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NOVA DIREÇÃO DO SITESPM-CHR
ELEITA COM 94%DE APROVAÇÃO TOMA POSSE

PARABÉNS AOS MEMBROS DA CHAPA ELEITA!!!

Fechamento autorizado.Pode ser aberto pela ECT.

Mala Direta Postal

URNAS PERCORRERAM EM TRÊS DIAS 36 MUNICÍPIOS
Conﬁra alguns registros realizados pelos dirigentes durante as votações nos locais onde a urna percorreu.

A eleitora dona Dumira
de Campos aos 88 anos
cumpriu com seu papel, ela veio
até a sede do Sindicato,
acompanhada da ﬁlha
Esmeralda Aparecida de
Campos, que também é
Servidora Sindicalizada para
votar.
Dona Dumira é
pensionista e esposa de um dos
fundadores do Sindicato, seu
Aristides de Campos.

CHAPA ELEITA TEVE 94% DE VOTOS SIM!!!
Foram 16 urnas que percorreram em três dias, os 36 municípios de abrangência da Base
Organizada do Sindicato. Dos 5.586 Servidores Sindicalizados, compareceram às urnas para depositar o
seu voto 3.812 servidores.
Dos Sindicalizados que manifestaram sua posição 94% disse Sim a Chapa Única, sendo 3.571 votos
Sim, 220 não, 13 brancos e 6 nulos.
A Chapa que teve o lema “Manter e conquistar direitos e valorização”, terá à frente da presidência a
professora de História da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Chapecó Vania Barcellos, reeleita para
a gestão 2016-2020.

“O percentual de 94% de votos Sim à nossa
chapa deixa claro a posição da imensa maioria dos
Servidores Municipais de aprovação do trabalho
realizado pela atual direção, o que serve de
motivação para a continuidade dos trabalhos com
o compromisso de avançar nos Direitos e
Valorização dos Servidores Municipais da Região.
Agradecemos os servidores que
manifestaram aprovação da Direção com 94% de
votos sim e manifestamos nosso respeito e
reconhecimento aos 6% de votos não, conforme
orienta os princípios democráticos da prática
sindical CUTista.’’
A Direção do SITESPM-CHR agradece a todos os que colaboraram com a eleição do Sindicato, em
especial a Comissão de Apuração das Urnas e a Comissão Eleitoral composta por: Maria Salete Cross
(Presidenta), Anderson Mateus Giacomelli, Noeli Terezinha Lacerda, Antonete de Deus e Marinês Sbeghen.

Comissão Eleitoral

POSSE DA NOVA DIREÇÃO DO SITESPM-CHR
A Mesa Oﬁcial do Ato de Posse foi
composta pela Comissão Eleitoral: Maria
Salete Cross (Presidenta), Anderson
Mateus Giacomelli e Noeli Terezinha
Lacerda, presidenta reeleita Vania
Barcellos; representante da Chapa junto à
Comissão Eleitoral Marcelo André Muller;
representando a Federação dos
Servidores Municipais de Santa Catarina –
FETRAM - Lizeu Mazzioni; representando
a Central Única dos Trabalhadores de
Santa Catarina – CUT – Neudi Antonio
Giachini; representando as lideranças
políticas convidadas o Deputado Federal Pedro Uczai e representando as Coordenações Municipais que
tomaram posse Rozangela Dalbosco.

A Presidenta da Comissão Eleitoral Maria Salete Cross procedeu o Ato Oﬁcial de Posse da nova Direção do
SITESPM-CHR e acompanhou a presidenta reeleita Vania Barcellos durante a assinatura da Ata de Posse.
Em seu discurso a presidenta reeleita
Vania Barcellos, destacou o complexo
cenário político e econômico no qual a
Direção toma posse. "Não vamos

assistir calados as mudanças que o
Governo interino de Michel Temer
pretende fazer na Reforma
Trabalhista e Reforma
Previdenciária".
Vania conclamou os Servidores Municipais
para saírem às ruas em defesa dos
D i r e i t o s d a C l a s s e Tr a b a l h a d o r a
ameaçados pelo atual Governo Federal.

CONFRATERNIZAÇÃO!!!

A posse da nova Direção também contou com um delicioso jantar e ao ﬁm da noite todos puderam
confraternizar com uma boa música. Alegria não faltou!!!

O DIFÍCIL PROCESSO DE NEGOCIÃO EM ANO ELEITORAL
Sabendo dos limites impostos pela Lei Eleitoral neste ano de 2016 a Direção do SITESPM – CHR
planejou sua atuação levando em consideração que muitos Prefeitos deixam o tempo correr
propositadamente para não pagar o que devem aos servidores.
Na primeira semana de fevereiro/16 todos os Prefeitos receberam as Coordenações Municipais,
conforme orientação da Direção Executiva da Entidade, as quais protocolaram o ofício cobrando a
reposição do Piso do Magistério aos professores que tem direito ao mesmo e a reposição integral do INPC
para todos os servidores.
Como prevíamos a maioria ignorou a reivindicação da categoria e deixaram o tempo correr,
empurraram para a última hora de forma proposital a reposição dos servidores. Esta prática lamentável que
demonstra pouca preocupação e atenção com os servidores exigiu muita ação e disposição da Direção do
Sindicato nas últimas duas semanas de março.
Temos poucos Municípios com data nos meses de janeiro e março a maioria é no mês de maio.
Causou-nos surpresa os “golpes” dados por parte dos Prefeitos, uma minoria felizmente, que se
negaram a pagar o índice defendido pelo Sindicato de 11% para datas base Janeiro e março e 10% para
data base maio. Mudaram os meses de base para calculo ou simplesmente se negaram a pagar os índices
previstos em debate.
Ao ﬁnal tivemos um grupo De Prefeitos que pagaram o índice integral em janeiro, março e maio com
Lei regulamentando a reposição, outro grupo que regulamentou a reposição integral, mas paga de forma
parcelada com Lei regulamentando o pagamento dentro do ano de 2016 e teve aquele grupo que ﬁcou
devendo para os servidores e o que é pior deixaram para o próximo Prefeito esta dívida.

CONFIRA QUAIS PREFEITOS NÃO PAGARAM O ÍNDICE INTEGRAL DO INPC.
Estes Prefeitos foram responsáveis pelos menores índices de reposição entre os 36 municípios
de nossa base organizada.

MUNICÍPIO
IPUAÇU
CAXAMBU DO SUL
OURO VERDE

PREFEITO
Ladair Colpo (PR) Presidente da
Câmara de Vereadores (Prefeito em
exercício já que o titular se encontrava
afastado pela Justiça).
Vilmar Foppa (PMDB)
Rosane Minetto Selig (PSD) (Até o
desenrolar da negociação sua sigla era
PT, alguns dias após passou para o PSD)

ÍNDICE PAGO
4%

6,97%
5% E incorporação do abono.

PINHALZINHO

Fabiano da Luz (PT)

7%

CORONEL FREITAS

José Zucco (PT)

7%

JUPIÁ
NOVA ITABERABA
FAXINAL DOS GUEDES

Alcir Lusa (PMDB)

8,07%

Antonio Domingos Ferrarini (PSD)

8%

Genaro Costa Keske (PSD)

9%

NO MUNICÍPIO DE PINHALZINHO SERVIDORES FIZERAM GREVE
Descontentes com a decisão
do Governo de não pagar a
reposição integral os servidores
decretaram Greve na tentativa de
sensibilizar o Prefeito Fabiano da
Luz (PT) e sua equipe de Governo
para a construção de uma proposta
que compensasse o que faltava do
INPC.
A Comissão de Greve
composta por dirigentes sindicais e
lideranças da base ﬁzeram diversas
propostas ao Governo: pagamento
dos 3% parcelado
( com número
de parcelas a negociar), criação de
abono, criação de Auxílio
Alimentação ou Vale Compras esses por não incidirem na folha não era problema para o Governo.

RESPEITO E VALORIZAÇÃO É O QUE QUEREMOS!!!
A intransigência da equipe de Governo foi inabalável, na última Reunião de Negociação o Prefeito não
compareceu e enviou para representá-lo a Secretária de Saúde Ainda da Silva (PMDB), Secretário de
Planejamento Francisco Almeida (PMDB) e Assessor Jurídico Marco Aurelio Barbieri (PMDB).
Frente à falta de diálogo por parte da equipe de Governo que se negou a continuar a negociação os
servidores decidiram ﬁnalizar a greve, mas repudiando a atitude do Governo que se fechou ao processo de
negociação e não quis valorizar os servidores no mínimo que estes têm direito que é a reposição integral da
defasagem.

ALEGRIA...ALEGRIA..PARA NÃO PERDER A MELODIA!!!
A Greve dos servidores da Prefeitura de Pinhalzinho manteve a característica de todas as Greves
coordenadas pelo SITESPM - CHR muita alegria, boa música e muitoooooooo barulho.
Muitoooooo barulhooo porque os servidores não saíram de seus Locais de Trabalho para jogar cartas
e conversar baixinho. Os servidores saíram de seus Locais de Trabalho para denunciar a forma truculenta
com que os Governos tratam os trabalhadores/as.

PREFEITO FABIANO OS SERVIDORES
NÃO VÃO ESQUECER!!!!

