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SITESPM - CHRREVISTA

Os trabalhadores/as participam da GREVE GERAL contra 
as Reformas Trabalhistas e Previdenciária  que destroem 

os Direitos Trabalhistas e a Aposentadoria. 

Chapecó

 A Reforma Trabalhista aprovada pelos Deputados acaba com os direitos trabalhistas 
conquistados com muita luta pela Classe Trabalhadora nos últimos séculos. Se for aprovada com o 
mesmo texto pelos Senadores, os trabalhadores/as brasileiros voltarão à situação de semi escravidão 
como era no início do século passado, antes da CLT.
 A GREVE GERAL  do dia 28 de abril provocou alterações na proposta da Reforma da 
Previdência, mas a idade mínima continua 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. 

 REAJA AGORA OU MORRA TRABALHANDO!
Precisamos fortalecer a mobilização e a luta!



EDITORIAL Estamos de olho
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Humor que faz bem!

Vania Barcellos 
Presidenta do SITESPM-CHR

 O cenário nacional de Reformas nas Leis 
nos levou a sentir o calor da rua como diz a letra 
da música, e foi quente, e foi lindo!
 Estamos todos os servidores municipais 
da base do SITESPM – CHR de parabéns porque 
decidimos participar de mais uma Greve Geral no 
dia 28 de abril/17.
 Fomos 27 municípios sentindo o calor da 
rua juntamente com trabalhadores(as) de 
diversas categorias.
 Na rua estaremos quantas vezes for 
necessário agora e no futuro, pois nossa luta não 
tem fim. Sabemos dos problemas que teremos 
em nossos municípios devido ao congelamento 
dos investimentos públicos (PEC 55)  esta aliada 
a Terceirização ampla e irrestrita juntas com a 
Reforma Trabalhista, se esta passar no Senado, 
e por último, se não for barrada  a Reforma da 
Previdência, muito teremos que nos mobilizar. 
 Provavelmente 2018 será um ano de 
ataque aos nossos Planos de Carreira e 
Estatutos na tentativa dos Prefeitos em adequá-
los às mudanças na legislação geral nacional.
 Mas 2018, também será o ano do troco, 
de por em prática a Lei do Retorno aos 
Deputados Federais e Senadores do Oeste 
Catarinense que estão votando pela retirada de 
direitos dos trabalhadores (as). Faremos uma 
corrente unindo os servidores municipais, 
familiares e amigos e não permitiremos que 
estes traidores se reelejam ou que façam 
sucessores com o mesmo perfil.
 A g r a d e c e m o s  o  e m p e n h o  d o s 
Presidentes (as) das Coordenações Municipais e 
Representantes Sindicais de Base (CORESBA) 
os quais tem desempenhado papel fundamental 
na organização e mobilização dos servidores 
municipais de nossa base.

“EU VOU SENTIR O 
CALOR DA RUA.” 

O próximo encontro será em Brasília!!!!!

 Juntos, sempre!!!!!!!!!!!!



ESPAÇO JURÍDICO
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Advogado do SITESPM-CHR 
  MARCELO ANDRÉ MÜLLER

REFORMA TRABALHISTA TORNA-SE O MAIOR RETROCESSO SOCIAL DA HISTÓRIA NAS 
RELAÇÕES DO TRABALHO COM A ALTERAÇÃO DE 108 ARTIGOS DA CLT

 Publicamente, os defensores da Reforma Trabalhista, afirmam que a mesma é necessária para modernizar as relações 
de trabalho, uma vez que, a atual legislação estaria ultrapassada, pelo fato de ser de 1943. 
 Esta afirmação não é verdadeira. O que está ocorrendo, não é uma adequação da legislação aos tempos atuais, mas 
sim, revogando os principais pontos que hoje defendem o trabalhador.
 Os defensores da Reforma vem atacando quase que exclusivamente os Sindicatos em suas falas públicas, em defesa 
da Reforma, provavelmente porque após o surgimento destes, os trabalhadores passaram a ter direitos. 
 No Brasil, a atual estrutura sindical surgiu a partir de 1930. Até aquele momento o trabalhador era praticamente um 
objeto do empregador. Foi a luta organizada dos trabalhadores através de seus Sindicatos que garantiram direitos. Cito: a) 
Jornada de trabalho semanal máxima; b) Férias; c)13º salário; d) Horas Extras; e) Salário Mínimo por categoria; f) Estabilidade 
para diversas situações; g) surgiu a Justiça do Trabalho; h) FGTS; i) Direito a Aposentadoria; j) Licença Maternidade, Auxílio-
Doença, proteção para a invalidez; k) Estabilidade no Serviço Público; l) e todos os demais.  
 Tudo isto está ameaçado se a Reforma Trabalhista for aprovada. E muitos ainda não compreendem a ideia que a 
Reforma traz, de total mudanças nas relações de trabalho. Estas mudanças não são para favorecer o trabalhador e sim, tão 
somente o empregador. 
 Dentre os pontos da Reforma, que prejudicam o trabalhador, destacamos os que seguem: 

1. DESMONTE DA ATUAL ESTRUTURA DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR: Fim da atual estrutura Sindical 

 A reforma prevê que não será mais necessária a presença obrigatória dos Sindicatos por ocasião 
da fixação de acordos, entre o empregador e os empregados. Isto obrigará muitos trabalhadores a aceitar 
acordos oferecidos, para que o mesmo não perca o seu emprego. Exclui ainda os Sindicatos da 
homologação das rescisões dos contratos de trabalho, que poderão ser feitas na própria empresa. Além 
do mais a reforma fragiliza a Justiça do Trabalho, pois a mesma, não será mais gratuita. O trabalhador 
terá de pagar custas e honorários até do perito. E se não tiver dinheiro, muito provavelmente ficará sem 
poder reclamar os seus direitos.

2.CRUELDADE COM AS GRÁVIDAS

 A partir da reforma quem decide aonde as grávidas (e as lactantes) trabalham é o médico da 
empresa. Ou seja, mesmo que ela esteja em um local insalubre para ela e o bebê, quem decide agora o 
lugar de trabalho é o próprio empregador. Atualmente grávidas são proibidas de trabalhar em local 
insalubre.

3. MEIA-HORA DE ALMOÇO 

 Hoje é obrigatório intervalo para almoço de pelo menos uma hora. A partir da reforma passa a ser 
obrigatório tão somente meia-hora, o que afetará a saúde dos trabalhadores.

4. NEGOCIADO ACIMA DO LEGISLADO
 A reforma estabelece que o negociado entre o empregador e o empregado, valerá mais do que 
aquilo que está na Lei. Assim tendo o trabalhador assinado um acordo, ainda que pior que a Lei, este 
prevalecerá. Desta forma diversas situações poderão ser impostas e legalizadas através de um simples 
acordo  entre as partes, forçado pelo patrão.

5. TODA A REFORMA DESTINADA A CONTEMPLAR O EMPREGADOR 

 Nenhuma melhoria para os trabalhadores. Nenhuma regulamentação para combater as práticas abusivas 
contra o trabalhador. Não há previsão de punição mais severa para Empregador que não 
assina a Carteira, não paga horas extras feitas, não recolhe as contribuições 
previdenciárias, que pratica assédio moral, etc. 
 Conforme os pontos destacados, pode-se observar, que os trabalhadores serão 
prejudicados com a reforma. Não há nela, nada de bom para os trabalhadores. Ainda assim 
a mesma foi aprovada, pelo fato da maioria dos deputados serem representantes dos 
empregadores que financiaram suas campanhas eleitorais, embora tenham sido eleitos 
pelos trabalhadores. 
 Os reflexos desta reforma, serão sentidos por todos. Inclusive pelos servidores 
públicos, uma vez que, os prefeitos tentarão adequar, a legislação municipal de acordo com 
as alterações propostas na reforma trabalhista. 
 A mesma já foi aprovada na câmara dos deputados. Agora está em tramitação no 
Senado Federal. Cabe a cada trabalhador contatar com os Senadores para protestar 
contra a aprovação da reforma trabalhista pelo Senado Federal. A terceirização em massa, por 
exemplo, acabará com os Concursos Públicos e a estabilidade dos novos trabalhadores públicos.



ESPECIAL 
GREVE GERAL

Abelardo Luz

Chapecó

Cunhataí
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São Domingos

Greve é para quem tem coragem e foi essa coragem que os dirigentes do Sindicato de Cunhataí e São Domingos demonstraram mesmo 
com pouco tempo em frente às coordenações eles motivaram as lideranças e foram para as ruas em seus municípios.

AQUI, NINGUÉM
 FOGE À LUTA!



Faxinal dos Guedes

MOBILIZAÇÃO NO TRANCAMENTO DAS BRsMOBILIZAÇÃO NO TRANCAMENTO DAS BRs

Servidores de Coronel Martins participaram da paralisação em 
Faxinal dos Guedes

Servidores de Palmitos e São Carlos estiveram em Águas de Chapecó trancando a SC 283.

Palmitos São Carlos

Faxinal dos GuedesCoronel Martins

Quilombo

0505

Nova Erechim Nova Itaberaba

 O SITESPM-CHR convocou os servidores da sua base para participar da GREVE GERAL 
realizada no dia 28 de abril de 2017. Em 27 municípios os servidores pararam suas atividades e foram 
às ruas lutar dizer que são contra as propostas da Reforma Trabalhista e da Previdência. O dia 28 de 
abril ficará na história para muitos municípios porque foi a primeira greve regional realizada.
Parabéns as lideranças da base e aos servidores que não tiveram medo de sentir o calor da rua!

SEM DÚVIDA, PARA O SITESPM-CHR E SUAS CORAJOSAS LIDERANÇAS 
A GREVE FOI VITORIOSA!!!
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Deputados que tiram direitos
Pinhalzinho

Planalto Alegre

Saudades Xaxim

IratiXanxerê

Ouro Verde

Ipuaçu

Entre Rios

As coordenações do SITESPM-CHR nos 
municípios de Ouro Verde, Entre Rios e Ipuaçu 
mobilizaram os servidores para participar da 
Greve Geral em Xanxerê.



de trabalhadores não serão perdoados em 2018

Em Maravilha, grevistas realizaram escracho em frente a empresa do deputado 
Celso Maldaner (PMDB)  que votou contra os trabalhadores/as

Presidenta do SITESPM-CHR Vania Barcellos participou da greve nos municípios
 de Cunhataí, Maravilha, Saudades e Pinhalzinho. 
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Enquanto isso, o presidente da FETRAM Lizeu Mazzioni, fez o debate da greve geral 
com aula pública em Abelardo Luz, falas em Xaxim, Chapecó, Xanxerê e Pinhalzinho.  

Caxambu do SulPonte Serrada



LUPA SINDICAL

MAS A LUTA CONTINUA. PRECISAMOS FORTALECER NOSSA LUTA 
PARA DERROTARMOS O REESTABELECIMENTO DA ESCRAVIDÃO NO BRASIL.  

 A destruição dos direitos e das garantis mínimas dos 
trabalhadores que o governo Temer junto com os deputados e 
senadores golpistas estão chamando de Reforma Trabalhista 
representará um grande retrocesso nas condições de vida e de 
salário dos trabalhadores brasileiros.
 Reduzir o custo do trabalho, ou seja, reduzir o valor do 
trabalho é o grande objetivo da reforma trabalhista. Ao invés do 
Brasil desenvolver políticas públicas de educação e saúde para 
aumentar a capacidade produtiva, baixar os juros e praticar políticas 
de soberania e defesa da economia nacional perante a predação 
imperialista das empresas globais para proteger nossos empregos 
e condições de vida, o governo Temer, junto com a maioria dos 
deputados e senadores, destrói os direitos e condições de vida para aumentar o lucro das grandes empresas com o 
aumento da exploração sobre os trabalhadores/as.
 A Reforma da Previdência também visa esse aumento da exploração sobre os trabalhadores/as e o lucro das 
grandes empresas. Ela tem dois objetivos principais: com a aposentadoria só depois dos 65 anos, os trabalhadores 
dependerão de vender a sua força de trabalho por mais tempo, mesmo que por um valor menor devido a idade avançada e 
mais gente procurando trabalho. Sem a previdência pública, mais gente fará sacrifícios para pagar uma previdência 
privada, aumentando o lucro dos bancos. 
 Imagine uma vida com contrato temporário de trabalho, terceirização em massa,  jornada de até 12 horas por dia, 
pagamento por hora trabalhada sem descanso semanal e férias remuneradas, com intervalo de só 30 minutos para o 
almoço, sem o pagamento de horas extras (reposição no banco de horas), sem o direito do sindicato acompanhar a 
rescisão do contrato de trabalho, sem o direito de cobrar na Justiça do Trabalho se o empregador não pagar o que deve ao 
trabalhador, sem multas para o empregador que desrespeita as leis trabalhistas, onde o negociado (ou a imposição do 
empregador) vale mais que os direitos das leis trabalhistas. Imagine a vida em um país onde os trabalhadores não terão 
garantias, apenas deveres impostos pelos patrões e governos.  A Reforma Trabalhista quer transformar o Brasil nesse 
país, quer reintroduzir a escravidão no Brasil, disfarçada de livre mercado, de individualização, de ‘‘livre negociação”, e, 
claro, livre exploração, sem regras e sem limites. 
 Trabalhar mais, ganhar menos e morrer trabalhando. Esse é o futuro que o governo Temer e os deputados e 
senadores golpistas querem para você e sua família com as reformas trabalhista e previdenciária. 

REAJA AGORA OU MORRA TRABALHANDO.
Participe das mobilizações, atos públicos e greves. 

Manifeste sua opinião e indignação enviando mensagens para os parlamentares. 

Deputado/a - Partido Telefone E-mail

Carmen Zanotto - PPS dep.carmenzanotto@camara.leg.br (49) 99118-2323

Décio Lima - PT dep.deciolima@camara.leg.br(47) 99904-1313

Celso Maldaner - PMDB (49) 99985-6521 dep.celsomaldaner@camara.leg.br

Cesar Souza - PSD dep.cesarsouza@camara.leg.br(48) 99912-0025

Espiridião Amim - PP dep.esperidiaoamin@camara.leg.br(48) 99981-4527

Geovania de Sá - PSDB dep.geovaniadesa@camara.leg.br(48) 99912-4849

João Rodrigues - PSD dep.joaorodrigues@camara.leg.br(48) 98845-6090

João Kleinübing - PSD dep.joaopaulokleinubing@camara.leg.br(48) 99189-2606

Jorginho Mello - PR (48) 99911-2223 dep.jorginhomello@camara.leg.br

Jorge Boeira - PP (61) 3215-5342 dep.jorginhomello@camara.leg.br

Marco Tebaldi - PSDB (47) 99972-4545 dep.marcotebaldi@camara.leg.br

Mauro Mariani - PMDB dep.mauromariani@camara.leg.br(47) 99972-2855

Pedro Uczai - PT dep.pedrouczai@camara.leg.br(49) 99950-1300

Ronaldo Benedet - PMDB dep.ronaldobenedet@camara.leg.br(48) 99626-9375

Rogério Peninha - PMDB (48) 99972-0033 dep.rogeriopeninhamendonca@camara.leg.br

Valdir Colatto - PMDB dep.valdircolatto@camara.leg.br(49) 98817-2115

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

(55 61) 99976-0944

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

(55 61) 99113-4799

dalirio.beber@senado.leg.br
(55 61) 99200-6798 

Dalírio José Beber (PSDB)

Envie mensagens contra a Reforma da Previdência 
para os Deputados Federais. 

Envie mensagens contra
 a Reforma Trabalhista 

para os Senadores.

A GREVE GERAL DO DIA 28 DE ABRIL FOI UMA VITÓRIA DOS TRABALHADORES. 

Lizeu Mazzioni, presidente da FETRAM, discursa na Greve Geral 
em Chapecó

*Texto elaborado pelo Secretário de 
Comunicação e Formação Lizeu Mazzioni  
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