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Servidor sofre assédio moral
 

Cineclube SINDSERV-RO
estréia este mês 
Terá início este mês o projeto Cineclube 
SINDSERV-RO. A sessão de estréia acontecerá 
dia 23, às 18h, na sede do sindicato, com o longa-
metragem ‘Entrevista com Milton Santos’, do 
diretor Silvio Tendler.                                      Pág. 8                                                                                 

Desde que deu um depoimento ao SindNovas sobre o 
pagamento atrasado da última parcela do abono dado pela 
prefeitura, o servidor Sérgio Mauricio Gomes vem sofrendo 
retaliações e assédio moral.                                           Pág. 4
                                                                                                                                 

O SINDSERV-RO realizou uma plenária no final de janeiro 
para debater com os servidores municipais as alterações 
que serão encaminhadas para uma nova lei que instaura o 
Regulamento Interno dos Servidores Públicos Municipais.                    
Pág. 5

Servidores debatem 
Lei 079/94

Educação
Professores retornam ao trabalho

A volta às aulas, no último dia 7, levou às 
escolas municipais novos professores e 
estudantes da rede pública de Rio das 
Ostras. O SindNovas conversou com novos 
professores para saber suas expectativas 
para o ano letivo que começa e as 
demandas profissionais da categoria em 
mais um ano de trabalho.                   Pág. 5                                                                             
                                                               

Sindicalista visita SINDSERV-RO 

O Pres iden te  do  S ind i ca to  dos  
Funcionários e Servidores Públicos do 
Município de Laje do Muriaé visitou o 
SINDSERV-RO, em janeiro.              Pág. 7                                                                             
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Notas.........................................
Editorial

Prezados servidores, 
iniciamos o ano com poucas novidades positivas para os 
trabalhadores brasileiros, a começar pelo valor estipulado 
para o piso do salário mínimo, que causou forte desgaste 
entre centrais sindicais e a equipe da nova presidente Dilma. 
 
Depois do descanso possibilitado pelo período de férias, os 
profissionais da Educação retornam às salas de aula para 
mais um ano letivo. Estamos acompanhando a proposta do 
Plano de Cargos e Carreira da categoria, encaminhado no 
final de 2010 à Secretaria Municipal de Educação e que será 
analisado pela Câmara Municipal e  votado em breve.  
 
Gostaríamos de informar que a direção de nosso sindicato 
sofreu uma alteração no início deste ano. A servidora Keli 
Arruda deixou a Direção de Interesses Gerais do SINDSERV-
RO e quem entra em seu lugar é Luzia Miranda. Agradecemos 
a participação e empenho da servidora Keli Arruda durante 
sua atuação na Direção de nosso sindicato. 
 
Comunicamos ainda, que nosso projeto de cursos de idiomas 
permanecerá este ano. Firmamos uma parceria com o curso 
de idiomas Yes! para melhor atendermos os interessados em 
aprender ou aprimorar seu conhecimento em língua inglesa. 
As aulas serão gratuitas e quem desejar se inscrever, deve 
procurar o sindicato. 

Para abrir nossa agenda social de 2011, anunciamos a estréia 
do Cineclube SINDSERV-RO, que acontecerá no dia 23, às 
18h em nossa sede. A programação terá filmes sobre os mais 
variados temas e após as sessões, haverá debates. Nesta 
primeira sessão, exibiremos o filme ‘Entrevista com Milton 
Santos’ ou O mundo global visto do lado de cá’, do renomado 
documentarista Silvio Tendler. O Cineclube SINDSERV-RO 
tem uma parceria com a Videoteca Cinema Popular Brasileiro,  
que disponibilizou seu acervo para as sessões. Estas, terão 
sempre entrada franca. Podem participar servidores, 
estudantes e população em geral, afinal o projeto é para toda a 
sociedade riostrense.

Boa leitura!
Direção do Sindserv-RO
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Arquivado processo administrativo 
contra Diretor do SINDSERV-RO

Alteração na configuração da direção do Sindserv-RO
A Coordenação Geral do SINDSERV-RO informa que houve uma 
alteração em sua diretoria. A servidora Keli Cristina de Arruda, que 
ocupava a Direção de Interesses Gerais do sindicato deixou o cargo por 
motivos pessoais em janeiro deste ano. Keli Arruda ocupava a função 
desde que a atual direção assumiu o sindicato, em outubro de 2009. Entra 
em seu lugar, Luzia Miranda, que era suplente na direção do SINDSERV-
RO. A direção decidiu optar pela escolha de uma mulher para continuar no 
cargo, pois deseja potencializar a presença do gênero feminino na direção 
da entidade. 

SOS Região Serrana
O SINDSERV-RO em parceria com a Associação de Conselheiros 
Tutelares do Estado do Rio de Janeiro (ACTERJ) está fazendo uma 
campanha de arrecadação de brinquedos e roupas para doar às 
crianças afetadas pela catástrofe natural ocorrida em janeiro na 
região serrana. As doações podem ser feitas na sede do sindicato 
(Rod. Amaral Peixoto, 3234, Nova Aliança) e no Conselho Tutelar de 
Rio das Ostras, na praça da Telemar.  

O jornal SindNovas e a equipe de coordenação do projeto SINDSERV-RO: 
Caminhos, memórias e perspectivas (Elementos para uma história da formação 
sindical) gostariam de pedir sua colaboração para juntarmos os fragmentos que 
contam a história do sindicato. Se você tem algum documento, foto, vídeo, 
qualquer coisa que possa contribuir com a pesquisa do Projeto Memória do 
SINDSERV-RO, participe! O SINDSERV-RO providenciará as cópias dos 
documentos emprestados e os devolverá. Se desejar fazer uma doação ao acervo 
do Centro de Documentação e Memória do SINDSERV-RO, entre em contato 
conosco: (22) 2760-8933, sindserv-ro@ostras.net. Essa história precisa ser 
contada por todos nós!

Em 2009, o Coordenador de Finanças do SINDSERV-RO, Dr. 
Getúlio Cabral, recebia a notícia de que a prefeitura havia aberto um 
inquérito administrativo interno para apurar o que considerou 
infração à Lei 079/94, que regulamenta o Regimento Interno dos 
Servidores Públicos Municipais de Rio das Ostras. Recentemente, 
na edição de Nº 511 do Diário Oficial do Município, a Portaria Nº 
0105/2011 informa o arquivamento do processo “considerando que, 
segundo o apurado nos Autos do Processo Administrativo nº 
08368/2009, restou comprovado que o Servidor, Dr. GETÚLIO 
CABRAL, Médico Cardiologista, matrícula nº 6356-8, NÃO infringiu o 
disposto nos incisos III, IV e X do Art. 103 e do Art. 104, IX, todos da 
lei nº 079/94, como também não restou justa causa para o 
procedimento; considerando o que dispõe a Lei nº 079/94.”

 
Projeto Memória do SINDSERV-RO
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A nova lei nº 079/94
Os advogados Marco Aurélio Parodi de Andrade e Carolina Mazieri, compilaram uma proposta de lei complementar diante dos anseios dos servidores públicos 

municipais sindicalizados, que procuram constantemente o Sindserv-RO diante da possibilidade e concordância de negociação com a Prefeitura de Rio das Ostras 

e sua atual Procuradoria Geral representado pelo novo Procurador Geral do Município, Dr. Renato Vasconcellos.

Foi realizado um seminário, amplamente divulgado pelos meios previstos no Estatuto do Sindserv-RO, onde foram deliberadas várias alterações vislumbrando a 

melhoria das condições de trabalho dos servidores, utilizando a lei federal 8112/90 e emendas ao texto constitucional, propostas anteriores e contribuição pessoal 

dos juristas contratados pelo Sindserv-RO, como:

“Art. 11 - O Edital do Concurso disciplinará os requisitos para inscrição, processo de realização, prazo de validade, conteúdo das matérias e critérios de avaliação, ou grau de instrução exigível e o número de 

vagas a ser preenchido, isenções de pagamento de inscrição, quando necessário para o custeio do certame além da descrição detalhada das atribuições dos cargos efetivos a serem preenchidos, como 

jornada, vencimentos e tudo que disser respeito ao seu exercício do referido cargo, no Município de Rio das Ostras.”

“Art. 27 – Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por Nomeação.

Parágrafo Único – O Servidor só poderá tomar posse em um único cargo efetivo de mesma categoria funcional, exceto no caso de Magistério e profissionais privativos da saúde com profissão 

regulamentada, desde que haja compatibilidade de horário. (Emenda Constitucional Federal de nº 34)”.

 Art. 30 – O servidor empossado em caráter efetivo_____________________________

 § 1º - A Lei de Planos de Classificação de Cargos e Carreira do Poder Executivo Municipal disporá dos requisitos a serem atendidos durante o estágio probatório, a ser promulgada no prazo de 180 dias da 

publicação desta lei;

Art.45- A duração do trabalho normal é de 40 horas semanais, facultada a compensação de horários e redução da jornada;

Parágrafo Único - A remuneração do serviço extraordinário nos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, inclusive em regime de escala pré-fixada, em 100%(cem por cento);

Art. 67- A gratificação de risco será pago aos servidores integrantes da Guarda Municipal para compensar a permanente exposição aos perigos inerentes ao exercício da profissão e corresponderá a 40% 

(quarenta por cento) sobre o vencimento básico.

 Art. 68- Poderá ser concedida gratificação de regime de plantão aos ocupantes do cargo de profissionais de saúde, fiscais, auxiliares e agentes administrativos, que desempenham suas funções nesse 

regime no percentual de 30% (trinta por cento) sobre seu vencimento básico.

Da Redistribuição

Art. ___. Redistribuição é o deslocamento do funcionário de provimento efetivo, no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro local do mesmo Poder, com prévia apreciação do Chefe do Executivo, 

observados os seguintes preceitos: 

I - interesse da administração; 

II - equivalência de vencimentos;

III - manutenção da essência das atribuições do cargo; 

IV - vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;

V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional; 

VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. 

§ 1o A redistribuição ocorrerá ex ofício para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. 

§ 2o A Administração só poderá modificar o local de trabalho do funcionário a bem do serviço público, devendo avisar o funcionário, por expediente formalizado e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

§ 3o Caso a modificação do local do trabalho configure perseguição pessoal ou política, o ato da Administração Pública será nulo de pleno direito, devendo o funcionário retornar imediatamente à sua lotação 

de origem sem prejuízos de seus vencimentos, sem prejuízo das penalidades civis, funcionais e criminais do responsável pelo ato. 

Art. 80 – A funcionária gestante será concedida, mediante inspeção médica e exames oficiais, licença por 180 (cento e oitenta) dias com remuneração integral. (Inspirada na a Lei nº 11.770 de 09 de setembro 

de 2008).

Art. 105 – Serão considerados de efetivo exercício os dias em que o servidor estiver afastado do serviço em virtude de:

l) licença, até o limite de 02 (dois) anos, ao servidor para tratamento de saúde;

 Art. 111 – Ao servidor é proibido:

 X – Valer-se do cargo ou função para coagir servidores de menor hierarquia a submeterem-se a assédio sexual e moral; (Acrescido no texto por se tratar de um aspecto muito recorrente no dia a dia dos 

servidores).

XX- coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem ou se desfilarem a associação profissional ou sindical, ou a partido político.

(contribuição inspirada no inciso VII do artigo 117 da lei federal nº 8112/90, haja vista a prática recorrente na municipalidade).

Houve outras alterações importantes. O seminário foi realizado no dia 31 de janeiro na sede do sindicato e a proposta na íntegra estará à disposição dos servidores, 

para mais mobilizações no sentido de reivindicar a observância por parte do poder público destas e outras modificações constantes na proposta com o escopo 

(finalidade) de conquistar melhores condições de trabalho para os servidores públicos municipais de Rio das Ostras.

Vamos trabalhar juntos, lembrando que o Município também tem suas propostas e cabe a nós e somente a nós a conquista destes e muitos outros direitos.

Dr. Marco Aurélio
Assessor Jurídico do Sindserv-RO

 Informe Jurídico ........................................................................................................

A coluna Informe Jurídico continua na página 6.
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Continua a perseguição contra os servidores municipais

epois de dar uma declaração para o expressão”, relata o servidor. Segundo Sérgio, ele 
SindNovas, na edição de dezembro, o teria sido pressionado pelo servidor Guto, da SEMAP, 
servidor lotado na Secretaria Municipal de a mando do secretário da pasta, Max Almeida, a D

Administração, Sérgio Mauricio Gomes da Silva, operar as máquinas, no dia em que chegou para 
voltou ao jornal para contar que vem sofrendo uma trabalhar. “Eu não posso dirigir esses tratores, a 
grave perseguição pela administração pública perícia me afasta disso me colocando na função de 
municipal. motorista, como está no processo. O Guto afirmou 

que cortaria meu ponto, aleguei que estava ali à Sérgio é funcionário antigo 
disposição da prefeitura e da prefeitura e em 2003 
ficamos nesse impasse. Ele entrou com um processo 
chegou a afirmar que solicitando readaptação de 
estava me dando uma função por motivos de saúde. 
ordem do prefeito e que eu Processo antigo e arquivado, 
estaria desacatando esta em 2006 ele retomou a luta e 
ordem”, revela o servidor. novamente protocolou um 

novo processo de natureza No início de janeiro, Sérgio 
idêntica na prefeitura, que até foi  submetido a uma 
então vinha sendo conduzido  cirurgia no intestino, mas 
normalmente. teve boa recuperação e a 

alta médica não o afastou “Estou adaptado desde 2003. 
do trabalho por mais de 15 Já tinha um processo de 
dias. Em seu retorno, ele readaptação de função de 
conta que não pode operador de máquina para 
trabalhar. “Voltei para meu motorista. Fiquei no DCVO. 
posto em Cantagalo e me E m  2 0 0 6  c o n s e g u i  
mandaram para a SEMAD. comprovar minha inaptidão 
Não estou lotado em para a função de operador de 
secretaria nenhuma, não máquinas e no ano passado 
trabalho como motorista tive que entrar com outro 
como manda a perícia processo porque o anterior 
médica no processo de nº tinha sido arquivado. Precisei 
19328/2009 – Folhas 15 e fazer todos os exames 
20, e até hoje não sei como novamente e, no final, me 
agir. Minha expectativa é r e a d a p t a r a m  c o m o  
voltar a trabalhar. Deixem-motorista. Agora não estão 
me trabalhar e os outros cumprindo a sentença dada 

funcionários que querem trabalhar, também. Parem ao processo e me colocaram à disposição da 
de perseguir os servidores! Tem alguma coisa errada Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca. 
nessa administração!”, exclama Sérgio em tom de Fui colocado à disposição desde a declaração que 
perplexidade.  dei ao SindNovas comentando o atraso no 

pagamento do abono dado pela prefeitura. No meu  
entender estão ferindo minha liberdade de Por Leonor Bianchi



Rio das Ostras fevereiro 2011 Ano VI Número 58 5Sind Novas

Educação: Ano letivo terá novos professores na rede municipal 

Rede Municipal de Ensino recebe novos professores.

passado, depois de serem os dias 2 e 3 de 
aprovadas no último concurso fevereiro de 2011 a 
público para o cargo de Secretaria de Educação N
P r o f e s s o r  d o  E n s i n o  de Rio das Ostras reuniu toda a 
Fundamental 1. rede pública de profissionais da 
 “Soubemos – eu e Tamires - educação do município, no 
que no final do ano passado, o Colégio Profa. América Abdalla, 
SINDISERV-RO conduziu uma para apresentar o planejamento 
série de plenárias para debater para o ano letivo de 2011. 
c o m  o s  p r o f e s s o r e s  a  Houve palestras sobre temas 
formatação do Plano de Cargos de interesse dos professores,  
e Carreira, contudo não proferidas pelas servidoras 
participei ativamente desta municipais Daniele Marinho e 
frente”, contou Suélen.Daniela Assumpção, ambas 
Outro educador que nos psicólogas da Secretaria 
concedeu uma rápida entrevista Municipal de Saúde . 
foi o professor de ciências A oportunidade revelou o retrato 
Daniel Mendonça (24), que dá dos anseios dos profissionais envolvidos com um 

aulas de 5º a 8º série, hoje 6º ao 9º ano. Há um ano dos setores mais importantes da sociedade; a 
em Rio das Ostras, ele  Participou da confecção da educação pública. 
proposta elaborada pelos professores do Abdala As professoras Tamires Gonçalves de Castro e 
durante as discussões do Plano de Cargos e Carreira Suélen Paixão moram há um ano em Rio das Ostras 
da categoria. Sua grande perspectiva para 2011 e conversaram um pouco com o SindNovas, 
enquanto um educador recém chegado à rede demonstrando estar engajadas no processo 
municipal de ensino é a continuação do trabalho de construtivista proposto pela educação local e 
base que o SINDSERV-RO vem fazendo com a seguras com a preparação pedagógica que fizeram 
categoria. Ele ainda não é sindicalizado, mas está no na Casa de Educação, assim que chegaram à rede. 
processo para isto, afirmou. Ambas são de Rio Bonito e vieram para a cidade ano 
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Espaço Divã -  Keli ArrudaEscolhas
“A vida é feita de escolhas”. Esta é uma frase meio "jargonizada". Mas não se torna menos verdadeira por isso.

Cada escolha que se faz é um caminho na vida, aberto ou fechado. Assim, escolhemos crescer ou estagnar, o bem ou o mal, crer ou descrer, vencer ou perder... 

Escolhas também demonstram, de alguma forma, as prioridades que estabelecemos, mesmo que não tenhamos consciência disso.

Qual tem sido sua escolha, dentre as múltiplas escolhas oferecidas pela vida, incluindo a própria vida?

Escolher-se é a principal delas e passa por um longo processo. Exige a angústia da inquietação da alma, com a própria existência, buscando respostas, 

desconstruindo certezas, ressignificando histórias. É como a lagarta no casulo. É necessário um tempo de gestação de si mesmo, com todas as expectativas, 

confortos e desconfortos próprios de quem espera o nascimento de uma vida.

Escolher-se, portanto, é nascer, romper a dor da dúvida e estar disposto a fazer a vida crescer e amadurecer, alimentando-se de tudo o que é necessário para 

nutrir de amor a si mesmo. 

Escolher-se é parar por um momento e vislumbrar diante de si todas as opções da vida, e parar o giro do mundo se não conseguir ver a si mesmo dentro dessas 

opções, até conseguir perceber em que ponto do universo se encontra.

Quais são as suas escolhas? A quantas anda seu processo de gestação de si mesmo? Mas ainda há uma importante questão: não basta gerar... É preciso desejar 

o que está sendo gerado... É preciso desejar-se, querer-se e achar-se... É realmente preciso escolher-se...

Keli Arruda - Professora e Psicanalista - keliarruda@hotmail.com

Imposto de Renda 

O SINDSERV-RO oferecerá, a partir do dia 1º de março, atendimento contábil para elaboração da declaração 
do Imposto de Renda. Filiados terão atendimento gratuito. 

Mais informações no SINDSERV-RO: (22) 2760-8933 

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO DE 2011. 

SALDO ANTERIOR C/C:  R$  17.310,16  

RECEBIMENTOS:  R$          83,11  

TOTAL  R$  17.393,27  

  
 

DATA DESCRIMINAÇÃO VALOR 

5 

CH 851363 - Despesa com cartório, Pag. Assessoria jurídica, Dieese, papelaria, DARF, FGTS, INSS, 
AMPLA, CEDAE, I-conecta, compra de 01 roteador wireless e 01 adaptador usb, vale para funcionária, 

pag. Professor de informática, manutenção site, cabeamento e instalação do roteador, manutenção 

jardim 

 R$    3.994,64  

CH 851361 - 04 Faxinas na sede  R$        240,00  

6 
CH 851364 - Projeto 10 anos Sindserv -   R$        400,00  

CH 851362 - Pag. Aluguel  R$    2.000,00  

11 CH 851366 - Pag. Jornalista  R$        780,00  

12 CH 851365 - Pag. Contabilidade  R$        462,00  

17 
CH 851370 - Pag. 2ª Distribuição edição nº 57 do Sindnovas  R$        100,00  

Débito em C/C - Pag. Oi fixo  R$        156,44  

19 CH 851369 - Pag. 1ª Distribuição edição nº 57 do Sindnovas  R$        200,00  

24 CH 851371 - Pag. 3ª Distribuição edição nº 57 do Sindnovas  R$        200,00  

25 
Débito em C/C - Tarifa bancária  R$          34,00  

CH 851372 - Recarga de cartucho  R$          45,00  

28 
CH 851368 - Táxi e tarifa de entrega para buscar edição nº 57 em Cabo Frio  R$        105,95  

Débito em C/C - Plano Vivo empresa  R$        478,94  

TOTAL DE DESPESAS  R$    9.196,97  

   

  

SALDO ATUAL CONTA CORRENTE EM 31/01/11  R$    8.196,30  

SALDO ATUAL CONTA POUPANÇA EM 31/12/10  R$    8.216,92  

SALDO TOTAL DISPONÍVEL  R$  16.413,22  

 

Do arquivamento do processo 
de servidor por ausência de provas

Felizmente por falta de provas e por forças dos argumentos jurídicos 

e fáticos empregados pela assessoria jurídica do sindicato e bom 

senso da comissão processante  foi acatado pelo poder executivo  

para  determinar o arquivamento  do processo administro movido 

em face do Servidor Getúlio, médico do município  e diretor deste 

Sindicato, simplesmente,  por ter concedido um atestado médico 

confirmando o diagnóstico correto de seu paciente, que contrariava 

a municipalidade para a concessão de um direito.

Dr. Marco Aurélio
Assessor Jurídico do Sindserv-RO

 Informe Jurídico ........................ Prestação de contas janeiro de 2011

O Pres idente  do S ind ica to  dos 
Funcionários e Servidores Públicos do 
M u n i c í p i o  d o  L a j e  d e  M u r i a é  
(SINDFESPLM-RJ), Elias João de Oliveira 
Costa, esteve em Rio das Ostras em 
janeiro e aproveitou para visitar o 
SINDSERV-RO. Ele conversou com o 
Coordenador Geral de Organização do 
s ind icato ,  Renê Dutra ,  sobre o  
funcionamento do SINDFESPLM e a 
possibilidade de planejarem em parceria 
com outros sindicatos um encontro inter-
regional. A proposta será aprofundada. 

Sindicalista de Laje do Muriaé visita SINDSERV-RO
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     Aniversariantes 
   2a quinzena de fevereiro  1ª quinzena de março
15 IVONE SOUZA DE MELO 1 CÉLIA MARIA DE S. MELO LOPES

JULIANA LOUVAIN DE OLIVEIRA CÂNDIDO 2 CIRLEY LESSA GUIMALHÃES  
TERESA CRISTINA DOS SANTOS CLAUDIA HELOISA MOREIRA
WILLIANS MELO DE ALMEIDA DENISE DAVID LAVRA

16 ROBSON LOURENÇO DOS SANTOS WASHINGTON L. DOS SANTOS
17 DEBORA PINHEIRO NASCIMENTO 3 ANGÉLICA EUDETE DAS NEVES 

GERALDA DAS GRAÇAS ROSA MARIA HELENA PACHECO CAPITA
18 ANA MARIA SILVEIRA DOS SANTOS  RAQUEL B DA SILVA E SILVA

FREDERICK WAGNER DE AZEVEDO  4 JANDIRA FARIA DE ABREU DOS SANTOS
KATIA ROGERIA DA SILVA DA SILVA 5 EVERALDO SILVA DOS SANTOS

19 MARIA DILZA DE LIMA PEDREIRA IRIS JORGE DA COSTA
20 ANGELA MARIA RODRIGUES  TANIA HELENA NUNES DA SILVA

ELIANA RUY BERDUEGA 6 CLEIDE DA SILVA CORREA
VERA LUCIA GOMES RODRIGUES DERCILIA B. GUIMARÃES

21 CARLO FILIPE BANHOS ESTOLANO JAQUELINE FARIA DA COSTA SOUZA 
FERNANDO ANTONIO NAGERVAS GUIMARÃES 7 ANGÉLICA EUDETE DAS NEVES
MARIA DE FÁTIMA DOS S. BRAGA JESSÉ BARBOSA DE LIMA
ONIAS DOS SANTOS MACHADO ROBSON DE S. MARTINS

22 FÁBIO ASSIS TOTTI WILMA RODRIGUES DE ASSIS
PAULO SERGIO DA SILVA COPOLILLO 8 SIMONE SANATANA DA SILVA

23 AUGUSTO SERGIO DA SILVA 9 FÁBIO GADÊLHA DE VASCONCELLOS
DORIS YANE VITORIO DE CASTRO FRANCISCO DOS S. RAMOS

24 LEO LIMA LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS CALLADO FILHO
REGINA CELI PEIXOTO CARVALHO PAULO CESAR F. DE MORAIS

25 AMANDA SANTOS TAVARES SÉRGIO EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA
RODOLPHO ALVES FONSECA 10 DAVID ALMEIDA LORENÇO

26 CARLOS EDUARDO DA SILVA PERREIRA NELI CARVALHAL BOTELHO
HIONAR MIRANDA RODRIGUES CUNHA 12 LILIANE DO NASCIMENTO MOTA
MARCIA ELIZABETH T. JARDIM MARCO ANTONIO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SULAMITA P. REZENDE
SANTANA C.F. ANDRADE WILIAN DOS SANTOS DUARTE

27 DEIVID JONE DE SOUZA CORRÊA 13 HELLEN ORTIS AMORIN
28 CLEMILDA G. DE SOUZA LUCIANO MACÁRIO DOS SANTOS

EUNICE PEREIRA DE ARRUDA ROBSON DE SOUZA BORGES
NELSON CLAUDIO A. DE ANDRADE 14 CARLOS ANTONIO CORRÊA MICHELS

LEONARDO VARGAS MACEDO
15 LUEMY AVILA SANTOS SILVA

15%

ML 
Trabalhamos com
todos os cartões, 
CONSTRUCARD CAIXA 
e BB CREDIÁRIO

Vidraçaria

R. Paranaíba, 580, Operário, Rio das Ostras 

 Tel: (22) 2764-5802, 8808-6838, 8809-4439

Presidente do IPASRO se reúne com 
ministro Garibaldi Filho

No último dia 17 de janeiro, o presidente do 

Instituto de Previdência e Assistência dos 

Servidores de Rio das Ostras (Ipasro), Samuel 

Mendes de Oliveira, visitou o Ministério da 

Previdência e se reuniu com o Ministro Garibaldi 

Filho. O presidente do Ipasro foi pleitear melhorias 

para os institutos de previdência do País, incluindo 

o de Rio das Ostras. Dr. Samuel Oliveira também é 

secretário da Associação Brasileira dos Institutos 

de Previdência Estaduais e Municipais (ABIPEM) 

e vice-presidente da Associação das Entidades de 

Previdência dos Municípios do Estado do Rio de 

Janeiro (AEPREMERJ). Dentre as pautas da 

reunião, Samuel e a diretoria das Associações 

destacaram o pedido para que se crie uma 

secretaria dento do Ministério que se destine 

exclusivamente aos Regimes Próprios de 

Previdência e a possibilidade dos Institutos de 

Previdência DE realizar empréstimos consignados 

A seus segurados. O ministro Garibaldi se mostrou 

sensível à proposta, e se comprometeu a, junto 

com o corpo técnico estudar a viabilidade de 

atender às solicitações da ABIPEM.
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Diretoria

Renê Dutra da Silva - Coordenador Geral de Organização
Altédio de Souza Ferreira - Coordenador de Administração
Getúlio Cabral - Coordenador de Finanças
Luzia Miranda - Diretora Int. Gerais
Ana Cristina dos S. Fraga - Diretoria Jurídica
Paulo Henrique dos Santos - Diretor de Formação Sindical
Sebastião Pio de Souza - Suplente
Carlos Renato G. Bersoti - Suplente
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Sessão de ESTRÉIA aberta à comunidade

CINE

Milton Santos
ou o mundo 
global visto do 
lado de cá (2007)
Dir. Silvio Tendler 

Debate após a sessão

Entrada Franca
Censura Livre
Local: Sindserv-RO
Hora: 18h00

Realização: SINDSERV-RO Apoio Videoteca Cinema Popular Brasileiro

clube SINDSERV-RO


