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SITESPM-CHR 27 ANOS DE LUTA!
‘‘Um passar de cuia
 para sentir que a 
vida é  bem mais 
bonita quando

 se estende a mão’’
Davi Teixeira



 Anos 80. Nesse período os trabalhadores passavam por diversas dificuldades salariais devido ao arrocho salarial e 
o descrédito do Governo do Presidente José Sarney. 

“...o período também caracterizava-se pelas reclamações constantes diante das difíceis condições de sobrevivência dos 
trabalhadores. Consequentemente, isto gerava um clima de insatisfação generalizada que se agravava com a política 
municipal, cuja ignorava as necessidades dos servidores. Neste contexto, são dados os primeiros passos para a construção 
da entidade, a qual passaria a partir de então, representar a categoria dos servidores públicos municipais de Chapeco e 
Região”.

 Em dezembro de 1981 várias greves de servidores públicos iniciaram principalmente no Rio Grande do Sul. 
Entre as reivindicações dos servidores estava a de se organizar em Sindicato. Em 05 de outubro de 1988 a Constituição 
Federal passa a garantir o direito de construção da organização sindical. No dia 21 de outubro de 1988 durante uma 
Assembleia dos Servidores Públicos em Chapecó no Ginásio de Esportes Ivo Silveira é fundado o Sindicato. Foi o 
primeiro de Funcionários Públicos Municipais do Estado de Santa Catarina e o segundo do Brasil.
 A Assembleia contou com um número significativo de servidores, dos 1.200 funcionários da prefeitura, 900 
participaram da Assembleia. O prefeito de Chapecó na época era Ledônio Migliorini (PMDB). Os protestos foram 
iniciados pelos trabalhadores da garagem e pelos professores. Os servidores exigiam melhores salários e condições de 
trabalho. Dos 1.200 funcionários, 80% recebiam somente um salário mínimo, o que em novembro de 1988 equivalia a 
CZ$ 30.080,00 (trinta mil e oitenta cruzados) e os demais 20% conhecidos como os marajás ganhavam 12 salários 
mínimos mais vantagens que variavam de 20% a 100%, somadas chegavam a uma diferença entre o menor e o maior 
salário de até 20 salários mínimos. A defasagem salarial chegava a 400%. 

Constituição Federal garante o direito a organização sindical

SITESPM-CHR fazendo a História acontecer
O primeiro Sindicato fundado de Servidores Públicos Municipais 

do Estado de Santa Catarina e o segundo no Brasil

Greve histórica firma a construção do SINDICATO
 Em 09 de dezembro de 1988 o Sindicato chama os trabalhadores para uma Assembleia, entre as questões de 
discussão estão: 
   *Reposição da defasagem salarial do último ano (402%);
   *Definição do piso mínimo para o funcionalismo, fixar em 02 pisos nacionais de salários;
    *Correção mensal dos salários pela Unidade Real de Preços (URP);
   *Vale transporte para todos os funcionários;

 Mas um dos principais motivos que levou os servidores à greve foi o atraso no pagamento de salários. Em uma 
de suas declarações, o então presidente do Sindicato Claudio Vignatti afirmou que o Ministério Público seria acionado, 
para agilizar o pagamento do salário no mês de novembro, pois o prazo legal já havia sido encerrado. 

 Havia denúncia de que o prefeito autorizara um vereador a passar em todas as secretarias informando que o 
pagamento do salário de novembro não seria pago, assim como o 13º salário. A notícia causou uma ‘revolta 
incontrolada’ dos servidores. Em resposta a essa situação a greve tem início no dia 14 de dezembro, com 90% dos 
servidores mobilizados.  

 Nesse período o prefeito encaminhou à Câmara de Vereadores um ofício onde justificava convocação de sessão 
extraordinária a partir de 15 de dezembro, entre os assuntos estava o reajuste dos servidores municipais com vigência a 
partir de 1º de janeiro de 1989 e incorporação de gratificações e vantagens do vencimento dos servidores efetivos.

 Neste documento o prefeito concedia um aumento de 100% sobre o salário do funcionalismo. A partir do envio 
do ofício à Câmara de Vereadores, o Sindicato organizou a categoria para pressionar os vereadores e se fazer presente 
durante a sessão do dia 15 de dezembro. 

 A revolta dos trabalhadores só aumentava, pois havia especulação de que os projetos não seriam aprovados. Os 
servidores se reúnem em frente da prefeitura e a “greve começa a tomar forma nos diversos setores de trabalho” .



COM SALÁRIO ATRASADO E DEFASAGEM SALARIAL DE 400% 
TRABALHADORES TOMAM AS RUAS DE CHAPECÓ

 No dia da votação dos projetos, a sessão foi suspensa por falta de quórum. Nos dias seguintes a adesão de 
servidores ao movimento aumentava e a revolta também, pois alguns vereadores não compareciam as sessões, isso era 
visto pelos funcionários como uma manobra da nova administração.

 Enquanto a greve acontecia, toneladas de lixo se acumulavam pelas ruas da cidade. “Os grevistas ocuparam a 
prefeitura, o prédio agora servia de dormitório. O gabinete do prefeito era utilizado como quarto, o prédio onde 
funcionava a Biblioteca tinha sido tomado”.
 No dia 23 de dezembro, cerca de mil servidores participaram de passeata utilizando caminhões e máquinas. A 
concentração dos servidores foi em frente da casa do prefeito Ledônio Migliorini (PMDB). Após seis horas de negociação 
entre lideranças do PFL, PDS, secretário –chefe do gabinete de planejamento e Coordenação Geral e do Sindicato foi 
colocado um ponto final ao conflito. 
 O pagamento do mês de novembro e o 13º salário foram pagos e logo após o lixo acumulado na cidade começou a 
ser retirado. Mas apesar disso os servidores continuaram em Estado de Greve, até que recebessem o reajuste salarial. 

SINDICATO CADA VEZ MAIS FORTALECIDO

PRESIDENTES DO SITESPM-CHR

1º - Claudio Vignatti- 1988 a 1992 e 1992 a 1994; 
2º - Lizeu Mazzioni – 1994 a 1996 e 1996 a 1997; 

 3ª - Ilaine Inês Both – 1997 a 2000; 
4º - Hilário da Silva – 2000 a 2004 e 2004 a 2008; 

Sede do SITESPM-CHR em 1996Sede do SITESPM-CHR em 1996 Sede do SITESPM-CHR em 2010

Atual sede do Sindicato inaugurada em 30 de março de 2012 

SEDES DO SITESPM-CHR

Construção da Atual sede do Sindicato - 2010/11

O texto relatando a história de fundação do Sindicato foi baseado na Monografia 
‘‘Construindo uma alternativa de luta’’, escrito em 1994 pela professora e atual presidenta 

do SITESPM-CHR Vania Barcellos. 
A monografia está a disposição para leitura na Biblioteca do Sindicato ou no site: 

sitespmchr.org.br 

5ª - Vania Medianeira de Lima Barcellos – Atual Presidenta do SITESPM-CHR 



TRABALHO DE BASE E ENTREGA DAS GARRAFAS TÉRMICAS
 Neste período o objetivo do Trabalho de Base será de entregar a garrafa térmica aos Servidores Municipais 
Sindicalizados em homenagem ao aniversário de 27 anos do SITESPM - CHR que acontecerá em 21 de outubro/15.
 A entrega iniciou em agosto, pois o mês de outubro não teria dias úteis suficientes para as térmicas serem entregues 
nos 36 municípios organizados. A previsão é que até dezembro todas as garrafas sejam entregues aos Servidores 
Sindicalizados.
 Por que o Servidor Sindicalizado está recebendo a térmica com a marca do SITESPM-CHR?
 Primeiro porque no dia 21 de outubro cada sindicalizando completará 27 anos de compromisso com a organização 
dos Servidores Municipais de nossa Base. Nada mais significativo do que simbolizarmos esta comemoração 
materializando a identidade do servidor com a sua própria organização, o SINDICATO. 
 Segundo, a térmica faz parte do kit de chimarrão que foi escolhido para simbolizar a organização dos Servidores 
Muncipais. Por isso, a térmica não é um mero presente/agrado  materializada.É A MARCA DA LUTA

Nova Erechim

Coronel Martins

Saudades

Planalto Alegre

Palmitos

Serra Alta

Galvão

Entre Rios

BOM CHIMARRÃO A TODOS!



Encontro dos Aposentados- Chapecó

Usina de Chapecó

Sul Brasil

Caibi

Cordilheira Alta São Domingos

 Durante Trabalho de Base no município de Jupiá os 
dirigentes do SITESPM-CHR Vania Barcellos, Cesar Feitosa e 
Samuel Trento foram IMPEDIDOS de entregar as térmicas aos 
servidores sindicalizados.
 O Governo de Jupiá constituído na coligação pelo Prefeito 
Alcir Lusa (PMDB) e seu vice Donato Possamai Dal Pont (PT) 
parece que desconhecem os princípios democráticos e 
constitucionais do Direito Sindical, pois PROIBIRAM que os 
dirigentes fizessem a entrega das térmicas aos sindicalizados em 
seus locais de trabalho.

IMPASSE SURPREENDENTE NA ENTREGA DAS TÉRMICAS 
DO SITESPM-CHR NO MUNICÍPIO DE JUPIÁ

DEIXAMOS OS QUESTIONAMENTOS ABAIXO SOBRE O LAMENTÁVEL ACONTECIDO:

1- Que diria Ulisses Guimarães, grande liderança nacional do PMDB que defendeu a Democracia e apresentou ao Brasil a 
Constituição Cidadã de 1988 ao ver um prefeito do seu partido agir dessa forma?

2- O que será que terão a dizer sobre isso às lideranças, deputados estaduais e federais do Partido dos Trabalhadores, sobre 
tal atitude anti-sindical de um Governo do qual faz parte e o vice prefeito é de seu partido?

3- Será que os Dirigentes Sindicais representam um PERIGO à estabilidade do Governo Municipal de Jupiá?

4- Que tipo de POLÍTICA PARTIDÁRIA é essa que se pratica no município de Jupiá?



Responsáveis pela organização e elaboração do jornal: 
Vania Barcellos (Presidenta do SITESPM-CHR)
Silvia Menegatti (Jornalista - MTB 4681 JP)

Tiragem: 5,4 mil exemplares
Abrangência: 36 municípios 
Gráfica: Expresso
Distribuição gratuita

Expediente:

CURSO DE INTRODUÇÃO AO DIREITO ENCERRA MAIS UMA TURMA
 Foram quatro noite de muitos estudos e conhecimento para toda a vida. No dia 25 de setembro encerrou em 
Pinhalzinho o Curso de Introdução ao Direito que contou com a participação de Servidores Sindicalizados de oito 
municípios. O Curso foi coordenado pelo dirigente Marcelo André Müller com a contribuição na organização e mobilização 
dos dirigentes Marilene Lauermann e Jair Fülber, bem como os presidentes das Coordenações que participaram do Curso. 

A DIREÇÃO DO SINDICATO AGRADECE TODOS QUE PARTICIPARAM!

Nova Erechim

Sul Brasil

Iraceminha

Nova Itaberaba

Serra Alta

Pinhalzinho
Cunha Porã

 Maravilha

Foto coletiva com os participantes do Curso de Introdução ao Direito - 2015
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