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SITESPM - CHRREVISTA

‘‘DORMIA, A NOSSA PÁTRIA
MÃE TÃO DISTRAÍDA,
SEM PERCEBER QUE
ERA SUBTRAÍDA, EM

TENEBROSAS TRANSAÇÕES’’

Chico Buarque



EDITORIAL Acervo histórico

 Vocês estão recebendo a primeira 
revista do nosso Sindicato. Ela veio para 
substituir o formato de Jornal. Buscamos 
qualificar esse canal de comunicação entre 
a Direção e os colegas sindicalizados da 
base.
 Junto com a Revista estamos 
ratificando aos Presidentes (as) das 
C o o r d e n a ç õ e s  M u n i c i p a i s  n o s s a 
orientação para que deem vida a Roda de 
Leitura usando para este momento a 
Revista.
 Sugerimos aos colegas Presidentes 
(as) que logo após a chegada da Revista a 
casa dos trabalhadores (as) sindicalizados 
seja agendada a Roda de Leitura com a 
participação da Coordenação Municipal e 
os Representantes Sindicais de Base que 
juntos formam o CORESBA    (Conselho de 
Representantes Sindicais de Base).
 A partir desta edição esperamos os 
resultados das Rodas de Leitura através da 
avaliação e sugestões dos colegas com 
relação a nossa publicação.
 Para concluir quero conclamar a 
todos os servidores (as) sindicalizados (as) 
e seus familiares para que se unifiquem aos 
demais trabalhadores nos movimentos de 
rua contra a Reforma da Previdência e a 
Reforma Trabalhista do Presidente Michel 
Temer.
 Quero agradecer aos colegas que já 
têm se envolvido nas lutas até aqui e dizer 
que somente é digno de saborear o doce 
sabor da vitória e sentir lágrima quentinha 
da felicidade quem luta por ela ao lado dos 
companheiros(as).

Expediente
Responsáveis pela organização e elaboração do jornal:

Vania Barcellos (Presidenta do SITESPM-CHR)
Maria Aparecida da Rocha (Sec. de Política Social)
Silvia Menegatti (Jornalista - MTB 4681 JP/SC)

Tiragem: 4,7 mil exemplares
Abrangência: 37 municípios 
Impressão: Gráfica Expresso

Distribuição gratuita

Humor que faz bem!

Vania Barcellos 
Presidenta do SITESPM-CHR

Greve dos Servidores Municipais de Chapecó em 1988

Colegas Servidores (as) 
Sindicalizados (as)!



ESPAÇO JURÍDICO
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Advogado do SITESPM-CHR 

  MARCELO ANDRÉ MÜLLER

 A Primeira Vara da Fazenda Pública de 
Chapecó, Concedeu Antecipação de Tutela em 
ação que visava a nomeação e posse de 
Servidor aprovado em Concurso Público, 
determinando a sua imediata nomeação.
Entenda o caso: 
 O Concurso Público abriu 03 vagas para 
provimento Imediato. Os 03 primeiros colocados 
foram convocados logo após a finalização e 
homologação do Concurso Público. 
 Ocorre que, 02 dos convocados não 
assumiram a vaga, abrindo a possibilidade para 
a nomeação do 4º e 5º colocados. Porém estes 
não foram convocados para assumir a vaga. 

 Desta forma, o 5º colocado ajuizou a 
ação, que restou exitosa já em sede de tutela 
antecipada. 
 O Juiz reconheceu que: “Nessa situação, 
o autor deve ser considerado como aprovado 
dentro do número de vagas previstas. E, por 
consequência, não lhe podem ser opostas 
quaisquer circunstâncias que se mostrem 
empecilho à convocação, já que a convocação 
dos três primeiros colocados dissipou qualquer 
desses empecilhos”.
 Portanto as vagas abertas, no concurso 
público, devem ser preenchidas logo após a 
finalização do mesmo.

Atendimento aos Servidores Sindicalizados 
O Advogado do SITESPM-CHR está 
realizando atendimento nas subsedes. 
E le  já  es teve em Abelardo Luz, 
Marav i lha ,  Xanxerê ,  Pa lm i tos  e 
Pinhalzinho. 
Se você é Servidor Sindicalizado e 
gostar ia de receber atendimento 
c o n v e r s e  c o m  o  P r e s i d e n t e  d a 
Coordenação Municipal. 

2) VAGAS ABERTAS EM CONCURSO PÚBLICO DEVEM SER PREENCHIDAS

 ENCAMINHAMENTOS COM DECISÕES JUDICIAIS FAVORÁVEIS AOS SERVIDORES 

 A Jus t i ça  Federa l  de  Chapecó , 
determinou que o INSS considerasse como 
tempo especial de Professor, o período em que 
uma Servidora Pública Municipal, laborou nas 
funções de Direção e Suporte Pedagógico, uma 
vez que o INSS não havia considerado tal 
período.
 Com esta decisão, foi ainda reconhecido 
o Direito ao recebimento da aposentadoria sem 
a aplicação do fator previdenciário, tendo em 
vista que, a Servidora havia completado os 80 
pontos para a concessão da aposentadoria sem 
a incidência do fator. 
 Após 16/12/1998, conforme artigo 201, § 
8º da Constituição, a aposentadoria com 
redução do tempo de serviço/contribuição 
passou a ser exclusiva aos professores de 
mag is té r io  in fan t i l  e  ens ino  méd io  e 
fundamental, que computem 25 anos se mulher 
e 30 anos se homem, de labor exclusivo no 
magistério infantil e ou no ensino médio e 
fundamental.
 A aplicação do benefício com restrição 
apenas àqueles profissionais que atuam 
exclusivamente em sala de aula acabava por 

penalizar os professores destacados para a 
necessária função de organizar as atividades 
escolares, os quais com igual afinco contribuem 
para o desenvolvimento da educação.
 Tal constatação restou positivada 
através da Lei 11.301/2006, que incluiu o § 2º do 
artigo 67 da Lei de Diretrizes Básicas da 
Educação Nacional (Lei 9.394/96) assim 
dispondo: § 2o Para os efeitos do disposto no § 
5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da 
Constituição Federal, são consideradas 
funções de magistério as exercidas por 
professores e especialistas em educação no 
desempenho de atividades educativas, quando 
exercidas em estabelecimento de educação 
básica em seus diversos níveis e modalidades, 
incluídas, além do exercício da docência, as de 
d i reção  de  un idade  esco la r  e  as  de 
coordenação e assessoramento pedagógico.
 Desta forma, todos aqueles Professores 
que desempenharam funções de direção ou 
suporte pedagógico e que, não tiveram tal 
tempo reconhecido como atividade especial 
pelo INSS, poderão recorrer na justiça para o 
seu reconhecimento.

1 – INSS É CONDENADO A CONSIDERAR TEMPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO
 PEDAGÓGICO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR



Contra o arrocho fiscal e salarial, nós lutamos e 
dizemos: NENHUM DIREITO A MENOS!

              Uma manhã de luta. A FETRAM 
realizou em Joinville a 2ª Marcha dos 
Trabalhadores Municipais de Santa 
Catarina e representantes do SITESPM-
CHR estiveram presentes com faixas, 
apitos, batuques e muita disposição. 
         Os servidores entregaram aos 
p r e f e i t o s ,  p r e f e i t a s  e  g e s t o r e s 
municipais, que chegavam ao XV 
Congresso Catarinense de Municípios 
uma Carta Aberta: Contra o arrocho fiscal 
e salarial, nós lutamos e dizemos: 
Nenhum direito a menos!

Mulheres na rua...Mulheres na luta!

Março

14

Março

08

O lilás prevaleceu nas ruas 
de Chapecó no dia 08 de 
março, assim como os 

chapéus, as bandeiras, os 
cartazes, as faixas e as 

sombrinhas. O sol que fazia 
na cidade deu luz e força 

para o grito sair da 
garganta: SOMOS CONTRA 

A REFORMA DA 

2ª Marcha dos Trabalhadores Municipais de Santa Catarina
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MARÇO FOI UM MÊS COM O PÉ 
NA ESTRADA, BANDEIRA NA MÃO E MUITAS LUTAS



Março

15
Dia Nacional de Paralisação movimenta 

municípios da base organizada do SITESPM-CHR

 Municípios da base do SITESPM-CHR viveram um momento histórico no 15 de março - Dia 
Nacional de Paralisação. Servidores Municipais se juntaram a outras categorias para dizer não a 
Reforma da Previdência. 

Confira como foi a movimentação dos servidores em mais um dia de luta. 

XANXERÊ - Segundo os representantes do Sindicato, 
que também coordenaram a atividade, o 15 de março foi 
a maior paralisação já realizada no município, a maioria 
de Servidores Públicos. 

PINHALZINHO - Em alguns setores da Prefeitura 
de, os Servidores Municipais foram liberados 
para participar do Dia Nacional de Paralisação 
que aconteceu na praça central. 

SERRA ALTA - Empresas, comércio, Escola Municipal e 
Centro de Educação Infantil fecharam e funcionários 
cruzaram os braços no município de Serra Alta. Para uma 
cidade com pouco mais de 3 mil habitantes, esse 15 de 
março foi uma data histórica. 

CAXAMBU DO SUL - ‘‘Tivemos um evento 
histórico, Poder Executivo e Poder Legislativo 
apoiaram totalmente o movimento.  Foi muito 
importante ouvir o debate entre partidos 
antagônicos de forma harmônica. Vereadores 
afirmaram que esse debate é do povo e não de 
partidos”, relatou a presidenta da Coordenação 
Municipal do Sindicato Angela Zamoner. 

CHAPECÓ - A concentração aconteceu na praça. Ao fim da manhã foi realizado um abraço simbólico na agência do INSS. A 
tarde, a atividade iniciou em frente da prefeitura, percorreu a avenida Getúlio Vargas até a Câmara de Vereadores, onde 
houve a entrega de uma carta aos vereadores solicitando que os mesmos se manifestassem contrários a Reforma da 
Previdência. 
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LUPA SINDICAL
Cinco deputados catarinenses votaram, , a favor da terceirizaçãoSIM
 Não é preciso repetir que a aprovação do projeto de lei que prevê a terceirização irrestrita de 
mão de obra é um duro golpe contra o direito dos trabalhadores. Férias, 13º salário e outros direitos 
conquistados a duras penas passam a ser opcionais ao empregador.
 A meta é fazer o trabalhador aceitar qualquer coisa por medo de ficar sem emprego.

Veja como votaram os 
deputados de Santa Catarina

Carmen Zanotto PPS Não

Celso Maldaner PMDB Sim

Cesar Souza PSD Abstenção

Décio Lima PT Não

Esperidião Amin PP Não

Geovania de Sá PSDB Não

João Paulo Kleinübing PSD Sim

João Rodrigues PSD Não

Jorge Boeira PP Não

Marco Tebaldi PSDB Sim

Pedro Uczai PT Não

Rogério Peninha Mendonça PMDB  Sim

Valdir Colatto PMDB Sim

CINCO DEPUTADOS VOTARAM PELA 
TERCEIRIZAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES

Fonte: Matheus Madeira -Notícias e opinião em Tubarão
http://matheusmadeira.com.br

******  ******FICA ESPERTO, DEPUTADO/A
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SAÚDE DO TRABALHADOR (A)
TRABALHAR, ADOECER,SIM! NÃO!
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 As Lesões por Esforço Repetitivo (LER) ou Distúrbios 
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), como são 
denominados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social 
(MPAS) e pelo Ministério da Saúde (MS), são um dos mais sérios 
problemas de saúde enfrentados pelos trabalhadores e sindicatos 
nos últimos anos no Brasil e no mundo. Cerca de até 80% a 90% dos 
casos de doenças relacionadas ao trabalho conhecidos nos 10 
últimos anos no país são representados ela LER/ DORT, o que 
evidencia a gravidade e abrangência do problema. 
 Esse é sem dúvida um dos reflexos mais diretos das 
mudanças ocorridas nas condições e ambientes de trabalho, com a 
introdução de processos automatizados, aumento do ritmo de 
trabalho, novas formas de gestão com ênfase na produtividade e 
lucro, desencadeando maior pressão para a execução das tarefas.
 Os adoecidos geralmente tentam se esconder achando que 
os sintomas passarão. Adiam ao máximo a procura por auxílio e 
quando chegam à conclusão de que não conseguem continuar 
trabalhando, procuram assistência médica e suas vidas se tornam 
uma eterna busca de provas de seu adoecimento.

Abaixo relacionamos algumas doenças que 
podem ter relação com o trabalho e podem ser 
consideradas LER/DORT, conforme avaliação 
médica: 
*Tenossinovite: inflamação de tecido que 
reveste os tendões.
*Tendinite: inflamação dos tendões.
*Epicondilite: inflamação de tendões do 
cotovelo.
*Bursite: inflamação das bursas (pequenas 
bolsas que se situam entre os ossos e tendões 
das articulações do ombro).
*Miosites: inflamação de grupos musculares em 
várias regiões do corpo.
*Síndrome do Túnel do Carpo: compressão do 
nervo mediano ao nível do punho.
*Síndrome Cervicobraquial: dor difusa em 
membros superiores e região da coluna cervical.
*Síndrome do Ombro Doloroso: compressão 
de nervos e vasos na região do ombro
*Cisto Sinovial: tumoração esférica no tecido 
perto da articulação ou tendão.
*Doença de Quervain: Inflamação da bainha de 
tendões do polegar.

 As siglas LER/DORT foram criadas para identificar um conjunto de doenças que atingem 
músculos, tendões e nervos, geralmente em membros superiores (dedos, mãos, punhos, 
antebraços, braços e pescoço) e tem relação direta com as condições de trabalho. Pode 
ocorrer também em membros inferiores (pernas) e coluna vertebral.

Quais os fatores de risco?
*Trabalho fragmentado em que cada um exerce 
uma única tarefa de forma repetitiva.
*Trabalho sob pressão permanente das chefias.
*Quadro reduzido de funcionários, com a  
intensificação do trabalho com jornada 
prolongada e frequente realização de horas 
extras.
*Trabalho realizado em ambientes frios, ruidosos 
e mal ventilados.
*Equipamentos e máquinas com defeitos ou mal 
adaptadas ao posto de trabalho.
*Exigências de cumprimento de tarefas e ações 
que estão acima da capacidade física e mental 
dos trabalhadores/as.

Como podemos prevenir as doenças do 
trabalho?
*Diminuição da jornada de trabalho com 
eliminação das horas extras.
*O mobiliário e as máquinas devem ser 
ajustados às características físicas individuais 
dos trabalhadores.
*Ambiente de trabalho com temperatura, ruído e 
iluminação adequados, propiciando conforto 
ambiental.
*Cobrar do poder público a formulação de 
política para prevenir doenças relacionadas ao 
trabalho.
*Democratização do ambiente de trabalho. 

No próximo jornal vamos abordar os Direitos dos 
Trabalhadores: O que é CAT? Auxílio – Doença, 
Reabilitação, LER/DORT e Direitos Humanos...
Fonte: Cartilha que aborda o tema Doenças e Acidentes de 
Trabalho do Sindicato dos Químicos Unificados (Campinas – 
Osasco- Vinhedo)



RODA DE LEITURA
             Um fim de tarde, com pipoca, chimarrão, amigos e um bom texto para ler. Que Maravilha!
    Essa é a proposta da roda de leitura, reunir o CORESBA ou que quiser participar e aproveitar os 
textos disponíveis na revista do Sindicato para estudar. 
      Presidentes das Coordenação Municipais, o jornal do SITESPM-CHR está de cara nova, com 
textos mais formativos para servir de base nas rodas de leitura. Todos sabemos que luta se faz com 
sabedoria, por isso precisamos conhecer e ler faz parte deste processo. 
        Se desafie e participe das RODAS DE LEITURA!!!

 No dia 1º de abri l  o 
S ITESPM-CHR p romoveu 
palestra com o jornalista  Paulo 
Henrique Amorim que nos 
contou muitas verdades da 
grande mídia brasileira.
 Ma rca ram p resença 
lideranças da base organizada 
d o  S i n d i c a t o ,  l i d e r a n ç a s 
políticas, do movimento social, 
estudantes de jornal ismo, 
jornalistas e a comunidade em 
geral. 
 Uma das imagens mais 
significativas da luta sindical.
“ P r o p o r c i o n a m o s  a o s 
Servidores Municipais da região, aos demais sindicatos e a comunidade em geral a palestra com o 
jornalista Paulo Henrique Amorim, desta forma cumprimos nosso papel, pois não tem sentido 
Sindicato existir para tocar apenas as lutas corporativas, que considero o feijão com arroz do 
Movimento Sindical (reuniões, plenárias, congressos e greves) é necessário muito mais do que isso , é 
preciso apontar ao trabalhador as contradições do mundo em que ele vive”, avalia a presidenta do 
SITESPM-CHR Vania Barcellos.

Manipulação do poder pela imprensa: verdades, mentiras

PARA USO DOS CORREIOS

Mudou-se

Desconhecido

Recusado

Endereço incompleto

Não existe o número indicado

Inforração escrita pelo porteiro
ou síndico

Falecido

Ausente

Não procurado

Reintegrado ao Serviço Portal em ___/___/___
 Em ___/___/___
___________________________Responsável 

Faça como os colegas do CORESBA de 
Maravilha que no mês de março estiveram 
reunidos para realizar a leitura do jornal e 
avaliar o conteúdo. Veja como foi a avaliação e 
as sugestões encaminhadas: 

OPINIÃO SOBRE AS MATÉRIAS: Elogios a 
qualidade do material (papel) onde é impresso o 
jornal; qualidade das fotos; jornal de fácil leitura e 
compreensão, 
pois o mesmo 
fala de nossas 
lutas, sonhos e 

anseios. Todos foram unânimes em elogiar os textos informativos 
feitos pelo Advogado do Sindicato, bem como as matérias que 
tratam sobre a Saúde do Trabalhador/a.
SUGESTÕES DE TEMAS PARA PROXIMO JORNAL: Textos que 
falem sobre a violência contra a mulher; sobre a conjuntura 
econômica, politica e social; experiências de lutas de outros 
sindicatos de servidores públicos municipais; Textos de fala direta 
da presidenta Vania para com a categoria, assim como, ela já tem 
feito nos vídeos.
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