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QUEM TEM MEDO DE GREVE?QUEM TEM MEDO DE GREVE?

QUEM TEM MEDO DE GREVE?OS SERVIDORES DE IPUAÇU 
NÃO TIVERAM!



SERVIDORES DE IPUAÇU TOMAM ÀS RUAS 
REIVINDICANDO SEUS DIREITOS

 A Greve dos Servidores Municipais de Ipuaçu durou uma manhã e fez história no município. Com faixas, cartazes, 
apitos e bandeiras os Servidores tomaram as ruas da cidade e se fizeram ouvir. 
 O principal motivo que levou os servidores à paralisação foi o não pagamento da Reposição Salarial medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) no percentual de 7, 68% na folha de pagamento de março sem discutir 
com o Sindicato da categoria.

Presidenta do SITESPM-CHR Vania Barcellos explicou para a população 
os motivos da greve

Comissão da Greve e representantes do Governo realizam Reunião 
de Negociação

Servidores Municipais em frente da prefeitura reivindicam seus Direitos!

Servidores iniciaram caminhada em frente à Câmara de Vereadores até a 
Prefeitura



ACORDO COLETIVO DE TRABALHO É ASSINADO

O Acordo Coletivo de Final de Greve assinado entre SITESPM-CHR e o Município de Ipuaçu garantiu:
1- Reposição do índice do INPC de 7,68% na folha de maio/15, um dos motivos da greve, visto que o Governo não pagou 
em março/15;
2- Não desconto das horas da manhã de greve de 28/04;
3- O Poder Executivo reconhece o direito à manifestação dos servidores organizados através do Sindicato e assume o 
compromisso de não promover e evitar represálias ou qualquer outro tipo de sanção aos servidores que participaram da 
manifestação;
4- Compromisso com a Negociação sobre a Pauta de Reivindicações da categoria com o Sindicato.

 Após a Greve dos Servidores Municipais de Ipuaçu, aconteceu na manhã de quinta-feira (30) Reunião de 
Negociação entre dirigentes do SITESPM - CHR e o Prefeito Leonir José Macetti. Depois de muito debate e 
compromissos firmados entre Governo e Sindicato foi construído o Acordo Coletivo de Final de Greve. 
 Participaram de todos os momentos da negociação ao lado do Sindicato o Presidente da Câmara de Vereadores 
Jair Bianchini (PMDB) e o vereador Celso Correia Melo ( PT).
 O Acordo Coletivo de Final de Greve em Ipuaçu foi redigido pela Presidenta Vania Barcellos, pela Presidenta da 
Coordenação Municipal Ivonete Maciel e o Assessor Jurídico do Município Julcemar Comachio.

SITESPM-CHR É A VOZ DO TRABALHADOR/A!
 No mês de abril a presidenta do SITESPM-CHR Vania Barcellos intensificou a sua participação nos programas 
de rádio nos municípios de abrangência do Sindicato, acompanhada pelos/as presidentes/as das Coordenações 
Municipais. 
 Na oportunidade foi falado sobre o trabalho desenvolvido pelo Sindicato na região e o processo de negociação 
nos municípios. Neste mês novas entrevistas em outros municípios serão agendadas. Fique atento!
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 PELA ABERTURA IMEDIATA DO CEIM UNIVERSITÁRIO
 Atualmente a situação do CEIM Universitário do loteamento Dom José Gomes em Chapecó é esta. O CEIM está 
pronto a dois anos, mas as portas estão fechadas e com a demora o prédio está sendo deteriorado. 

 A Direção do SITESPM-CHR organizou uma Manifestação pela abertura imediata 
do CEIM. O ato foi organizado junto com a comunidade que espera ansiosa pela abertura 
do CEIM. Muitas crianças e pais estiveram presentes na manifestação. 

Expediente:

Alguns pais e moradores manifestaram com falas e cartazes sua indignação diante dessa realidade.



PL 4330 UM GOLPE AO TRABALHADOR

 Mazzioni lembra que desde 1943 existe no Brasil a Regulamentação 
das Relações de Trabalho, que é a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
aprovadas ainda no Governo Getúlio Vargas. Ao longo dessa história o que se 
tentou foi defender a CLT e incorporar outros direitos como: 1/3 de férias, 
Fundo de Garantia , Aviso Prévio, Seguro Desemprego , redução da jornada de 
trabalho, entre outros. 

 ‘‘O Brasil vinha com um Sistema Jurídico que garantia alguns direitos 
para os Trabalhadores, como o Salário Mínimo, o Salário Fixo, as Férias, 13º 
Salário, Direito ao Auxílio Doença, a Previdência, Jornada de Trabalho, que é 
muito importante, pois foi na Constituição de 88 que nós chegamos a 44 horas, 
antes era 48 horas por semana. Todos esses direitos fazem parte da Lei 
Trabalhista no Brasil e é livre a contratação da força de trabalho, desde que seja 
direta pelas empresas’’.

É PRECISO DIFERENCIAR: Atualmente a contratação de mão de obra é 
direta, ou seja, a empresa contrata os trabalhadores diretamente. Ela faz o 
contrato, faz o pagamento, faz a negociação, a relação de trabalho com os 
trabalhadores.

‘‘O PL 4330 é uma grande Reforma Trabalhista’’

 A Câmara dos Deputados aprovou no dia 8 de abril, o texto-base do Projeto de Lei 4330/04, que regulamenta os 
contratos de terceirização no setor privado e nas empresas públicas. Foram 324 votos a favor do texto, 137 contra e 2 
abstenções. A repercussão é grande, mas ainda não é suficiente para que o Trabalhador compreenda as principais 
consequências e as perdas que o Projeto de Lei 4330 pode causar frente aos Direitos já conquistados. Para esclarecer o PL 
4330 o presidente da FETRAM Lizeu Mazzioni esteve na rádio Chapecó e Super Condá (que também foram repercutidos no 
Facebook do Sindicato (Sindicato dos Municipários)), para melhor esclarecer sobre esse projeto, que pode ser 
considerado uma grande Reforma Trabalhista. Você confere agora alguns pontos de destaque das entrevistas. 

 Nossa região é bastante agrícola, quase todos tem uma origem na agricultura, ou tem familiares na agricultura, e a 
gente aprendeu desde cedo que o problema do agricultor eram os vários atravessadores, que tinha entre a produção do 
agricultor e o consumidor final. Você produzia um alimento, só que antes de chegar na mesa do consumidor, tinham 
vários comerciantes que iam comprando revendendo e cada um ia ficando com uma fatia do lucro. Então o produto 
inicial tinha um preço baixo e no final um produto caro. 
 Não é diferente com a mão de obra, quando você coloca um intermediário entre o trabalhador e a empresa que é a 
contratante, que vai ficar com o lucro, o resultado da produção, depois de pagar os custos, você coloca um terceiro, que é 
quem vai contratar a mão de obra e vai vender para a contratante, evidentemente você está criando uma outra fatia de 
lucro, para essa contratada, e esse lucro vai sair da redução dos salários dos trabalhadores. 

UM EXEMPLO PRÁTICO DE INTERMEDIÁRIO:

A TERCEIRIZAÇÃO É QUANDO essa empresa vai contratar uma outra empresa, para esta outra empresa contratar os 
trabalhadores para fazer o serviço nela. Aos poucos foi surgindo essa modalidade de Terceirização da mão de obra, surgiu 
principalmente na vigilância, limpeza e  informática. A terceirização se caracteriza por um sistema de precarização para o 
trabalhador. 
 Segundo Mazzioni atualmente existem 48 milhões de trabalhadores com Emprego Formal, entre atividade pública e 
privada, destes 13 milhões já são terceirizados, ou seja, as empresas que os contrataram não tem produção, elas vão fazer 
esse trabalho em outras empresas, que as contratam. Se com uma legislação restritiva (Súmula 331 TST), já temos mais de 
25% dos empregos terceirizados (precarizados) quanto teremos com uma Lei que incentive com vantagens financeiras as 
empresas que terceirizam? 
 
O BRASIL VIVE NA ÚLTIMA DÉCADA UM CÍRCULO VIRTUOSO, onde o aumento do Salário Mínimo, da 
formalização do Trabalho e da Economia, aumentou o salário médio e a renda dos trabalhadores. Esse aumento de renda dos 
trabalhadores produziu um aumento de consumo, que puxou o crescimento da economia e das empresas. Nessa década, o 
Brasil, além de manter os Direitos dos Trabalhadores, gerou mais de 20 milhões de empregos.
 A tese que o Governo FHC e a Direita brasileira defendiam nos anos 90 que não tinha como gerar emprego sem 
reduzir os Direitos dos Trabalhadores foi derrotada. O Brasil provou o contrário - é valorizando os trabalhadores que o País 
cresce e gera empregos. 
 
A EXPANSÃO DA TERCEIRIZAÇÃO CRIARÁ UM CÍRCULO VICIOSO, onde  a precarização e a desvalorização 
dos trabalhadores, concentrará ainda mais a renda, aumentará a rotatividade, reduzirá o consumo das famílias e afetará o 
desenvolvimento do País que perderá a qualidade de grande parte de seus empregos. 
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Deputados/a de SC que votaram pela aprovação do PL 4330 defendido pelos 
grandes empresários brasileiros e contra o trabalhador!

Neste espaço consta o e-mail de cada deputado que votou pela aprovação do PL 4330 para você servidor fazer contato 
com os deputados, criticando e solicitando esclarecimentos com relação ao Projeto de Lei que agora está no Senado. 

Qual é o problema para o trabalhador com a terceirização? 
Esses 13 milhões de trabalhadores terceirizados representam:

 *80% dos acidentes de trabalho; 
*Em média eles trabalham três horas a mais por semana; 
*Recebem em torno de 30% a menos do que os trabalhadores contratados diretamente;
*Monopólio de Empregos, porque onde tinha milhares de empresas que contratava a trabalhadora da limpeza, por 
exemplo, passa a ter uma ou duas empresas terceirizadas;
*Aumento da rotatividade, porque há um certo descarte do trabalhador;
*Na Administração Pública os contratos terceirizados tem saído mais caros do que a contratação direta, do que o 
Concurso Público. A terceirização na Administração Pública é um poderoso instrumento de corrupção. 
 Os problemas vão além, pois a empresa terceirizada, contrata o trabalhador, que trabalha dois, três, quatro 
anos, esse trabalhador fica doente e vai no auxílio doença do INSS e isso gera um custo para o conjunto da sociedade, 
da economia e do Estado. 

Luiz Henrique da Silveira (PMDB)
luizhenrique@senador.leg.br 

Paulo Roberto Bauer (PSDB)
paulo.bauer@senador.leg.br

Agora a conversa deve ser com os Senadores! 
Faça contato e cobre o voto contra a Terceirização

Dário Elias Berger (PMDB)
dario.berger@senador.leg.br

Esses 13 milhões de trabalhadores terceirizados representam:
 *80% dos acidentes de trabalho; 
*Em média eles trabalham três horas a mais por semana; 
*Recebem em torno de 30% a menos do que os trabalhadores contratados diretamente;
*Monopólio de Empregos, porque onde tinha milhares de empresas que contratava a trabalhadora da limpeza, por 
exemplo, passa a ter uma ou duas empresas terceirizadas;
*Aumento da rotatividade, porque há um certo descarte do trabalhador;
*Na Administração Pública os contratos terceirizados tem saído mais caros do que a contratação direta, do que o 
Concurso Público. A terceirização na Administração Pública é um poderoso instrumento de corrupção. 
 Os problemas vão além, pois a empresa terceirizada, contrata o trabalhador, que trabalha dois, três, quatro 
anos, esse trabalhador fica doente e vai no auxílio doença do INSS e isso gera um custo para o conjunto da sociedade, 
da economia e do Estado. 

Deputados/a de SC que votaram contra a aprovação do PL 4330 e a favor dos
 trabalhadores!

Geovania de Sá Rodrigues (PSDB)
dep.geovaniadesa@camara.leg.br

Décio Nery Lima (PT)
dep.deciolima@camara.leg.br

Jorge C. Leonardeli Boeira (PP)
dep.jorgeboeira@camara.leg.br

Pedro Francisco Uczai (PT)
dep.pedrouczai@camara.leg.br

Esses 13 milhões de trabalhadores terceirizados representam:
 *80% dos acidentes de trabalho; 
*Em média eles trabalham três horas a mais por semana; 
*Recebem em torno de 30% a menos do que os trabalhadores contratados diretamente;
*Monopólio de Empregos, porque onde tinha milhares de empresas que contratava a trabalhadora da limpeza, por 
exemplo, passa a ter uma ou duas empresas terceirizadas;
*Aumento da rotatividade, porque há um certo descarte do trabalhador;
*Na Administração Pública os contratos terceirizados tem saído mais caros do que a contratação direta, do que o 
Concurso Público. A terceirização na Administração Pública é um poderoso instrumento de corrupção. 
 Os problemas vão além, pois a empresa terceirizada, contrata o trabalhador, que trabalha dois, três, quatro 
anos, esse trabalhador fica doente e vai no auxílio doença do INSS e isso gera um custo para o conjunto da sociedade, 
da economia e do Estado. 

Esses 13 milhões de trabalhadores terceirizados representam:
 *80% dos acidentes de trabalho; 
*Em média eles trabalham três horas a mais por semana; 
*Recebem em torno de 30% a menos do que os trabalhadores contratados diretamente;
*Monopólio de Empregos, porque onde tinha milhares de empresas que contratava a trabalhadora da limpeza, por 
exemplo, passa a ter uma ou duas empresas terceirizadas;
*Aumento da rotatividade, porque há um certo descarte do trabalhador;
*Na Administração Pública os contratos terceirizados tem saído mais caros do que a contratação direta, do que o 
Concurso Público. A terceirização na Administração Pública é um poderoso instrumento de corrupção. 
 Os problemas vão além, pois a empresa terceirizada, contrata o trabalhador, que trabalha dois, três, quatro 
anos, esse trabalhador fica doente e vai no auxílio doença do INSS e isso gera um custo para o conjunto da sociedade, 
da economia e do Estado. 
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