conta Bancária a entrada da devolução do
Imposto durante os meses de julho e agosto.
e) Em caso de o colega servidor não ter identiﬁcado a devolução nos meses de julho e agosto, terá
o mês de setembro para contatar o Presidente da sua Coordenação Municipal e comunicar o fato;

ATENÇÃO!
ATENÇÃO!
A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO NÃO SE TRATARÁ MAIS ACERCA DA
DEVOLUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO ANO DE 2016

QUEM RECEBERÁ A DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO SINDICAL?
Somente receberá a devolução o Servidor que estiver
sindicalizado na folha de março de 2016, ou seja, deverá ter tido
o desconto da mensalidade sindical na folha de março.
Aqueles(as) que preencherem a ﬁcha de sindicalização após o
dia 10/03/2016 somente terão a devolução da contribuição
descontada no ano de 2017.
Os Presidentes/as das Coordenações Municipais possuem todas as
informações a respeito do tema, procure pelo Presidente/a do Sindicato em
seu município, RESPEITANDO os PRAZOS deste COMUNICADO!

