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COMUNICADO FEBE no 01/2020 
 

 

Prezados (as) Colaboradores (as) (Professores e Técnico-Administrativos) da FEBE: 

 

 A Convenção Coletiva de Trabalho - CCT (Professores e Técnicos-Administrativos) de 

nossa categoria é renovada anualmente, com vigência a partir do mês de março.  

Assim, acompanhando as tratativas do Sindicato Patronal (SINEPE/SC) com os 

Sindicatos Profissionais, a FEBE participou de reuniões prévias envolvendo as instituições de 

todo o Sistema ACAFE.  

 A última reunião, por videoconferência, aconteceu em 17/03/2020. Nesta reunião, foi 

acordado entre as instituições a possibilidade do patamar de reajuste salarial, considerando o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC acumulado, de 4% (quatro por cento), 

mediante a manutenção das demais cláusulas sociais em vigor atualmente.   

Desse modo, o SINEPE encaminhou esta contraproposta aos Sindicatos Profissionais 

supracitados onde se chegou a um acordo. Contudo, a CCT ainda não foi assinada em função 

das normas governamentais que determinam o isolamento social provocados pelo COVID – 

19 e de seus impactos incertos na economia do país.  

 Diante deste novo cenário que se apresenta, o SINEPE orientou as instituições a 

avaliarem individualmente a sua situação econômico-financeira. Abaixo, um recorte do 

comunicado do SINEPE, para conhecimento: 

“O SINEPE/SC, juntamente com a Comissão de Negociação, deverá, oportunamente, passado 

esse período de isolamento social, procurar as lideranças profissionais, através da Federação 

(FETEESC), para voltarmos a discutir o assunto, considerando a nova realidade econômica 

que se apresenta, para tentarmos encontrar os melhores caminhos que atendam a todos, 

TRABALHADORES e EMPREGADORES, tendo como principal objetivo a MANUTENÇÃO 

DOS EMPREGOS ATUAIS. “ 



 
 

__________________________________ 

Rua Dorval Luz, n° 123 - Santa Terezinha 

88352-400 -  Brusque - SC 

Fone/Fax: (47) 3211 7000 

www.unifebe.edu.br 
 

 

 

Fundação Educacional de Brusque - FEBE 

 

 Em razão desses fatos e, observando o momento delicado que se apresenta, a FEBE 

deliberou, neste momento, em não conceder reajuste salarial em março/2020, optando por 

aguardar mais definições de como a nossa economia se comportará diante da emergência em 

saúde pública (COVID – 19) em curso no Brasil, bem como avaliar prudentemente as 

próximas ações governamentais que devem ser adotadas.  

Também precisamos aguardar para verificar a real situação econômica da FEBE nos 

próximos meses pois, face a situação que o nosso País vive, não sabemos como será o 

comportamento de nossos alunos em relação à evasão e inadimplência. 

 Diante do exposto, agradecemos a compreensão de todos os colaboradores da 

Instituição, e contamos com o apoio incondicional, já costumeiro, para juntos, superarmos 

mais este momento delicado. 

 Contamos com a cooperação e solidariedade de todos! 

 

Brusque, 26 de março de 2020. 

 

 

 

Prof.ª Rosemari Glatz 

Presidente da Fundação Educacional de Brusque – FEBE 

 

 

Prof. Sergio Rubens Fantini 

Vice-Presidente da Fundação Educacional de Brusque - FEBE 


