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VI CONGRESSO DO SITESPM-CHR
TRABALHAR,  ADOECER,  SIM! NÃO!



RECEPÇÃO DOS DELEGADOS

 Com o lema: “Saúde do Trabalhador: Trabalhar, SIM! Adoecer, Não!”, o VI Congresso do SITESPM-CHR 
teve o objetivo de fazer Análise de Conjuntura do Cenário Internacional, Nacional e Local, aprovar a Tese de 
Atuação, o Projeto Político e o Plano de Lutas para os próximos quatro anos. 
  Confira o registro dos momentos de muito estudo e alegria!

SITESPM-CHR realiza VI Congresso e delegados/as aprovam a 

Tese de Atuação do Sindicato para os próximos quatro anos.

 Dir igen tes  e  func ionár ios  do 
S ITESPM-CHR se  empenharam em 
recepcionar e orientar os delegados do 
Congresso, que chegaram no sábado (24) 
p e l a  m a n h ã ,  c o m  c re d e n c i a m e n t o , 
organização das bagagens, entrega de 
camisetas, com um bom chimarrão e mística 
de acolhimento!



Em debate a Organização Sindical dos Servidores Públicos Municipais 

 A primeira mesa temática do VI Congresso do SITESPM-CHR trouxe uma análise dos direitos e a valorização dos 
trabalhadores na atual conjuntura. Para discutir esse tema a convidada foi a Secretária de Relações do Trabalho da CUT 
Nacional Maria das Graças Costa. Os desafios para a organização nacional dos trabalhadores no Serviço Público 
Municipal foram levantados pela Presidenta da CONFETAM Vilani de Souza Oliveira. O presidente da FETRAM Lizeu 
Mazzioni abordou o tema: ‘‘Desafios para a organização estadual dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal. 

 O  t e m a  d o  V I  C O N G R E S S O  D O 
S I T E S P M - C H R  f o i  ‘ ‘ S A Ú D E  D O 
TRABALHADOR: Trabalhar, SIM! Adoecer, 
NÃO! O médico do Trabalho Roberto Ruiz 
apresentou os dados da Pesquisa aplicada nos 
seguintes municípios: Chapecó, Abelardo Luz, 
Xanxerê, Xaxim, Pinhalzinho, Saudades, Palmitos e 
Maravilha, totalizando 1.322 questionários. 

 Pesquisa sobre Saúde do Trabalhador

 Na segunda mesa de discussão o Deputado Federal Pedro Uczai fez uma análise sobre a conjuntura nacional e 
internacional e as perspectivas para o papel do Estado e das Políticas Públicas.
 Também contribuiu para o debate o presidente da FETRAM Lizeu Mazzioni, que falou sobre o Pacto Federativo e o 
papel dos municípios nas Políticas Públicas. 

PRESIDENTA DO SITESPM-CHR REALIZA ABERTURA OFICIAL DO CONGRESSO 
 A abertura oficial do VI Congresso do SITESPM-CHR foi realizada pela 
presidenta Vania Barcellos que desafiou os congressistas.
I-SINDICALIZAR: Vania discorreu sobre a importância do compromisso das 
lideranças sindicais com a sindicalização permanente e fez dois desafios aos presentes, 
o primeiro, a realizarem sindicalizações e encaminharem a sede até 05 de novembro/15. 
O segundo desafio foi para que cada um, cada uma fizesse o exercício de lembrar quem 
o sindicalizou e fizesse um agradecimento a este colega. Na sequência chamou a 
sindicalizada Ieda Maria Piloni e agradeceu por esta ter feito a sua sindicalização.
II-NEGOCIAÇÃO COLETIVA: lutar em defesa do processo de negociação com os 
Municípios, destacando o PL de Iniciativa Popular que deu entrada na Câmara de 

Vereadores  de  Chapecó  ob je t ivando 
regulamentar a Negociação Coletiva.
III-CENÁRIO POLÍTICO DE 2016: necessidade dos servidores estarem atentos 
e participativos nos debates junto as candidaturas de Prefeitos apresentando o 
Sindicato e nossas lutas prioritárias, bem como se envolver no debate de eleição de 
vereadores  do chão do movimento sindical dos servidores municipais.
IV-SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL: se preparar para cobrar a 
implementação pelos Municípios de um Programa Preventivo à Saúde do Servidor.



‘‘SE A GENTE NÃO TEM ESPERANÇA PRA QUE SER EDUCADOR?”
 Com seus quase 76 anos, Carlos Rodrigues 
Brandão, foi o último palestrante a contribuir no VI 
CONGRESSO DO SITESPM-CHR. O domingo (25) 
começou cedo para os congressistas e cheio de 
expectativa, pois todos queriam ouvir o que o professor e 
escritor do livro ‘‘História do menino que lia o mundo’’, tinha 
para dizer. 
 De jeito e palavras simples Brandão falou sobre 
Educação Popular e Paulo Freire. Neste espaço vamos 
resgatar partes de sua fala durante a palestra, 
ensinamentos que nos fazem refletir e pensar no mundo 
em que estamos vivendo. 

 Brandão lembrou, em uma de suas falas, a ideia que não nasceu com o Paulo Freire, mas ele 
divulgava muito. ‘‘Ai dos professores que não são também educadores. A ideia de que a gente não precisa 
ser professores pedagogos, para sermos educadores. Onde quer que trabalhamos, qualquer que seja minha 
área, estou realizando um trabalho de educador’’. 

 O professor e escritor contou que no Fórum Mundial 
em Porto Alegre, as margem do Rio Guaíba, ele foi 
procurado para escrever um pequeno livro, um caderno da 
vida do Paulo Freire para crianças, com linguagem simples 
e ilustrações. 
 O primeiro exemplar foi um caderno distribuído 
internamente no MST, com o título “Paulo Freire, o menino 
que lia o mundo”, disso surgiu a ideia de publicar um livro.
 Depois Brandão foi procurado pela viúva de Paulo 
Freire, Ana Maria Araújo Freire para ampliar o livro e publicar 
pela editora UNESP. 

Como surgiu o livro 
‘‘História do menino que lia o mundo’’?

Uma breve história de Paulo Freire
 Segundo Brandão Paulo Freire tem uma história pouco conhecida. Em 1962 Paulo Freire foi chamado 
para implantar uma Campanha Nacional de Alfabetização, mobilizar o Brasil inteiro. Começou a preparar 
essa campanha, com uma equipe em Brasília. Nos meses de março e abril de 1964 veio o  Golpe Militar. 
Paulo Freire nem inicia o projeto. Ele é preso, exilado e vai para vários países, onde escreve seus livros e 
vivencia novas experiências. 
 Quando retorna para o Brasil vai trabalhar na UNICAMP, onde conhece Brandão. Nessa época ele é  
chamado pela então prefeita de São Paulo Luiza Erondina, para assumir a Secretaria de Educação e teve 
como grande proposta aplicar o MOVA, Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos. Paulo Freire 
implanta o MOVA. Na eleição seguinte Paulo Maluf ganha e se dedica a destruir tudo o que havia sido feito, 
inclusive o próprio MOVA. 
 Segundo Brandão, apesar dessa história de aparentes fracassos Paulo Freire nunca desanimou. 

Mesmo quando ele começou a ter 
problemas de saúde, nunca, em 
nenhum escrito, em nenhuma fala, 
em nenhum momento Paulo Freire 
desanimou. Jamais disse estou 
cansado, jamais disse vou deixar a 
Educação. 
 Para Brandão embora o livro 
mais conhecido de Paulo Freire 
tenha sido “Pedagogia do Oprimido”, 
o mais vendido “Pedagogia da 
Autonomia”, o livro que mais retrata 
Paulo Freire é “Pedagogia da 
Esperança”. ‘‘ Porque é preciso 
acreditar não apenas na Educação, 
mas no que a Educação significa 
para nós’’.

‘‘Eu queria fazer 
uma fala cheia de 

esperança, afinal eu 
acho inimaginável a 
gente estar aqui em 

uma manhã de 
domingo, sermos 

professores, 
educadores se não 

formos pessoas 
alimentadas por 

esperança’’.



 Quase finalizando sua fala, Brandão puxou de um caderninho de capa amarela e listou alguns pontos 
que ele acredita ser princípios, crenças essenciais da vida de um educador. ‘‘aquilo que é nosso verdadeiro 
chão’’:
 No primeiro ponto Brandão lembrou o momento que vivemos, e chamou de grande crise, por isso nos 
dividimos entre as pessoas que tentam regular, ajustar o sistema,  pois não acreditam haver outro possível. E 
aqueles que militam para emancipar o sistema, que acreditam em um outro mundo possível. ‘‘A crise que 
estamos vivendo é fruto e produto de um sistema chamado capitalismo que está em sua fase neoliberal, não é 
mais suportável, ajustável, a não ser as custas de uma degradação crescente da natureza, do ambiente, 
inclusive ameaçando a própria sobrevivência  dos seres humanos, de uma super exploração de trabalho, 
desumanização do humano e desnaturalização do natural. É um sistema que a gente vive, e um sistema que 
nos condena. Frente a isso, que um sindicato como este, um educador consciente e conscientizador se coloca 
como alguém que diz, onde quer que eu esteja trabalhando a minha função não é capacitar e formar 
competentes competitivos para reajustar esse sistema, mas é criar um outro mundo. Não somos apenas 
ensinadores de matérias, mas construtores de pessoas humanas. Não podemos sair dizendo terminei uma 
matéria que tinha que dar hoje, mas tem que sair dizendo dei mais um passo de uma tarefa humanitária que é 
construir a pessoa’’.

 No segundo ponto Brandão falou sobre 
a importância de crer em nós. O mundo 
capitalistas, e suas crises,  faz com que nós, 
começamos a descrer de nós, hoje em dia a 
gente vai numa banca e tem revistas onde 
especialistas dizem como a gente deve comer, 
como deve rezar, mas por de trás disso existe 
um projeto mediático para descrer de nós.
 Por fim, Brandão destaca que é preciso 
acreditar primeiro na capacidade da educação 
do outro. Precisamos transformar o mundo que 
a gente vive, em um mundo mais humano. 

‘‘PRECISAMOS TRANSFORMAR O MUNDO QUE A GENTE VIVE”

 Os congressistas foram provocados por Brandão para fazer trabalhos de grupos, levantar os questionamentos e um 
representante do grupo fez a explanação. Na sequência Brandão respondeu e compartilhou outras experiências de vida.

HUMILDADE E SIMPATIA
 A distribuição aos congressistas do livro ‘‘História do menino que lia o mundo’’ foi proporcionado devido 
a parceria entre o SITESPM-CHR e a CREDI-CHAPECÓ. Por isso, no sábado e no domingo o autor do livro e 
palestrante do Congresso Carlos Rodrigues Brandão, além de nos presentear com sábias palavras também 
autografou carinhosamente os livros. 



CONGRESSO APROVA TESE DE ATUAÇÃO DO SITESPM-CHR
  A coordenação do Congresso resgatou os pontos da Tese que foram discutidos pelos servidores nos 
municípios de atuação do Sindicato. No final do Congresso foi realizada a votação da Tese de Atuação do 
Sindicato para os próximos quatro anos, sendo aprovada por unanimidade dos participantes.  

 AGREDECIMENTOS 

JANTAR ACOMPANHADO DE BOA MÚSICA
 No sábado (24) os delegados/as saborearam um delicioso jantar e a boa música animou os 
participantes que puderam levantar a ‘poeira’ e se divertir. 

 A Direção Execut iva do 
S I T E S P M - C H R  a g r a d e c e  o 
e m p e n h o  d e  t o d o s ( a s )  n a 
mob i l i zação que prop ic iou  a 
participação dos delegados(as) no 
Congresso.
 O V I  CONGRESSO DO 
SITESPM - CHR GANHOU VIDA e 
entrou para a nossa História de 
o r g a n i z a ç ã o  g r a ç a s  a o s 
delegados(as) que se fizeram 
presentes dos seguintes municípios: 
Chapecó, Galvão, Faxinal dos Guedes, Nova Itaberaba, Xanxerê, Palmitos, Abelardo Luz, Quilombo, Nova 
Erechim, Entre Rios, Ponte Serrada, Caibi, Serra Alta, São Carlos, Irati, Sul Brasil, Saudades, Vargeão, 
Maravilha, Iraceminha, Cunha Porã, Jupiá, Pinhalzinho, Ipuaçú, Caxambu do Sul, Xaxim e São Domingos. 

 Foi prestada homenagem a coordenação do Congresso: Rozangela Dalbosco, Jair Fülber, Valdir Skrzypczak e 
Marilene Lauermann, com a entrega da placa tendo o seguinte dizer: ‘‘O SITESPM-CHR é construído através de ideias e 
energia física de suas lideranças’’.
  Também foram homenageados os dirigentes e funcionários que contribuíram na organização da atividade. 

 HOMENAGEM 
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