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Prefeito garante nomear equipe e
resolver pendências da negociaçãoCuidado com Procurações

Sinseb já 
arrecadou 
mais de mil 
peças de roupas
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Sindicato pediu 
e nova lei será 
cumprida em 
Guabiruba

Reajuste de 8%
Reposição de 7,68% da inflação + ganho real

Auxílio Alimentação
Auxílio de R$ 220,00  reais para quem ganha até R$ 1278,00

Auxílio de R$ 185,00  reais para quem ganha até R$ 1704,00

Auxílio de R$ 150,00  reais para quem ganha acima de R$ 1705,00

Local de Trabalho
Flexibilização dos horários de Entrada e 
Saída dos servidores da Secretaria de Obras, 
de forma a facilitar seus deslocamentos por 
transporte público.

Declaração de Estabilidade O Servidor Concursado ganhará estabilidade após o período de 3 anos de estágio 
probatório, independente do número de avaliações efetudas pelas administração.

Aspectos das negociação JÁ DEFINIDOS

RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO SALARIAL 2015

O presidente do Sinseb, Orlando Soares Filho, e a Vice-presidente Tânia Pompermayer, juntamente com os assessores 
jurídico e econômico foram recepcionados no gabinete do Prefeito Roberto Pedro Prudêncio no dia 27 de maio. 
Prudêncio garantiu que nomeará nova equipe para resolver as pendências da Negociação Salarial da Data-base 2015.

GUABIRUBA

CAMPANHA DO AGASALHO
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O Sindicato é um dos pontos de 
arrecadação da Campanha do 
Agasalho 2015, realizada pela 
Rádio Guararema. 

Sindicato ingressa 
com Ação contra o 
Instituto de Previdência

No início do mês, a assessoria jurídica ingressou 
com ação para que o IBPREV reajuste os valores pagos 
aos servidores afastados por motivos de doença. 

Há casos em que o servidor está encostado desde 
2012 e não foi aposentado, contudo recebe os valores 
ainda do ano de 2012, sem nenhum reajuste nos 4 
anos. No pedido à justiça, requeremos o reajuste dos 
valores para todos daqui pra frente, além dos valores 
retroativos que não foram reajustados.

O Sinseb participou com 5 membros do Curso de Formação direcionado ao 
FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, 
realizado pela Federação dos Trabalhadores no Serviço Público de Santa Catarina 
– FETRAMESC.
O Curso, que aconteceu no dia 15 de maio, em Blumenau, teve o objetivo de 

repassar conhecimentos em relação ao tema, pois há uma queixa bastante 
significativa por parte dos profissionais da educação quanto à correta aplicação 
dos recursos advindos do FUNDEB.

Fetramesc realiza curso 
sobre FUNDEB

PARA ONDE O DINHEIRO DEVE IR?

Após muitas dúvidas trazidas ao 
Sindicato quanto a uma Procuração da 
Associação dos Servidores Públicos de 
Brusque, o Sinseb informa que o servidor 
deve ficar atento à qualquer documento que 
assine.

Há um histórico de que, há anos atrás, 
servidores assinaram procurações de 
advogados de Florianópolis e que muitos 
anos após foram notificados pela Justiça 
que deveriam realizar o pagamento de 
honorários advocatícios da causa, mesmo 
sem um ganho efetivo.

Caso você tenha qualquer dúvida 
sobre seus direitos, procure nossos 
assessores Jurídicos Dr. Cláudio Roberto 
da Silva ou a Dra. Albaneza Tonet. A Assessoria Jurídica

do Sinseb não encontrou
nenhuma ação do gênero, 
que esteja tramitando no 
momento.

A decoração junina já está presente na sede do 
sindicato. Durante a semana de São João ainda serão 
ofertados aos associados atendidos no período pipoca, 
pinhão e paçoquinha.

Sede já está em 
clima de Festa Junina

A 4ª Campanha de Vacinação Contra a Gripe promovida pelo Sinseb atingiu  
mais de 500 pessoas. Enquanto a vacina é Quadrivalente é comercializa por 
até R$ 90,00 em Brusque, o Sinseb disponibilizou para os sócios um 
desconto através de subsídio sindical, ficando cada dose ao servidor 
público apenas R$ 30,00. Para os dependentes e a comunidade por R$ 
45,00 reais, que ainda é metade do preço comercial.

4º	CAMPANHA	DE
vacinação	contra	a

GRIPE

Força SC na luta contra a 
MP 664 E MP 665 que retira 
direito dos trabalhadores

Depois de semanas em vigília no Congresso e no 
Senado, o primeiro pacote de medidas provisórias foi 
aprovado pelos senadores, no final de maio. A MP 665, 
que restringe o acesso ao seguro-desemprego, ao abono 
salarial e ao seguro-defeso passou e agora aguarda só a 
sanção da presidente Dilma, juntamente com a MP 664, 
que restringe o acesso à pensão por morte.

Para o presidente da Força Sindical estadual, Osvaldo 
Mafra, essa é mais uma amostra de que o governo dos 
trabalhadores não está governando para os trabalha-
dores. “Enquanto o governo se esforça pelo ajuste fiscal, 
nós nos esforçamos para manter o direito dos trabalha-
dores, que está sendo covardemente subtraído”, avaliou 
Mafra.

Força Sindical Santa Catarina

Procuração está circulando pela prefeitura 
e diz que é referente à ação promovida

pela Associação dos Servidores 
Públicos de Brusque.
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