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‘‘Nós fizemos história em Xaxim’’

  Auxiliares de Enfermagem Titulados Técnicos de Enfermagem da Prefeitura de 
Xaxim permaneceram 12 dias em greve tornando pública a luta por valorização 
salarial e reconhecimento do título de Técnico de Enfermagem. Esta luta também 
pertence aos demais colegas Auxiliares de Enfermagem das Prefeituras da região. 



GREVE VITORIOSA!!!
  *A greve dos Auxiliares de Enfermagem Titulados Técnicos de 
Enfermagem em Xaxim foi a primeira nesta Prefeitura, 12 dias de 
paralisação foi VITÓRIA DA GREVE;
  *Os Auxiliares de Enfermagem Titulados Técnicos de Enfermagem  
através do movimento grevista mostraram à população e aos demais 
servidores o Governo intransigente e autoritário que dizia negociar, 
mas que frente ao Comunicado de Greve deixou a “máscara cair”, pois 
a tal negociação foi cortada pelo Prefeito Idacir Antonio Orso (PMDB) 
e sua equipe de Governo. Mostrar a verdadeira prática autoritária do 
Governo foi VITÓRIA DA GREVE;
 *Os Auxiliares de Enfermagem Titulados Técnicos de Enfermagem  
demonstraram coragem para tornar pública a situação de 
desvalorização do segmento que mesmo com o Título de Técnicos de 

Enfermagem não têm este reconhecimento do Governo, VITÓRIA DA GREVE. 
‘‘Somente sentem o sabor doce da vitória aqueles (as) que ousam romper os grilhões 

autoritários de Governos como o de Xaxim’’, complementa Vania.

A presidenta do SITESPM-CHR Vania Barcellos avalia a greve dos Auxiliares de Enfermagem 
Titulados Técnicos de Enfermagem da Prefeitura de Xaxim e pontua porque ela foi vitoriosa:

 Os Auxiliares de Enfermagem titulados Técnicos de Enfermagem do município de Xaxim, em Assembleia realizada no dia 
06 de agosto de 2015 deflagraram greve. O Comunicado de Greve foi protocolado na prefeitura de Xaxim no dia seguinte a 
Assembleia e a expectativa era de que o Prefeito Idacir Antonio Orso (PMDB) chamasse o Sindicato para uma Negociação, o que 
não aconteceu. 
 Na manhã do dia 13 de agosto os Auxiliares de Enfermagem titulados Técnicos de Enfermagem se reuniram em frente à 
Prefeitura e iniciaram o movimento grevista ao som de palavras de ordem, apitos, nariz de palhaço, faixas e muita cantoria.  
Os Auxiliares de Enfermagem reivindicam um Vencimento de R$ 2.200,00. Atualmente o salário é de R$ 1.600,00. 
 No primeiro dia da greve o Sindicato foi comunicado oficialmente de uma liminar concedida ao município de Xaxim a qual 
estipulava multa de R$ 20 mil ao dia pela manutenção da greve. O Sindicato entrou com recursos  e a greve foi mantida por 12 dias, 
VITÓRIA do movimento. 
 Durante esse período todos os dias o Sindicato protocolou oficios solicitando Reunião de Negociação, mas até o fim da 
greve o Governo não se reuniu com o Sindicato, nem mesmo apresentou uma contraproposta. 
 Neste período da greve, os Auxiliares de Enfermagem titulados Técnicos de Enfermagem demonstraram resistência e 
compromisso de seguir com o movimento. Por esse e tantos outros motivos as páginas deste jornal do mês de setembro será 
dedicado a estas 17 mulheres e 1 homem que tiveram coragem de permanecer e continuar firmes na luta por seus diretos frente a 
intransigência do Governo . 

PROCESSO DA GREVE

HINO NACIONAL MOMENTO DE EMOÇÃO E UNIÃO
 No início de todas as manhãs o Hino Nacional foi cantado pelos grevistas. 



TARDES DE ESPERA E ALEGRIA

‘%‘Ilarilariê..ôôô...‘‘Ilarilariê..ôôô... É a turma da 
enfermagem que vai dando o seu alô!’ Um passinho 
para frente, um passinho para trás o Prefeito nos 
atende, ou daqui não saio mais’’%
%‘‘A greve não acaba aqui. A greve ainda está de pé! 
Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo 
esperança e fé’’.%
%‘‘Canta, canta Enfermagem. Canta, canta essa 
canção, canta, canta Enfermagem e se eu cantar 
alegra o coração’’. %

 O café da manhã por 12 dias foi nas escadarias da Prefeitura de Xaxim e as longas tardes eram aproveitadas com 
criatividade. Os grevistas aproveitaram para tomar chimarrão, comer pipoca, bolo, salame, torresmo e cantar, diversas 
letras de músicas foram criadas.

DIAS DE LUTA E ALEGRIA

MOMENTO DA LIMPEZA

 Organização e cuidado com o Patrimônio 
Público também foram marcas da greve. 
 Todos os dias, no fim da manhã e no fim da 
tarde, os grevistas limpavam as escadarias da 
Prefeitura e assim deixavam o ambiente limpo! 

ANIMAÇÃO E SORRISO NO ROSTO!



CAMINHADA PARA EXPLICAR À POPULAÇÃO 
OS MOTIVOS DA GREVE !

 No primeiro dia da greve, os Auxiliares de Enfermagem titulados Técnicos em Enfermagem saíram em 
caminhada, da frente da Secretaria de Saúde até a Prefeitura, percorrendo o Centro de Xaxim. Na oportunidade a 
presidenta do SITESPM-CHR Vania Barcellos explicou à população os motivos da greve. 

CHIMARRÃO COMPANHEIRO DE TODAS AS HORAS

 Várias foram as cuias que passaram de mão em mão dos grevistas. 



TENTATIVAS DE NEGOCIAÇÃO FRUSTRADAS
 Uma rotina durante a greve foram os ofícios encaminhados ao Prefeito de Xaxim  Idacir Antônio Orso (PMDB). O 
documento solicitava reabertura das negociações para verificar a situação dos Auxiliares de Enfermagem titulados 
Técnicos em Enfermagem e ouvir do Governo uma contraproposta. 

 Nem todos os ofícios foram respondidos e os que foram as respostas eram as mesmas, reafirmando que o 
Governo não iria negociar com a categoria e não concederia aumento ao vencimento, demonstrando intransigência e  
autoritarismo. 

 Segundo a Presidenta do SITESPM-CHR os Auxiliares de Enfermagem Titulados Técnicos 
de Enfermagem decidiram retornar aos locais de trabalho a partir de 25/08, por entenderem que 
manter posição igual ao do Prefeito de intransigência e autoritarismo não DIGNIFICARIA o 
movimento, o qual já nasceu vitorioso, e, portanto, os colegas decidiram pelo caminho da sabedoria 
na decisão, pois a população necessita de seus serviços e o tempo mostrará a injustiça promovida a 
estes servidores imprescindíveis dentro da estrutura da Secretaria de Saúde.

FIM DA GREVE

GREVISTAS BUSCARAM APOIO DOS VEREADORES, 
MAS O RESULTADO FOI FRUSTRANTE

 Com cantos da greve, os Auxiliares de Enfermagem titulados Técnicos em Enfermagem estiveram na Câmara 
de Vereadores, no segundo dia de greve, a proposta era solicitar a intervenção dos mesmos junto ao Prefeito Idacir 
Antônio Orso (PMDB). Alguns apoiaram os grevistas, outros fizeram contatos com o prefeito, alguns não se 
manifestaram e o resultado foi uma decepção!



OBSERVATÓRIO SOBRE ASSÉDIO MORAL 
UMA FERRAMENTA IMPORTANTE PARA O TRABALHADOR

 Na noite de 11 de agosto foi lançando no auditório do SITESPM-CHR o novo site com uma ferramenta importante e 
inovadora para o trabalhador: o OBSERVATÓRIO SOBRE ASSÉDIO MORAL. 
 Basta acessar o site do Sindicato:  www.sitespmchr.org.br  e utilizar desta ferramenta.

Ao acessar o site do Sindicato, você irá visualizar a 
tela inicial e um slide show com fotos de algumas 
atividades do Sindicato.
Abaixo você verá o link Observatório sobre Assédio 
Moral, esta é a porta de entrada da ferramenta. 

             Neste link você terá acesso a informações que 
irão orientar o servidor neste processo. É uma 
ferramenta para melhor orientar e esclarecer o que é 
Assédio Moral e se de fato você está sendo vítima de 
Assédio Moral. 
      Após se informar sobre o que é Assédio Moral e 
se você realmente está realmente sendo vítima, você 
poderá fazer uma consulta,  denúncia ou elogio 
através deste link. 

Responsáveis pela organização e elaboração do jornal: 
Vania Barcellos (Presidenta do SITESPM-CHR)
Silvia Menegatti (Jornalista - 0004681SC)

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

Expediente:

 É importante destacar que todas as informações repassadas 
por este sistema são sigilosas. Após preencher o formulário ao 
lado, as informações serão enviadas para um e-mail específicos do 
Observatório onde apenas o Coordenador do Observatório e um 
Assessor Técnico na área da Saúde farão a análise do conteúdo.  
 Após análise o Coordenador do Observatório fará contato 
com você e o Sindicato só irá dar continuidade ao processo após 
você concordar. 
 Caso seja de sua preferência, você poderá entrar em 
contato com o Coordenador do Observatório sobre Assédio Moral, 
o dirigente Marcelo Müller pelo telefone (49) 3330-4100.

         O nome deve ser preenchido obrigatoriamente para o 
Coordenador do Observatório saber com quem fazer contato 
na sequência da análise do processo. Assim como o e-mail, 
pois os contatos podem ser realizados por meio eletrônico ou 
telefônico. 
     Na sequência é importante que você relate o que está 
acontecendo, conte todos os procedimentos, assim facilitará 
os encaminhamentos. 
       Por fim envie sua consulta, denúncia ou elogio. 
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