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Fórum dos Servidores chama 
Assembleia Geral Unificada 

para o dia 16 de março

Os participantes do Fórum 
dos Servidores e Empregados 
Públicos de Santa Catarina 
estiveram reunidos ao longo das 
últimas semanas para definir os 
próximos passos da luta unifica-
da. A elaboração de uma pauta 
única de reivindicações e a 
realização de assembleia estão 
entre os destaques.

Foram definidos quatro 
eixos comuns a todos os sindica-
tos e entidades para a realização 
da luta no ano de 2016. O cum-
primento da Lei de Data-Base é 
novamente um dos pontos de 
reivindicação, já que a mesma 
foi aprovada em 2011 e cumpri-
da pelo Governo apenas em 
2012, sendo deixada de lado 
desde então. Outro ponto é o 
reajuste do vale-alimentação, 
que teve seu valor de R$ 6,00 
congelado durante 11 anos. 
Com a aprovação da Lei da 
Data-Base (2011) este valor 
passou para R$ 12,00 e até o 
momento o Governo não conce-
deu nenhum reajuste. 

O valor das diárias também é 
outra reivindicação dos partici-

pantes do Fórum, pois as mes-
mas estão congeladas há 13 
anos e seus valores são diferen-
ciados por nível médio (R$ 
100,00) e superior (R$ 110,00). 
O último ponto da pauta unifica-
da compreende a realização de 
concursos públicos. É de enten-
dimento dos integrantes do 
Fórum que não existe um único 
setor da administração pública 
em que esteja sobrando servido-
res. Este déficit, portanto, é o 
responsável por sobrecarregar 
os servidores que precisam 
trabalhar ainda mais para 
suprir as necessidades do servi-
ço.

Após definidos os pontos 
comuns de reivindicação, os 
participantes do Fórum dos 
Servidores acordaram que cada 
um deverá fazer a discussão 
com sua respectiva base. Uma 
semana depois, no dia 29 de 
fevereiro, os participantes reu-
niram-se novamente e foi deli-
berada a realização de uma 
assembleia geral unificada no 
dia 16 de março, às 13h30min, 
na Praça Tancredo Neves.

Convenção Cutista dá a largada para 
as eleições de 2016 do SINTESPE

A formação e homologação da 
chapa cutista que concorrerá às 
eleições do SINTESPE em 2016 
foi  concret izada em uma 
convenção realizada no dia 19 de 
fevereiro na Associação dos 
Servidores do Deinfra do Litoral 
(ASDERLIC), em Florianópolis. 
Desde a sua fundação, o 
SINTESPE pertence ao quadro de 
sindicatos que integram a Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) e 
o evento também teve o intuito de 
reafirmar a filiação junto à 
Central.
Este importante e decisivo 
momento para o sindicato foi 
acompanhado por quase 200 
pessoas e as atividades foram 
conduzidas por Jacir Zimmer e 
Renaldo Pereira da CUT-SC e 

Marcio Bitencourt do Sintrasem. 
Na ocasião foi lido e aprovado o 
regimento da Convenção. 
P o s t e r i o r m e n t e ,  o  a t u a l  
presidente do SINTESPE, 
Maurino Silva fez o uso da 
palavra para agradecer à diretoria 
e  aos  companhe i ros  que  
estiveram com o SINTESPE 
durante esta gestão e destacou os 
momentos de dificuldade e 
superação que perpassaram o 
per íodo.  Em seguida  e le  
apresentou os nomes que 
compõem a chapa cutista. Quem 
encabeça o pleito é Antonio Lins, 
a t u a l  v i c e - p r e s i d e n t e  d o  
SINTESPE. Maurino Silva 
também compõe a chapa com o 
cargo de vice-presidente. 
A chapa cutista foi aprovada por 

a m p l a  m a i o r i a  e  
h o m o l o g a d a  a i n d a  
durante a convenção. Em 
seu primeiro discurso 
c o m o  c a n d i d a t o  à  
p r e s i d ê n c i a  d o  
SINTESPE, Antonio 
Lins agradeceu aos 
companheiros de luta e 
exaltou o sentimento de 
unidade entre a diretoria.

Edital publicado no Diário Catarinense  01/03/2016



Assembleia da SJC discute: 
aposentadoria especial e cobrança 
indevida de horas extras 

JUSTIÇA E CIDADANIA

REIVINDICAÇÃO

Os agentes penitenciários e socio-
educativos da Secretaria de Estado da 
Justiça e Cidadania (SJC) reuniram-
se em assembleia na tarde de 29 de 
fevereiro na sede do SINTESPE para 
discutir assuntos de interesse da cate-
goria. Esteve em pauta o fim da apo-
sentadoria especial, o envio do proje-
to de alteração da Lei 472 para a 
Assembleia Legislativa e a cobrança 
indevida de horas extras. 

Aposentadoria
Especial

Conquistada em 2006 através da 
Lei 343/2006, a aposentadoria inte-
gral paritária para homens aos 30 anos 
de serviço e mulheres aos 25 anos de 
serviço é vista como necessária, pois 
na função de agente penitenciário e 
socioeducativo trabalha-se com risco, 
penosidade e insalubridade. Quanto a 
esse assunto, o SINTESPE está aguar-
dando reunião com a SJC e deverá 
entrar com ação caso seja determina-
do o fim da mesma

Cobrança indevida
de horas extras

Identificado em várias unidades, o 
assédio moral por gestores e a exigên-
cia de cumprimento de plantão extra 
t em chamado  a  a t enção  do  
SINTESPE. Foi esclarecido que o 
servidor não tem obrigatoriedade de 
realizar as horas extras. Em reunião 
com o Secretário Adjunto da SJC, 
Leandro Lima, foi entregue um docu-
mento elaborado pela assessoria do 
sindicato que reflete o posicionamen-
to sobre esta questão. O parecer do 
sindicato foi uma solicitação do 
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Secre tár io  
Adjunto e o 
documento 
foi protoco-
lado junto à 
SJC no dia 
12 de feve-
r e i r o .  N o  
m o m e n t o  
aguarda-se o 
posicionamento jurídico da Secreta-
ria.

Envio da Lei 472 para
votação na ALESC

As negociações, iniciadas há 
praticamente dois anos, tem deixado a 
categoria exausta e ansiosa pelo envio 
do projeto para votação na Alesc. 
Novas informações sugerem que o 
envio do plano de cargos e salários 
está programado para o dia 10 de 
março. Os presentes aprovaram o dia 
11 de março como data para a realiza-
ção de uma nova assembleia de agen-
tes.

O Presidente do SINTESPE, Mau-
rino Silva, lembrou que o Governo 
teve oportunidade para encaminhar e 
mudar o projeto por diversas vezes. O 
momento agora é de expectativa para 
que o Governo coloque o projeto na 
Alesc e cumpra com o acordo. “A 
categoria está cansada de esperar”, 
afirmou.

 Outros informes
O SINTESPE também realizou 

informes para os presentes sobre as 
atividades recentes do sindicato, que 
incluem a entrega ao Governo do 
Plano de Lutas para 2016. As reivin-

dicações foram aprovadas pela cate-
goria em assembleia geral realizada 
no dia 19 de fevereiro. O imposto 
sindical e a devolução apenas para os 
filiados ao SINTESPE, conforme 
resolução aprovada no último Con-
gresso, foi novamente lembrado. A 
audiência com o Diretor do Dease, a 
confirmação de realização do concur-
so público e a garantia de retorno dos 
agentes ao local de trabalho foi expli-
cada aos participantes da assembleia. 
Além disso, foi a provada a elabora-
ção de uma moção de repúdio ao 
Judiciário quanto ao trato recente ao 
trabalho dos agentes.

O Assessor Jurídico do SINTEPE, 
Jayson Nascimento, destacou durante 
a reunião a importância da categoria 
em permanecer interessada nas ativi-
dades do sindicato. “A luta não para 
só porque um projeto vai a votação ou 
é aprovado. A categoria tem que 
permanecer mobilizada e firme em 
suas reivindicações, pois o Governo 
está empenhado em criar empecilhos 
que enfraquecem a luta. Esse é o caso 
de situações como essa, em que existe 
a ameaça do fim da aposentadoria 
especial. Sempre haverá um “bode” 
na sala”, afirmou.

Diretor do Dease garante retorno de agentes e 
realização de concurso público

O edital do concurso ainda não tem previsão de lançamento

Em audiência realizada com o 
Diretor  do Departamento de 
Administração Socioeducativo 
(Dease) o SINTESPE coletou 
esclarecimentos em questões que tem 
instigado a categoria. 

O retorno dos agentes ao seu local 
de origem foi um dos primeiros 
assuntos discutidos com o Diretor do 
Dease, Sady Beck Júnior. Segundo 
ele, todos os agentes que migraram 
dentro do sistema deverão, em tempo, 
ser recolocados em seu local de 
trabalho original. Alguns destes 
também estão passando ou deverão 
passar por cursos de reciclagem com 

duração de 15 dias.
A realização de um novo 

concurso público, reivindicação 
antiga do SINTESPE, deve acontecer 
em breve,  conforme mostra  
d o c u m e n t o  c o n c e d i d o  c o m  
exclusividade. A Secretaria de 
Estado da Justiça e Cidadania 
solicitou autorização para abertura de 
concurso público e teve seu pedido 
aceito pelo Governo do Estado. Serão 
oferecidas 518 vagas nos Centros de 
Atendimento Socioeducativos 
(CASEs) da Grande Florianópolis, 
Joinville, Lages e Chapecó.

O pedido foi deferido e assinado 

por Secretários de Estado e deve 
representar um acréscimo de 11,68% 
na folha da SJC. Serão oferecidas 
vagas para nível técnico, médio e 
superior, totalizando 518 vagas. 
Destas, 406 são para o cargo de agente 
de segurança socioeducativo e 35 
para  técn ico  em At iv idades  
A d m i n i s t r a t i v a s .  O u t r a s  
oportunidades incluem médico, 
cirurgião dentista, assistente social, 
enfermeiro, pedagogo e psicólogo. 
Ainda não existe previsão de 
lançamento do edital.

O ano de 2015 não foi fácil. Cenário de crise 
inflado pela mídia oportunista, protestos contra e a 
favor do Governo, as manobras orquestradas por 
Eduardo Cunha e sem falar na direita que, sempre 
confusa, mostrou novamente sua cara com um 
desastroso pedido de impeachment contra Dilma 
Rousseff. Não é preciso ir muito longe para concluir 
que a crise moral e política também estão no nosso 
quintal. Por aqui, o Governo do Estado encerrou 2015 
com a aprovação de projetos polêmicos, no chamado 
“pacotaço” de dezembro.

O serviço público sofreu alguns golpes no final de 
2015, como a criação da previdência complementar, o 
aumento do percentual de contribuição da 
previdência, a destruição do plano de carreira do 
magistério e o aumento da jornada de trabalho sem 
reposição salarial. A educação, por exemplo, já 
experimenta os amargos frutos das decisões do 
Governo. “Estado recua em desempenho escolar” é a 
frase que estampa a matéria de capa do jornal Diário 
Catarinense de 18 de fevereiro e mostra mais uma vez 
que somos nós, os trabalhadores e a sociedade, que 
pagam o preço da má administração de recursos 
públicos.

O discurso da crise foi utilizado pelo Governador 
para retirar direitos dos trabalhadores em votações 
realizadas a toque de caixa na Assembleia Legislativa 
de Santa Catarina (ALESC). Porém, um belo 
movimento se formou diante deste cenário lamentável: 
a união dos servidores em defesa do serviço público.

As mobilizações foram resultado da soma de 
esforços de entidades sindicais que se organizam no 
Fórum dos Servidores e Empregados Públicos de 
Santa Catarina. A repercussão do Fórum foi tanta que 
o presidente da ALESC movimentou um forte aparato 
policial para impedir que os servidores públicos 
acompanhassem as votações na Assembleia. A 
situação não poderia ter sido pior: trabalhadores 
foram repreendidos e alguns atacados com spray de 
pimenta.

As estratégias do Governador para 2016 foram 
anunciadas novamente através da mídia e, 
estrategicamente, as mudanças que afetam os 
servidores públicos deverão ser discutidas apenas 
após as eleições municipais. Entre as reformas já 
definidas estão a cobrança de pedágios nas rodovias 
estaduais e a venda de imóveis do Estado para cobrir 
supostos rombos na previdência. A fusão de órgãos e 
revisão de aposentadorias especiais também são 
assuntos que estão na pauta. O que poderá entrar em 
discussão após as eleições municipais é o fim da 
licença-prêmio e a venda de 49% das ações da Casan.

Isso é o que os trabalhadores podem esperar: mais 
um ano de decisões controversas, desmonte e 
precarização do serviço público, retirada de direitos e 
a continuidade da política de estado mínimo, atitudes 
essas que já viraram marcas desse Governo. Mas e 
você, o que vai fazer diante de tudo isso? Informe-se 
junto ao SINTESPE das ações e mobilizações que 
defendem o serviço público. Participe das assembleias 
e atos que são organizados pelo sindicato. A luta não 
se faz sozinha. Envolver-se com as ações do sindicato 
é também proteger o serviço público dos ataques 
promovidos pelo Governo. 

O golpe contra o 
serviço público 

continua em 2016

EDITORIAL



No dia 19 de fevereiro foi 
realizada nas dependências da 
Associação dos Servidores do 
D e i n f r a  d o  L i t o r a l  
(ASDERLIC) uma assembleia 
geral chamada pelo sindicato 
para apresentar o plano de lutas 
de 2016 e aprovar os integran-
tes da Comissão Eleitoral. 

Cerca de 200 pessoas parti-
ciparam e aprovaram, por una-
nimidade, os nomes indicados 
para a Comissão Eleitoral. Esta 
será formada por Alex Sandro 
Batista dos Santos (Sintra-
sem), Vitorino Gabriel Vaz 
Viega (Seeb) e Renaldo Perei-
ra (CUT-SC). Será função dos 

Assembleia Geral ratifica plano de lutas
e elege comissão eleitoral

citados fiscalizar e garantir a 
integridade do processo de 
eleições do SINTESPE que 
coletará os votos entre os dias 
23 e 24 de maio. Ainda como 
parte da Assembleia Geral, foi 
apresentado aos presentes o 
Plano de Lutas para o ano de 
2016. As reivindicações foram 
discutidas durante o V Con-
gresso do SINTESPE, realiza-
do em novembro de 2015, e 
novamente apreciadas pela 
diretoria estadual do sindicato 
antes da Assembleia. 

O plano de lutas, que tam-
bém foi aprovado, será entre-
gue em forma de carta ao 

Governador do Estado, ao pre-
sidente do Tribunal de Justiça, 
presidente da ALESC e demais 
órgãos e representantes que 
envolvem o serviço público 
estadual.

PLANO DE LUTA

CUT/SC
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Chegou a nossa hora! Dia 31 de março 100 mil pessoas em Brasília! 
Trabalhadores e trabalhadoras do país estão convocados a ir as ruas defender os direitos conquistados

Ao todo, a pauta de reivin-
dicações é composta por 33 
itens – que você confere abaixo 
– e inclui o cumprimento da lei 
de data base com reajuste anu-
al, extensão do pagamento de 

vale alimentação aos inativos, 
fim da privatização da meren-
da escolar e contra as reformas 
que retiram direitos já conquis-
tados pelos trabalhadores.

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS REPRESENTADOS PELO SINTESPE
1) Cumprimento da data base, 
com reajuste anual;

2) Isonomia nas gratificações;

3) Novo plano de cargos e 
salários para os servidores 
públicos;

4) Recomposição das perdas 
acumuladas;

5) Reajuste nas diárias;

6) Melhoria nas condições de 
trabalho;

7) Pela retirada das ações 
judiciais contra o SINTESPE – 
fim do bloqueio de contas e das 
multas;

8) IMETRO/SC: recomposição 
dos dias parados de greve e 
devolução dos descontos, 
nenhuma punição  e /ou  
retaliação aos grevistas e, 
ainda, retirada das faltas das 
fichas funcionais;

9) Contra a política de subsídio 
aos servidores públicos;

10) Pela manutenção dos 
portos públicos, sem o controle 
de empresas privadas;

11) Contra as reformas que 
r e t i r a m  d i r e i t o s  j á  
conquistados – como a licença-
prêmio;

12) Contra a extinção do 
DEINFRA, pelo fim de seu 
sucateamento e venda de seu 
patrimônio imobiliário;

13) Contra o fundo de pensão 
c o m p l e m e n t a r  e  p e l a  
previdência pública e solidária 
entre gerações;

14) Adoção de Política de 
recuperação dos valores das 
aposentadorias e pensões sem 
paridade, com aplicação de 
reajuste anual de, no mínimo, o 
dobro do percentual do 
INPC/IBGE (vide Art. 71, da 
LC nº 412/2008); 

15) Alteração da Lei nº 
16.465/2013, para que a 
gratificação nela prevista 
venha a incidir sobre os 

triênios; 

16) Adesão ao Programa de 
Vale Cultura do Governo 
Federal;

17)  Regulamentação do gozo 
anual de férias, assegurando 
d ire i to  const i tuc ional  e  
evitando perda do período e/ou 
perda do abono de 1/3 de férias 
que está acontecendo na 
UDESC;

18) Lutar pela aplicação do 
piso nacional a todos os 
trabalhadores do quadro civil 
da educação e suas diretrizes;

19) Manutenção do Porto de 
São Francisco do Sul público; 
Não à privatização ou PPPs;

20) Conversão em dinheiro de, 
pelo menos, 1/3 da Licença 
Prêmio conquistada;

21) Combater o desconto do 
imposto sindical;

22) Fim da privatização da 
merenda escolar;

23) Edição de Lei fixando a 
jornada semanal de 30 (trinta) 
horas para todos os servidores 
públicos estaduais ,  sem 
redução salarial;

2 4 )  R e a j u s t e  d o  v a l e  
alimentação para que venha a 
atingir o patamar mínimo de 
R $  8 0 0 , 0 0  p o r  m ê s ,  
garantindo-se a correção 
anual do valor do vale pela 
variação do índice de inflação 
medida pelo INPC/IBGE;

25) Extensão do pagamento do 
Vale Alimentação aos Inativos;

26) Pagamento imediato das 
horas extras trabalhadas, 
àqueles servidores da FCC 
que, por necessidade de 
serviço, venham a realizar 
jornada extraordinária.

27) Que todas as funções 
gratificadas e todos os cargos 
comissionados sejam ocupados 
exclusivamente por servidores 
efetivos concursados.

28) Pelo fim dos desvios de 

função dentro das secretarias, 
autarquias,  fundações e 
agências.

29) Retorno do cálculo da 
Gratificação de Insalubridade 
e de Risco de Vida, prevista no 
Art. 85, VII, da Lei nº 6.745/85, 
tendo como base o valor do 
vencimento do Nível 9, Letra A, 
da Tabela de Vencimentos da 
LC nº 323/2006 (SES);

30) Contra a terceirização do 
serviço público, especialmente 
no setor da Saúde e no 
DEINFRA (combate às OSs. e 
cogestão), e contra o desmonte 
d a s  e m p r e s a s  p ú b l i c a s  
estaduais.

31) Realização de Concursos 
Públ icos  para todas  as  
secre tar ias ,  au tarquias ,  
agências e fundações.

32) Contra a aposentadoria de 
Governadores;

33) Formalizar um calendário 
de reuniões do SINTESPE com 
o Governo do Estado;

As Frentes Brasil Popular e 
Povo Sem Medo, que reúnem 
centenas de movimentos sociais 
e sindicais do país, convocam o 
povo de luta para ocupar as ruas 
de Brasília num grande ato em 
defesa dos direitos do povo 
brasileiro.

A data do Dia Nacional de 
Mobilização é 31 de março, um 

dia histórico para o país, pois há 
52 anos essa data ficou marcada 
como o início das ações que 
culminaram no golpe de estado 
e implantação da ditadura 
brasileira que pôs fim à vida e 
desapareceu outras centenas de 
p e s s o a s  l u t a d o r a s  q u e  
buscavam um país democrático.

“A conjuntura nos chama 

novamente à luta! Desde o ano 
passado o Congresso Nacional 
tem feito um atentado aos 
nossos direitos, chega de 
o l h a r m o s  e s s a  s i t u a ç ã o  
passivamente. Apesar de todas 
as pressões que temos feito nos 
últimos tempos, parece que a 
maioria dos políticos estão 
t e s t a n d o  a  f o r ç a  d o s  

trabalhadores e trabalhadoras! 
Agora é nossa hora, vamos 
todos à Brasília! Vamos lutar 
pelo nosso país, pelos nossos 
direitos e pelo nosso projeto de 
um Brasil justo e solidário”, 
destaca Anna Julia Rodrigues, 
presidente da CUT-SC.

O ato será concentrado em 
Brasília e as pautas desta 

jornada serão apresentadas nos 
próximos dias em uma Carta 
Convocatória e devem incluir a 
C o n t r a  a  R e f o r m a  d a  
Previdência; Não ao Ajuste 
Fiscal  e aos cortes dos 
investimentos sociais; Em 
defesa do emprego e dos 
direitos dos trabalhadores; Fora 
Cunha!; Contra o Impeachment



COMUNICAÇÃO

BrComunique: ficar por dentro das atividades 
do SINTESPE agora ficou mais fácil

O aplicativo BrComunique é 
uma ferramenta para smartpho-
nes e tablets que liga você ao 
SINTESPE e a outros trabalha-
dores no serviço público estadu-
al de Santa Catarina. Os usuári-
os podem interagir diretamente 
com o sindicato, acessar o jornal 
e as notícias publicadas e tam-
bém acompanhar o andamento 
de processos e ações jurídicas.

As funções são semelhantes a 
de aplicativos como Whatsapp e 
Telegram, possibilitando tam-
bém o envio de arquivos. O 

BALANCETE

diferencial está no acesso direto 
às informações do SINTESPE, 
como comunicados, enquetes, 
pautas para assembleias, movi-
mentações jurídicas, etc.

O BrComunique já pode ser 
adquirido gratuitamente. Para 
isso basta acessar o www.sintes-
pe.org.br, selecionar o sistema 
operacional do seu smartphone 
e baixar o aplicativo. O software 
está disponível para os sistemas 
iOS, Android e Windows Pho-
ne.
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CRONOGRAMA DE PAGAMENTO 2016

Como Instalar o BrComunique

Como Instalar o BrComunique integrado ao TELEGRAM

 Faça o download do BrComunique para o seu celular.

 Instale e execute o BrComunique.

 No primeiro passo deve ser informado o número do celular com DDD ou o 

número do CPF, conforme imagens abaixo. Após informar o celular ou o CPF clique 

no botão "Prosseguir".

 No segundo passo é mostrada a empresa, conforme imagem abaixo, para você 

informar a senha de acesso.

 Para informar a senha toque no botão "Senha". Geralmente a senha é enviada 

pela empresa via SMS ou e-mail. Se não souber a senha então clique em "Esqueci a 

senha" para receber um e-mail com a senha enviada pela empresa.

 Após informar a senha correta é mostrada a sua lista de contatos, conforme 

imagem abaixo, inicialmente somente a empresa, para enviar e receber mensagens.

 Pronto, agora você está cadastrado e apto para receber e enviar mensagens com 

os contatos da comunidade online criada pela empresa.

 Faça o download do Telegram para o seu celular.

 Em seguida execute o Telegram.

 Procure pelo grupo do Sintespe (brcomunique_bot) para adicionar na lista de contatos. O nome do grupo 
geralmente é enviado pela empresa por SMS ou e-mail. 

 Após encontrar o grupo deve ser informado o número do seu CPF ou o celular com DDD.

 Após localizar a pessoa com o CPF ou o celular então é mostrado o nome da pessoa, e solicitada a senha de acesso. 
A senha geralmente é enviada pela empresa por SMS ou e-mail.

 Pronto! Após informar a senha correta você está apto para receber as mensagens da empresa.  

O SINTESPE também está 
na internet

REDE SOCIAIS

Além do jornal que você acabou de 
receber e dos boletins informativos 
enviados por e-mail, você sabia que o 
SINTESPE também está o tempo todo na 
internet? 

Pelo  você tem www.sintespe.org.br
acesso a notícias atualizadas diariamente e 
pode, inclusive, ler o nosso jornal pelo 
computador, smartphone ou tablet.

O Sindicato também se comunica com 
seus servidores através das redes sociais. 
Se você utiliza o Facebook, acesse o 

www.facebook.com/sintespe.sc e curta a 
nossa página. Pelo Twitter, o endereço é 
www.twitter.com/sintespe. Já pelo 
instagram, o acesso pode ser feito pelo 
www.instagram.com/sintespe.sc.

Todas  essas  p la taformas  são  
atualizadas com frequência e apresentam 
informações de interesse do servidor 
público, por isso não fique de fora e 
acompanhe nossas postagens também na 
internet.


