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Servidora não tem hora de almoço
Agente Administrativa  diz nunca ter
exercido sua função e, hoje, lotada no Centro de 
Reabilitação, está sem hora de almoço. Pág. 5

Cineclube Sindserv-RO
Sessão de estréia é um sucesso! Filme 
sobre mulheres carcerárias será tema 
do curta-metragem deste mês. Pág. 3

Educação
Servidores são pegos de surpresa 
com corte da GAP.  Pág.2

Em ato de homenagem ao companheiro de profissão, guardas municipais fizeram uma caminhada pedindo mais atuação 
da Polícia Militar na cidade e reivindicaram desempenhar apenas  suas funções de guardas patrimoniais. Pág.7

Motoristas se 

organizam e exigem 

melhores condições

de trabalho. Pág 4

Após morte de servidor da Guarda Municipal 
           categoria pede mais ação da PM 
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É um tanto quanto paradoxal criarmos dias para celebrar o negro, o 
indígena, os idosos, as mulheres. Isso nos leva a pensar que ainda 
vivemos em uma sociedade segregadora e discriminatória. O mito das 
igualdades raciais, de gênero e a ilusória ideia de que todos têm os 
mesmos acessos aos bens sociais nos levam frequentemente a um 
estado conflituoso, gerador de ações simplistas, generalistas e, 
sobretudo, antidemocráticas. 
Mas, para além deste sentido ‘stricto’, podemos perceber as datas 
comemorativas como símbolos de resistência, de luta e de afirmação 
de uma identidade, de uma bandeira, de um ideal e de uma conquista. 
É assim que o Sindserv-RO vê o Dia Internacional da Mulher, 
celebrado no último dia 8. Sabedores do quanto as mulheres lutaram 
e lutam por igualdade de direitos trabalhistas e sociais, prestamos 
neste número do SindNovas uma homenagem a todas as 
trabalhadoras brasileiras e às servidoras municipais, que com sua 
sensibilidade, garra e profissionalismo prestam um trabalho de 
enorme valor aos munícipes, a nossa cidade e porque não dizer, a 
nosso país. Um país, que pela primeira vez tem à frente da Presidência 
da República uma figura feminina. No governo de Dilma, nove 
mulheres estão em cargos do alto escalão. O Sindserv-RO tem na 
Direção, duas servidoras. No quadro da Prefeitura de Rio das Ostras, 
cinco mulheres estão sentadas à frete de pastas importantes como 
Educação, Planejamento, Bem-Estar Social, Ciência e Tecnologia, 
Desenvolvimento, Negócios e Petróleo e Comunicação Social. A 
Fundação de Cultura de Rio das Ostras é presidida por uma mulher, e  
a chefia do gabinete do Prefeito também tem o gênero feminino 
representado. Infelizmente, na Câmara de Vereadores não podemos 
dizer o mesmo acerca dessa representatividade, pois apenas uma 
mulher tem acento como suplente na 'Casa do Povo' de nossa cidade. 
Servidoras, o Sindserv-RO está ao seu lado nas lutas que ainda faltam 
ser travadas! Vamos fazer valer seus direitos! Frisamos nosso repúdio 
às ações de assédio moral e sexual direcionadas a muitas servidoras, 
lembrando que esta prática mais do que imoral, é criminosa. Neste 
número você verá ainda como os motoristas lotados na prefeitura 
estão se articulando para reivindicar melhores condições de 
trabalho. No dia 1º de março, a categoria realizou uma plenária no 
Sindserv-RO, para estabelecer ações para o movimento.
O SindNovas mostra ainda a insatisfação dos servidores da Guarda 
Municipal após o falecimento do GM Carlos Wernek, durante 
operação no Carnaval. O Sindserv-RO acompanhou a manifestação 
dos servidores pedindo mais atuação da PM e esteve presente à 
reunião dos guardas com o Secretário de Ordem Pública e Controle 
Urbano de Rio das Ostras, Sérgio Alves Pinto. 
Destaque ainda para a estréia do Cineclube Sindserv-RO, em 
fevereiro. O projeto faz parte do Programa de Formação Sindical do 
Sindserv-RO e atraiu não só servidores, mas moradores, estudantes e 
turistas. A próxima sessão será no dia 30. Não percam! Vamos fazer 
deste mais um espaço de debate e mobilização!                                                           
                                                                                                                             Boa leitura.

Sindserv-RO
Direção
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[Editorial]

[Notas]

Declaraçao de IR pode ser feita com 
assessoria Contábil do SINDSERV-RO
O SINDSERV-RO está ofecerendo gratuitamente para seus filiados o serviço de 
assessoria contábil para declaração de Imposto de Renda. Interessados devem 
entregar documentação na sede do sindicato impreterivelmente até o dia 08 de 
abril.

Lei 079/94: Direção do SINDSERV-RO se reúne com Procurador
A Direção do SINDSERV-RO, representada por seu Coordenador Geral de 
Organização, Renê Dutra, se encontrou no final de fevereiro com o Procurador 
Geral do Município, Renato Vasconcellos, para entregar as sugestões de 
alterações na Lei 079/64, que determina o Regimento Interno dos Servidores 
Públicos Municipais. No encontro, Vasconcellos registrou interesse em agilizar 
a análise do documento para posterior encaminhamento à Câmara. A Direção 
do Sindserv-RO indicou a intenção de fazer uma audiência pública para 
apresentar e discutir  o documento final com os servidores. 
 

Educação sem GAP
Professores da rede pública municipal ficaram sem a gratificação por 
assiduidade referente ao mês de dezembro de 2010. Ainda não se sabe o motivo 
da fisgada no contracheque dos servidores, mas a prefeitura afirma que a 
medida é legal, já que em dezembro os professores não teriam trabalhado todos 
os dias. O Sindserv-RO gostaria de frisar a falta de comunicação da prefeitura 
para com os servidores, que foram surpreendidos com o corte.  

Participe do Projeto Memória do SINDSERV-RO
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!
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A sessão de estréia do Cineclube Sindserv-RO, realizada na sede do sindicato, na noite de 23 de fevereiro foi um acontecimento 
histórico em Rio das Ostras! Servidores, estudantes, professores, comunidade local e até moradores de Barra de São João 
assistiram ávidos o longa- metragem 'Entrevista com Milton Santos ou o mundo global visto do lado de cá”, do 
documentarista Silvio Tendler.
Para Thiago Gonçalves (18), estudante de Produção Cultural do PURO, 
a escolha do filme foi adequada para o lançamento do projeto, mas o grande momento da noite foi o debate depois 
da sessão. “O filme tem tudo a ver com o contexto que estamos 
vivendo hoje na América Latina e o debate foi muito produtivo e instigador. 
Acho que esses debates são importantes, principalmente para o 
pessoal do sindicato. Foi ótimo poder estar aqui, participar e ouvir o que 
foi colocado. Quem é atuante, aproveitou bastante”, disse o jovem o de 
Barra de São João. O estudante veio a  Rio das Ostras especialmente 
para a sessão cineclubista do Sindserv-RO.
Após a exibição do filme, o historiador Randal Turrini, o servidor municipal 
da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Bruno Mattos, e o 
geógrafo e professor do ensino médio, Pedro Marinho, conduziram um 
debate de uma hora e meia com participantes de idades entre 18 e 75 
anos. “Através do cinema e do debate ho r i zon ta l ,  homen s  e  
mulheres de diferentes idades, ocupações, acúmulos e compreensão da 
vida têm a oportunidade de refletir e criticar a sociedade em que vivem, 
suas desigualdades, opressões e injustiças, mas também, pensar formas 
de intervir para mudar o quadro. Cria-se uma fo r ma  de  exe r ce r  a  
cidadania, de debater a democracia, a cultura e as determinações 
econômicas e políticas”, comentou Bruno Mattos, que além de servidor 
público, é formando do curso de Produção Cu l t u ra l  do  PURO e  
fundador do Cineclube Subvercine. 
O Coordenador Geral de Organização do Sindserv-RO, Renê Dutra, 
lembrou, ao início do debate, o conceito do cineclubismo, convocando a 
comunidade, servidores públicos, estudantes e atores sociais a se aproximarem do organismo sindical através do circuito de exibição de cinema. “Este é 
mais um espaço de debate, diálogo, resistência e reflexão. Queremos fortalecer nosso sindicato e trazer o cidadão para nossas discussões”, disse. 
O Diretor de Formação Sindical, Paulo Henrique dos Santos e o Coordenador de Administração, Altédio Ferreira de Souza também participaram da 
sessão. 
O Cineclube Sindserv-RO acontecerá todas as últimas quartas-feiras do mês, às 18h00. A próxima sessão está marcada para o dia 30. O Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Rio das Ostras fica na Rodovia Amaral Peixoto, 3.234, Nova Aliança (entre a Pousada das Tartarugas e a Defesa 
Civil).

Próxima sessão exibirá curta sobre mulheres carcerárias
Na próxima sessão, dia 30, será exibido o documentário 'Povo Marcado', de Werinton Kermes. O documentário (Brasil, Votorantim, 30', 2008) registra 
a experiência da produção de um programa de rádio pioneiro, desenvolvido por detentas da cadeia pública da cidade.  A abertura da sessão 
apresentará o curta-metragem ‘Sombras na Cabine’ (Brasil, Salvador, 8', 2009), de Alexandre Araújo.
Para saber mais sobre os filmes, acesse: WWW.cineclubesindservro.wordpress.com. 
O Cineclube Sindserv-RO tem apoio da Videoteca Cinema Popular Brasileiro e do jornal O Polifônico!

Cineclube Sindserv-RO estréia no clássico estilo cineclubista
Filme ‘cabeça’ com o geógrafo Milton Santos e debate após a sessão confirmaram a necessidade de um cinema pensante e transformador em dias de caos 
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C
erca de 20 motoristas lotados na 
Secretaria de Administração da 
Prefeitura de Rio das Ostras se 
reuniram no último dia 1º, na sede do 

Sindserv-RO para levar ao sindicato suas 
dúvidas e pedir apoio para uma articulação 
coletiva, que a categoria está levantando em 
prol da luta contra os abusos enfrentados. 
O encontro foi marcado por inúmeras 
denúncias feitas pelos servidores. As 
queixas  sobre abuso de poder e assédio 
moral praticadas pela chefia direta foram 
unanimes. Muitos novos motoristas 
empossados através do último concurso 
público municipal estão sendo mal 
aproveitados, segundo servidores que 
falaram ao SindNovas, mas pediram para 
não serem identificados. Alguns são 
obrigados a ficar no 'famoso' 'banquinho', 
aguardando uma ordem para dirigir um 
carro oficial. O problema seria, de acordo 
com os motoristas, a manutenção dos 
veículos da frota oficial. segundo eles, a 
chefia teria os informado que o conserto de 
alguns carros demorariam porque a peça 

que precisaria ser trocada não está sendo encontrada no mercado.  O fato indica a necessidade da produção de uma reportagem 
especial sobre a frota de veículos oficiais. Há quatro meses, o SindNovas  recebeu uma denúncia sobre o  sucateamento da frota 
oficial, da falta de planejamento para a saída de carros oficiais entre tantas outras.
A questão do banquinho, muito colocada pelos servidores, implica ainda, além do constrangimento, na folha de pagamento dos 
motoristas. Segundo eles, enquanto um fica sentado no banquinho, três, quatro motoristas fazem viagens para fora da cidade 
semanalmente e recebem para isso, diárias que chegam a elevar significativamente seu salário. 
A redistribuição dos motoristas em uma escala 'honesta' foi uma das demandas feitas pela categoria, que também pede a criação 
de um espaço de convivência (alojamento) e equiparação salarial com municípios da região. Hoje, o salário base dos motoristas da 
prefeitura é de R$ 652,39 e as diárias, R$ 40,00. 
A Assessoria Jurídica do Sindserv-RO esteve presente à plenária na presença do advogado Marco Aurélio, que instruiu os 
servidores quanto as ações que podem ser tomadas pela classe. Marco Aurélio lembrou do compromisso assumido há alguns 
anos pelo prefeito Carlos Augusto de criar um alojamento para os motoristas. “Esta é uma demanda antiga da categoria e 
precisamos retomar a proposta”, disse aos servidores, reiterando a fala de Elias Rosa do Nascimento, que durante o encontro 
levantou a questão do alojamento.
Com muitas dúvidas e desorientados depois de terem sido chamados pela chefia do departamento na manhã do dia 28 de 
fevereiro para uma 'conversa', os motoristas decidiram não marcar uma assembléia e aguardar uma posição concreta do prefeito 
quanto às demandas apresentadas. “O prefeito nos garantiu que após o Carnaval receberia a categoria para conversar. Vamos 
respeitar este pedido e esperar uma boa notícia depois dessa data, disse um dos motoristas em uníssono com os demais 
servidores presentes.
A plenária contou ainda com a presença do Coordenador Geral de Organização do Sindserv-RO, Renê Dutra e do Formador  
Sindical da entidade, Paulo Henrique Santos.  

Por Leonor Bianchi

Motoristas fazem plenária para discutir melhores condições de trabalho

 À direita, o advogado do Sindserv-RO, Marco Aurélio, Renê Dutra, e motoristas do DCVO. 
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Neste mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, o SindNovas presta uma homenagem a 

todas as mulheres.  Para reatualizar o significado da data, conversamos com Zilá Santos da Silva, 

servidora antiga da Prefeitura de Rio das Ostras, hoje lotada na Secretaria Municipal de Saúde 

(SEMUSA). 

Zilá procurou o jornal do Sindserv-RO para denunciar a falta de planejamento no Centro de Reabilitação 

de Rio das Ostras, onde trabalha desde 2004, quando prestou seu segundo concurso público municipal.   

“Trabalho aqui desde 2004 e desde então nunca cheguei a exercer  minha função de Agente 

Administrativo. Fico na recepção do Centro de Reabilitação e já vi gente contratada assumir a função e 

eu... eu nunca tive oportunidade para nada”, disse a servidora.

 

Não bastasse ela nunca ter tido uma explicação pelo fato de não desempenhar sua função, há quatro 

meses Zilá não poder tirar sua hora de almoço, direito garantido por lei. “Não posso sair da recepção 

porque não tem ninguém para ficar aqui. Almoço rapidinho e tento dar conta de atender quem chega”, 

conta a servidora. Quando perguntamos se isso seria uma determinação da direção do Centro de 

Reabilitação, Zilá revela que quando foi saber o motivo pelo qual não pode ter ao menos 20 minutos de 

almoço na copa do Centro como os demais funcionários, foi informado que não havia outra pessoa para 

ficar na recepção se ela se ausentasse. A forma que vi de não deixar o setor sozinho foi almoçar aqui’, diz a 

servidora pegando uma quentinha escondida em um armário da repartição, cujas portas mantinham-se 

entreabertas durante toda sua refeição. Tendo de engolir esse cardápio nada suculento todos os dias, a 

servidora de 40 horas/semanais segue sua rotina como servidora pública da Prefeitura de Rio das Ostras, 

como guerreira, como tantas trabalhadoras que diariamente enfrentam situações semelhantes para 

sustentar a ciranda da economia familiar neste Brasil de mulheres. 

Num momento em que cada vez mais mudam os paradigmas da relação mulher X sociedade, tal situação 

nos faz pensar no quanto todas as mulheres ainda terão que caminhar em seus postos de trabalho mundo 

afora para realmente poder comemorar este dia com a cabeça erguida, o olhar altivo e o coração 

confortado. 

 O SindNovas vai apurar o fato com a direção do Centro de Reabilitação.

Como assim...?Como assim...?Como assim...?
Sind Novas
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Prestação de contas fevereiro de 2011

$
 SALDO ANTERIOR C/ C:  R$  16.413,22  

RECEBIMENTOS:  R$  10.467,70  

TOTAL  R$  26.880,92  

  
 

DATA DESCRIMINAÇÃO VALOR 

2 CH 851373 - Padaria Marimar  R$          67,79  

4 

CH 851375 - CEDAE, AMPLA, FGTS, Iconecta, compra de 01 beijamim, 

propaganda sonora, aluguel de cadeiras, gravação de propaganda sonora, 
passagem, 04 faxinas, instalação de 01 ar-condicionado, manut. Jardim, salário 

funcionária, INSS, DIEESE 

 R$    1.616,88  

  CH 851367 - Pag. Gafica do mês de janeiro  R$        608,00  

  CH 851378 - Pag. Jornalista  R$        780,00  

  CH 851376 - Pag. Aluguel  R$    2.000,00  

  CH 851381 - Pag. Gráfica mês de fevereiro  R$        729,00  

  CH 851385 - Pag. 1ª Distribuição edição nº 58 do Sindnovas  R$        200,00  

  CH 851379 - Pag. Projeto 10 anos Sindserv-RO  R$        500,00  

  CH 851377 - Pag. Recarga de cartucho  R$          65,00  

  CH 851387 - Pag. Contabilidade  R$        404,00  

  Débito em C/ C - Pag. Oi fixo  R$        136,94  

  CH 851382 - Pag. 493 cópias e 06 encardenações, material hidráulico, Minas Rio.  R$        217,46  

  CH 851384 - Conserto Computador  R$          50,00  

  CH 851388 - Pag. 2ª Distribuição edição nº 58 do Sindnovas  R$        200,00  

  CH 851380 - Táxi e tarifa de entrega para buscar edição nº 58 em Cabo Frio  R$        115,50  

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

  CH 851389 - Pag. 3.000 panfletos 10x15 para Cineclub  R$        130,00  

  CH 851390 - Pag. Filtro de água da Purific  R$        200,00  

  Débito em C/ C - Plano Vivo empresa  R$        412,95  

TOTAL DE DESPESAS  R$    8.467,52  

   

  

SALDO ATUAL CONTA CORRENTE EM 28/ 02/ 11  R$    8.603,28  

SALDO ATUAL CONTA POUPANÇA EM 28/ 02/ 11  R$    8.253,29  

SALDO TOTAL DISPONÍVEL  R$  16.856,57  

     Aniversariantes 
    2a quinzena de março      1ª quinzena de abril
15 LUEMY AVILA SANTOS SILVA 1 ANA DEBORA FERREIRA PINTO
16 CARLA DINA DE SOUZA MARIZELMA VENTURA DA COSTA

MARIA CÉLIA NUNES DA CUNHA SOLANGE DE S. BARCELLOS
17 CARLOS ANTONIO GUIMARÃES FERREIRA 2 CELMA NUNES DE ANDRADE

GETULIO CABRAL MÁRCIA SCOTELARO DA SILVA BARRETO
18 CLEIDE DA SILVA GORDO VERA LUCIA TORRES DE OLIVEIRA

CLAUDIO DA SILVA SANTOS 3 ANGELA SUELI NOGUEIRA ROCHA
19 JOSE LUIS DE SANTANA SANTOS EDIVALDO PASCHOAL MACHADO

MARIA JOSE TAVEIRA MONNERAT SANTOS FERNANDO LUIZ FELIX NUNES
VALDECIR C. DE CARVALHO 4 JORGE DE SOUZA LIMA

20 ALCINÉIA GOMES DOS SANTOS 5 JAILTON F. ESTEVES
22 DALVA DA SILVA MOTA KATIA REGINA LOPEES NUNES

FABRÍCIO S. WERNECK MARIA DAS GRAÇAS M. R. DE SOUZA
JEANNE ALMEIDA DA SILVA 6 KARLA PEREIRA COSTA
MÁRCIA BRANDÃO COSTA   7 BENEDITO P. DE ANDRADE

23 ROGERIO LUIZ FLEITH JORGE LUIZ FERREIRA SAMPAIO
26 SANDRO CARLOS LIMA LEAL MARIA FRANCISCA  BARRIGOSSI TAMARA

SONIA MARIA DA LUZ LIMA    PAULO VINICIO RODRIGUES NOGUEIRA
27 CARLINDA CARLOS TERESA CRISTINA DE SOUZA CUNHA
28 PAULO ROBERTO SEPULVEDA VIEIRA 8 ANTONIO JOSE DE SOUZA
29 ROMILSON EBER SOUZA SANTOS GENEOS VIDAL DA SILVA

SIDNEY BERNARDO COELHO JOACI CORREA DE LIMA      
30 CARLOS MAGNO RIBEIRO BRITO WESLEY CARVALHO MACHADO

ROBERTO RICARDO DE ARAÚJO 9 EUNICE DE OLIVEIRA GOMIDE
RODRIGO INÁCIO SANTOS LAGO FABIANO COSTA RAMOS

31 CRISTIANO SIQUEIRA ARANTES DO VALLE GEISES BASTOS DA SILVA
11 INGRID DOS SANTOS CANDIDO CORREA NETTO   

IDALINA MONTEIRO FERNANDES FILHA
12 CLÍCIA JOAQUIM DA SILVA ARRUDA
13 ANA LUCIA DOS SANTOS MARINS

ELIARA FIALHO RIBEIRO DOS SANTOS
IVONE AGUIAR LEANDRO VIEIRA
MONIQUE ALMEIDA BEZERRA
PAULO CÉSAR CUNHA MACHADO

14 DANIELLE O. DA SILVA
15 JORGE JOSE DA SILVA

MARISA DA SILVA PENHA                        

ATENÇÃO SERVIDOR!!! 
NÃO aceite ser DESRESPEITADO. Se você é SERVIDOR em ESTÁGIO 
PROBATÓRIO e está sofrendo ASSÉDIO MORAL, PROCURE O 
SINDICATO. O SINDSERV-RO  APÓIA VOCÊ na LUTA CONTRA  o 
assédio moral.

QUANDO DEUS IDEALIZOU A MULHER, NOS ÚLTIMOS MOMENTOS DE SEU TRABALHO, QUERIA 

COROAR SUA CRIAÇÃO, FECHAR COM CHAVE DE OURO AQUELE MOMENTO TÃO SUBLIME.

PENSOU NUM SER QUE FOSSE AO MESMO TEMPO FRÁGIL E FORTE. ALGUÉM QUE TIVESSE A CORAGEM 
DE JOANA D’ARC E A ABNEGAÇÃO DE MARIA; QUE TIVESSE A NOBREZA DE MADRE TEREZA DE 
CALCUTÁ, A GARRA E A DESTREZA DE CADA UMA DE NÓS, QUANDO CONSEGUE, POR EXEMPLO, 
TRANSFORMAR UM MÍNIMO DE ALIMENTO EM UMA GRANDE REFEIÇÃO CAPAZ DE SACIAR TODA A 
FAMÍLIA. ELE, EM SUA INFINITA SABEDORIA, PENSOU EM ALGUÉM COMO VOCÊ E EU, MULHERES DO 
NOSSO TEMPO, E AO MESMO TEMPO ÁVIDAS POR ESTAR ALÉM DELE...

E, DE UMA FORMA OU OUTRA, ESTAMOS SEMPRE...

RECEBEMOS RESPONSABILIDADES E TAREFAS: LAVAR; PASSAR; COZINHAR; SUSTENTAR A CASA, EM 
MUITAS SITUAÇÕES E DE MUITAS MANEIRAS DIFERENTES, NÃO SÓ FINANCEIRAMENTE; SER O OMBRO 
E O COLO; SER RAZÃO E CORAÇÃO; TENTAR ACHAR O EQUILÍBRIO ENTRE NOSSOS LADOS FEMININO E 
MASCULINO... 

E SÃO TANTAS AS EMOÇÕES NESTA CAMINHADA!!!

MAS A MAIOR DE TODAS É SER TUDO ISSO, SIM PORQUE POR MAIS QUE SEJA DIFÍCIL E NOSSO DIA 
TENHA APENAS 24H, ACABAMOS POR CONSEGUIR CUMPRIR TODAS AS “RESPONSABILIDADES” QUE 
NOS SÃO IMPOSTAS OU A QUE NÓS MESMAS NOS IMPOMOS; A MAIOR DE TODAS AS EMOÇÕES É, SEM 
DÚVIDA, NÃO PERDERMOS NOSSA ESSÊNCIA: FRAGILIDADE, FORÇA, CORAGEM, ABNEGAÇÃO, 
NOBREZA, GARRA E SABEDORIA, CAPAZES DE VER ALÉM DO ÓBVIO...

MAS HÁ, AINDA, UM DESAFIO DIÁRIO, MANTER-NOS FIÉIS A NÓS MESMAS, NOSSOS VALORES E IDEAIS, 
AOS NOSSOS SONHOS. PORQUE É ESSA A ESSÊNCIA DA VIDA, E NÓS SOMOS A REPRESENTAÇÃO DA 
VIDA! SONHOS... É ISSO O QUE MOVE O MUNDO... NÃO PODE, PORTANTO, SER MOVIDO SEM NÓS, 
MULHERES...

PARABÉNS A NÓS, POR SERMOS TÃO ESSENCIAIS!!! MAS QUE SEMPRE COMPREENDAMOS QUE 
DEVEMOS SER ESSENCIAIS, SEMPRE, PARA NÓS MESMAS... PARA EVITAR QUE NOS PERCAMOS PELO 
CAMINHO...

keliarruda@hotmail.com - Professora e Psicanalista                                            
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Vidraçaria

R. Paranaíba, 580, Operário, Rio das Ostras 

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

Guarda Municipal é baleado fatalmente na terça-feira de Carnaval 

Servidores da GM prestaram ato de homenagem ao companheiro e pediram real atuação da PM

O servidor Carlos José Curti Werneck (25), lotado há seis anos na Guarda Municipal de Rio das Ostras, na Inspetoria de Planejamento Operacional, foi vítima fatal de dois tiros 
disparados na madrugada da última terça-feira, dia 8. 

O crime aconteceu por volta das 4 horas da madrugada, quando ele foi chamado pela companheira da GM, Claudiane Mendonça, para dar suporte a uma abordagem que seria feita 
a transeuntes que discutiam, no Centro da cidade. 

O guarda municipal foi encaminhado para o Pronto-Socorro Municipal, mas não resistiu aos ferimentos. 

De acordo com Avelino da Costa Lima filho, Delegado da 129 DP, onde o caso foi registrado, o autor dos disparos fatais à vitima - um no abdômem e outro na cabeça - já foi 
identificado e a polícia já está agindo para capturar o assassino. “Já identificamos o autor dos disparos e estamos agindo para seu pedido de prisão”, disse o delegado ao 
SindNovas, acrescentando que o assassino tem registros na polícia por delitos diversos e porte de arma. Avelino disse ainda, que este foi o único caso de um crime envolvendo uma 
vítima fatal durante o Carnaval, em Rio das Ostras.   

Servidores da Guarda reclamam falta de ação da PM

O fato suscitou uma mobilização entre os guardas municipais, que fizeram uma caminhada da Secretaria de Ordem Pública e 
Controle Urbano até a Delegacia Legal, prestando uma homenagem ao companheiro e pedindo mais ação da polícia militar. 

Preparados para zelar pelo patrimônio público, os guardas municipais não possuem armas de fogo. A falta de uma ação mais 
eficaz da polícia militar em casos de natureza semelhante foi uma reclamação unânime entre os servidores.

O Coordenador Geral de Organização do Sindserv-RO, Renê Dutra, acompanhou a manifestação dos servidores da Guarda e 
participou da reunião da categoria com o Secretário de Ordem Publica e Controle Urbano de Rio das Ostras, Sérgio Alves 
Pinto, na tarde do dia 8. O secretário disse que está trabalhando para intensificar as ações integradas entre a GM e a PM. O 
prefeito de Rio das Ostras, chamado pelos servidores a participar da reunião, não estava na cidade e em seu lugar, o vice-
prefeito, Broder, compareceu para reafirmar sua falta de autonomia, dizendo que apenas o prefeito poderia atender à 
categoria em sua demandas.

 O Sindserv-RO lamenta o fato e acompanhará as investigações. 

    Guardas municipais homenagearam o servidor e
           pediram atuação eficaz da Polícia Militar
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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 gratuita, aberta à comunidade

CINE

Filme
Povo Marcado
  

Entrada Franca
Censura Livre
Local: Sindserv-RO
Hora: 18h00
Rod. Amaral Peixoto, 3234, Nova Aliança
Rio das Ostras (RJ)

Realização: SINDSERV-RO Apoio Videoteca Cinema Popular Brasileiro

clube SINDSERV-RO

+ +1 curta
Debate

www.cineclubesindservro.wordpress.com


