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e a favor da exploração
CONTRA OS TRABALHADORES/AS

(Votaram a favor da Reforma Trabalhista)



Expediente

Tiragem: 5 mil exemplares
Abrangência: 38 municípios 
Impressão: Gráfica Expresso

Distribuição gratuita

Humor que faz bem!
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EDITORIAL

Professora Vania Barcellos 
Presidenta do SITESPM-CHR

 O número de habitantes? Não. Xaxim tem 27.921 habitantes e Coronel Martins 2.541.
 O número de eleitores? Não. Xaxim tem 21.921 eleitores e Coronel Martins 2.145.
 O PIB? Não. Xaxim tem o Produto Interno Bruto R$ 740.230.000,00 e Coronel Martins R$ 
37.545.900,00.
 A Economia? Não. Xaxim tem uma economia diversificada na área industrial, comércio e de 
agroindústria. Coronel Martins a agroindústria emprega 80% da população a base da Agricultura 
Familiar.
 O Partido Político que os governa? Não. A cidade de Xaxim é governada pelo Prefeito Lírio 
Dagort do PSD numa coligação com PRB, PSD e PC do Be Coronel Martins tem como Prefeito Ademir 
Madela do PT, sem coligação. 

 Chega de suspense!
 O que estes dois municípios têm em comum é o fato dos dois Prefeitos estarem em dívida com os 
Servidores Municipais.
 A dívida do Prefeito de Xaxim é maior, pois ela vai além da reposição. Lírio Dagort não pagou o 
resíduo da data-base de 2016, não pagou a Progressão por Tempo de Serviço, não pagou a Progressão 
por cursos dos professores, não pagou o acréscimo de 2% à Regência de Classe dos Professores e não 
pagou o aumento ao vencimento para a equipe de Enfermagem regulamentado em Lei. O pacote da 
dívida é grande!!!! 
 Em Coronel Martins os servidores já decidiram entrar com Ação Judicial de cobrança da dívida 
do município e o Sindicato está juntando a documentação necessária.
 Em Xaxim os servidores realizaram Greve e atualmente estão em Estado de Greve e realizarão 
Assembleia no início de outubro para deliberar os rumos do movimento.
Lamentamos a forma tradicional pela qual os dois governos administram os municípios, pois o método 
adotado para gerenciar os recursos financeiros e de pessoal se resume em não pagar o mínimo que os 
servidores tem direito, quando deveriam adequar a estrutura administrativa do município a sua 
realidade financeira, reduzir o número de comissionados, diminuir salários de Prefeito e Secretários, 
não pagar gratificações injustificáveis, cortar as diárias, etc.
 Os políticos precisam se reinventar e se adequar a realidade de cada município no país em que o 
Presidente congelou os investimentos públicos por 20 anos, apoiado pela maioria dos deputados e 
senadores catarinenses. 
 Que futuro nos reserva esta prática política tacanha e limitada 
que somente sabe cortar a custa dos trabalhadores e trabalhadoras? 
 O que nos reservará as eleições futuras?
Nota informativa: dos 38 municípios organizados de nossa base 
apenas Xaxim e Coronel Martins não pagaram o deveriam na data-
base deste ano.

XAXIM E CORONEL MARTINS O QUE EXISTE EM COMUM ENTRE 
ESTES DOIS MUNICÍPIOS?

É A TREVA!!!!!!!!!!!!!!!!
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Advogado do SITESPM-CHR 
  MARCELO ANDRÉ MÜLLER

Ieda Pertuzatti

 O movimento sindical na categoria dos funcionários públicos municipais possui 
um grande diferencial, sua diversidade de cargos e salários, possibilita aos 
sindicalizados e aos seus dirigentes a realização de um exercício de reciprocidade, de 
se por no lugar do outro e perceber o que é prioridade para o grupo. Neste sentido, o 
olhar para o todo é necessário, o olhar do jurídico, se faz necessário e importante para 
ajudar no equilíbrio das causas e das reivindicações. A gestão possui vários elementos 
para observar que vão para além do funcionalismo público, e o olhar atencioso, 
cauteloso  de um advogado para defender estes faz toda a diferença, pois 
direciona e acompanha o cumprimento dos direitos dos Servidores Municipais.

Inclusão do art. 442-B, fará com que os trabalhadores percam 
os direitos previstos na Constituição Federal

REFORMA TRABALHISTA

 Com o advento das alterações na Legislação trabalhista, mais de 100 artigos da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sofreram alterações. 
 Além das alterações, foram inseridos na CLT, novos dispositivos legais, que alteram 
substâncialmente, as práticas do mundo do trabalho, até aqui respeitadas e de 
observância obrigatória por empregadores e empregados. 
 Talvez, um dos mais nefastos artigos inseridos na CLT, por ocasião da aprovação da 
Reforma Trabalhista, tenha sido, o art. 442-B, que cria uma nova modalidade de 
prestadores de serviços autônomos – a modalidade de prestador de serviços 
exclusivos. 
 O artigo 442-B, traz a seguinte redação “A contratação do autônomo, cumpridas por 
este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou 
não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta Consolidação."

 Diante deste dispositivo, será possível a contratação de prestadores de serviços autônomos (que 
não possuem vínculo de emprego), com exclusividade, que trabalham para um só empregador. 
 Na atual legislação, prestadores de serviços são aqueles que mantém diversos contratos, sem 
exclusividade com apenas um tomador, ou seja, são via de regra os profissionais liberais e aqueles 
profissionais que prestam determinado trabalho, como de manutenção e conservação ocasionais 
(eletricistas, encanadores, etc.).
 A nova legislação, possibilita a burla a 
relação empregatícia, uma vez que, permite 
que qualquer trabalhador seja contratado na 
modalidade de prestador de serviços, desde 
a empregada doméstica, até aquele que atua 
na indústria, comércio ou na administração 
pública. 
 Isso implica em que, esses novos 
trabalhadores percam todos os seus direitos 
previstos na Legislação, uma vez que não 
são empregados, a exemplo de férias, 13º 
salário, descanso semanal remunerado, 
limite da jornada de trabalho, entre outros, 
pois sendo prestador de serviços autônomo, 
ele se equipara ao empresário. 
 Desta forma, é um duro golpe contra 
os trabalhadores, pois embora os direitos estejam previstos na legislação, parte significativa dos 
trabalhadores será de forma indireta privado do acesso aos mesmos uma vez que sendo prestador de 
serviços autônomo, não poderá invocar a lei a seu favor, pois não será considerado empregado.
 Muito provavelmente, os empregadores a partir da entrada em vigor das mudanças na CLT, no final 
de novembro/2017, passarão a demitir empregados, para contratar prestadores de serviços, 
precarizando o trabalho.

Presidenta - Nova Erechim
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A Emenda Constitucional 95 congelou por 

20 anos as despesas públicas primárias, ou 

seja, congelamento dos salários dos servidores 

públicos, dos recursos para o custeio do 

funcionamento dos serviços públicos e dos 

investimentos públicos em obras – o orçamento só 

poderá ser no valor do ano anterior mais a inflação, 

mesmo se a receita crescer mais que a inflação.

Agora o governo lacaio de Temer e da 

maioria dos Deputados e Senadores 

querem aprovar a Reforma da Previdência 

para aproximar o local do trabalho com o 

cemitério passando a aposentadoria para 

depois dos 65 anos (a proposta inicial era de 65 

anos de idade mínima para homens e mulheres, 

com a nossa luta, a proposta atual estabelece a 

idade mínima de 62 anos para as mulheres).

Recolonização do Brasil; entrega da 

soberania nacional e das riquezas 

naturais; privatizações; terceirização; 

d e s m o n t e  d o  E s t a d o  e  d o s 

serviços públicos.

A Reforma Trabalhista aprovada, que entra 

em vigor dia 11 de novembro reduz os 

diretos dos trabalhadores (o  Brasil está 

criando o semiescravo do século XXI): 

contrato por CNPJ; contrato por hora (trabalho 

intermitente);  terceirização em todas as 

atividades das empresas públicas e privadas; 

jornada de 12 horas de trabalho por dia; negociado 

sobre o legislado podendo reduzir os direitos hoje 

garantidos em lei (que foram conquistados ao 

longo da história); limitação no poder de atuação 

dos sindicatos e limitação do acesso dos 

trabalhadores e sindicatos à Justiça do Trabalho.

TRAIDORES. LACAIOS DO GRANDE CAPITAL .

FORA LADRÕES DE DIREITOS!

Esses deputados e os senadores (fotos na capa) votaram a favor da Reforma Trabalhista 
e dos ricos, contra os(as) trabalhadores(as). 

Eles fazem a farra com as grandes empresas nacionais e multinacionais. 
Os(as) trabalhadores regridem ao século XIX nas condições de trabalho e de vida.

Celso Maldaner 
PMDB

João Kleinubing 
PSD

João Rodrigues 
PSD

 Jorginho Melo
 PR

Marco Tebaldi 
PSDB

Mauro Mariani 
PMDB

Rogério Peninha
 PMDB

 Valdir Colatto
 PMDB 

Ronaldo Benedet 
PMDB

LUPA SINDICAL *Texto elaborado pelo Secretário de 
Comunicação e Formação Lizeu Mazzioni  
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    O Governo Temer, os empresários, as multinacionais e a maioria dos políticos associados ao 

capital financeiro querem acabar com os Sindicatos. 
   E não é para o bem dos trabalhadores(as). Eles querem acabar com os Sindicatos para 

ampliarem a exploração sobre os trabalhadores (as). Fique esperto(a)!
   Nós sabemos da importância do Sindicato em nossa luta em defesa de nossos direitos e 

valorização! Lutamos contra a exploração e a injustiça.
    Você que já é sindicalizado e participa das lutas do sindicato, parabéns. Está fazendo a sua 

parte em defesa dos direitos e valorização da classe trabalhadora.
    Precisamos fortalecer ainda mais o Sindicato nesse momento que estamos sendo atacados 

por todas essas reformas que querem escravizar os trabalhadores(as). Sem não lutarmos hoje, 

amanhã poderá ser tarde demais. O trabalhador pode lutar, o escravo pouco poderá! 
   Você que já é associado, peça para o colega que ainda não é fazer a sua parte, sindicalizando-

se também.

 A Central Única dos Trabalhadores lançou (durante 

a realização do Congresso Extraordinário realizado em São 

Paulo nos dias 27 a 31 de agosto), uma campanha nacional 

para coletar mais de 1 milhão e quinhentos mil assinaturas 

para um projeto de iniciativa popular a ser apresentado ao 

Congresso Nacional para que sejam revogadas a reforma 

trabalhista (Lei 13.467 de 13 de julho de 2017) e a 

terceirização (Lei 13.429 de 31 de março de 2017).

 O SITESPM-CHR encaminhará a coleta de 

assinaturas em todos os municípios. Fique atento e 

contribua com a sua assinatura e com a coleta da 

assinatura dos colegas,  fami l iares,  v iz inhos e 

trabalhadores de outras categorias.

PROJETO DE INICATIVA POPULAR PRETENDE REVOGAR A
 REFORMA TRABALHISTA E A TERCEIRIZAÇÃO.

O professor, Lizeu Mazzioni, Secretário de Comunicação e Formação do SITESPM-CHR,  
representou o nosso Sindicato no Congresso da CUT

ATENÇÃO COLEGA TRABALHADOR(A)!

Vamos juntos resistir e lutar pela nossa valorização e por um mundo melhor!



Servidores da Prefeitura de Xaxim realizam mateada 
e entregam material à população explicando  os motivos do Estado de Greve 
 Um sábado lindo de sol, muito chimarrão, 
boa música e ótimas companhias. No dia 12 
de agosto, o SITESPM-CHR realizou a 
Mateada dos Servidores Municipais da 
Prefeitura de Xaxim em Estado de Greve. 

 A mateada realizada na praça Frei Bruno 
estava na programação dos Servidores que 
continuam em Estado de Greve até o prefeito 
Lírio Dagort (PSD) pagar o que deve a 
categoria.

 Durante a mateada, aconteceram falas 
dos dir igentes do SITESPM-CHR, da 
FETRAM e lideranças locais.

 Houve panfletagem no comércio e aos 
motoristas que receberam um material 
explicando os motivos que levaram os 
servidores ao Estado de Greve. Além da 
música boa com os colegas Luis, Gibrair e 
Francisco, muito chimarrão e cri-cri.

1-Reposição dos Servidores de 3,99%: 
data-base maio/2017;

2-Reajuste dos professores de 7,64% em 
respeito a Lei do Piso Nacional do Magistério;

3- Última parcela da defasagem dos 
servidores de 2016 de 3,47;

4-Última parcela do reajuste dos 
professores de 2016 de 4,47%;

5- Cumprimento da Lei nº 168/2015 que
 concedeu aumento a Equipe de Enfermagem;

6-Pagamento de aumento da Regência
 de Classe de 2%;

7-Pagamento da progressão aos professores
 de 2%;

8-Progressão por Tempo de Serviço de 1% 
para todos os servidores;

O que o prefeito deve aos Servidores: 

Desfile de 7 de setembro contou com protesto dos Servidores em 
Estado de Greve em frente ao palanque oficial06



 No programa Rede VidaViva 
pensamos uma nova relação entre 
vida, saúde e trabalho do trabalhador 
nas suas diferentes funções. Esse 
programa tem grande importância 
para a melhoria de nossa saúde, pois 
podemos perceber,  es tudar  e 

modificar nossas relações e a estrutura no local de 
trabalho. É necessário a implantação desta rede em 
cada local de trabalho para podermos desenvolver 
nossa função com mais saúde, alegria, prazer.....
Maristela Maronesi - Chapecó

‘‘Uma ação coletiva no local de trabalho em defesa não só da saúde, mas da vida’’

 Um balde pesado de mais, um quadro alto de mais, vozes altas de mais, 
desprotegidos do sol, da chuva, do barulho, um assento desconfortável, movimentos

                      repetitivos, uma alimentação insuficiente. Lá se vão anos em ambientes de trabalho que
       proporcionam dores de cabeça, nos braços, cansaço, tristeza, depressão, fibromialgia e tantas outras doenças 
que se espelham rapidamente pelo nosso corpo. E lá se vai a nossa vida!
 Esses são sintomas que aparecem e muitas vezes não damos atenção necessária. Dores que se 
multiplicam com o tempo e desencadeiam uma série de complicações para a saúde. Muitos desses sintomas 
aparecem por causa dos ambientes de trabalho inadequados. 
 O programa Rede VidaViva vem para provocar diversas reflexões sobre quais os fatores de trabalho estão 
influenciando a saúde e a vida dos trabalhadores?  Como e porque as empresas/prefeituras gerenciam os índices 
de acidentes, ao invés de investir em segurança?
 Essas provocações são realizadas com grupos de trabalhadores criando espaços coletivos para que os 
mesmos reflitam sobre seu trabalho, sua vida, sua saúde a partir da própria realidade. A experiência serve para 
fortalecer e qualificar ainda mais a organização dos trabalhadores na luta por melhores condições de trabalho e 
vida. 
 No SITESPM-CHR uma experiência foi iniciada sob a coordenação da presidenta do Sindicato Vania 
Barcellos e da dirigente Maria Izabel Girotto. Lideranças dos municípios de Palmitos, Pinhalzinho, Chapecó, 
Xanxerê e Maravilha já participaram de dois momentos de formação nos meses de fevereiro e junho. Apesar da 
formação ser contínua, os participantes foram capacitados para serem monitores do programa Rede VidaViva. 
 No mês de agosto os monitores estiveram reunidos para planejar a aplicação do programa na Base 
Organizada do Sindicato. Neste mês de setembro, os funcionários do SITESPM-CHR passarão pela experiência e 
nos próximos meses a aplicação se dará em municípios da região. 

 Quando colocamos nossa saúde como 
prioridade passamos a adoecer menos e 
consequen temen te  passamos  a 
trabalhar melhor, gerando assim maior 
prazer e satisfação na função que 
desempenhamos. Após a participação no 

programa, passei a compreender melhor meus colegas 
de trabalho, a valorizar, respeitar e compreender suas 
particularidades e adoecimentos. Aprendi a não duvidar 
da dor do outro. O programa nos auxilia em como 
podemos nos cuidar, com pequenos ajustes que nós 
mesmos podemos realizar no local de trabalho, 
proporcionando uma melhor qualidade de vida. 
Ivandra Tereza Karling - Maravilha

Confira depoimento das monitoras do projeto 

 Vivenciar a implantação  Rede VidaViva 
ainda em forma de semente em nossa 
grande região atendida pelo SITESPM-
CHR foi emocionante, pois aflorou algo 
em nós trabalhadores/as de que podemos 
e devemos transformar nosso ambiente 

de trabalho a partir de nossas interrelações num 
ambiente gostoso de conviver, saudável,  sem deixar 
de lado nossas lutas por um local de trabalho mais 
humanizado. Com a Rede VidaVida em nossos 
encontros com nossos colegas que nos cercam 
teremos a oportunidade de avaliar, reestruturar, aplicar 
este programa nas nossas ações cotidianas.
Eli Aparecida da Silva Paz - Xanxerê

  A abertura de espaço onde o trabalhador/trabalhadora tem de se expressar, despertar e 
aprender com o sistema de trabalho que aí está em com uma causa chamada Saúde do 
trabalhador. O programa faz com a gente se concientize na maneira de como  estamos adoecendo 
e o que fazer para nos prevenir e transmitir aos demais colegas.
Clóvis Colla - Palmitos 07

Pela primeira vez vejo a oportunidade de 
olhar verdadeiramente para o trabalhador 
como pessoa. Pessoa que sente e que 
vive e não só como uma ferramenta de 
produção. A melhor parte é que ele 
acontece COM os trabalhadores PARA os 

trabalhadores, em um grupo que me mostrou que 
devemos enxergar o outro  com amor. O programa nos 
dará a possibilidade de resolver, de fato, os problemas 
do nosso local de trabalho, melhorando a qualidade de 
vida de todos/as.

Mariana Priscila Vedovatto - Pinhalzinho



Vai encarar?  
Curso de Marketing Sindical fez uma reflexão sobre como trabalhar a imagem

 do Sindicato nessa época delicada de se fazer sindicalismo.
Chapecó- Nos dias 16 e 17 de agosto aconteceu no auditório do SITESPM-CHR palestra com o 

professor Milton Pomar com o tema Marketing Sindical. O curso foi proporcionado pelo DIEESE e 

participaram dessa primeira etapa o dirigente Elcio de Castro e a jornalista Silvia Menegatti. 
 O curso trouxe uma reflexão sobre o número de trabalhadores e trabalhadoras sindicalizadas e o 
quanto a sindicalização é importante para os avanços nos direitos. Nesse período conturbado 
politicamente, podemos perceber com muita frequência a criminalização dos Sindicatos, os meios de 
comunicação junto com políticos e o poder econômico contribuem para uma massiva propaganda 
contrária aos Sindicatos.
 A Reforma Trabalhista foi o ponto chave para aumentar a criminalização dos Sindicatos, 
incentivando os trabalhadores a não se sindicalizar. Nesse cenário o trabalho sindical será 
prejudicado? Diante de investimento milionários com publicidades contrárias aos Sindicatos, como a 
nossa comunicação chegará aos trabalhadores? Como podemos avançar?
Ainda não temos as respostas necessárias para essas questões. Por isso, por enquanto precisamos 
continuar falando bem, escutando e pesquisando, ouvir os argumentos contrários para construir novos 
argumentos. 
 No dia 06 de outubro acontecerá uma oficina sobre Planos de Marketing e Técnicas de 
Argumentação em Joaçaba, onde haverá representantes do Sindicato na busca por respostas. 

PRIMAVERA    CULTURAL
Pinhalzinho- Aconteceu no início de setembro, na Câmara de Vereadores de Pinhalzinho o lançamento da 
Primavera Cultural do SITESPM-CHR, em parceria com a Combi Livraria Marcelino Chiarello. Uma das 
coordenadoras da atividade a dirigente Rozangela Dalbosco explicou no início da atividade, que esse projeto é 
uma maneira de suprir uma demanda existente de levar literatura, música, poesia, para os diversos municípios 
da região como processo de formação. 
 Na primeira noite o professor da UFFS Danilo Martusceli faz sua contribuição com o tema, a leitura 
como instrumento para a interpretação da realidade. O companheiro Ernesto Puhl, que também é um dos 
coordenadores da atividade falou sobre a importância da leitura e da literatura para a formação. 
 No sábado a atividade continuou com a palestra do mestre em Educação, professor e Secretário de 
Comunicação e Formação do SITESPM-CHR Lizeu Mazzioni que falou sobre Capitalismo, Estado e 
Cidadania. 
 A Primavera Cultural também chegará aos municípios de Maravilha, Xanxerê, Palmitos, Faxinal dos 
Guedes e Abelardo Luz. 

Literatura, poesia e arte um 
processo de formação 

 

Participantes da primeira noite em Pinhalzinho e grupo de Chapecó que realizou a atividade no dia 14 de setembro
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