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Anos 10 

Sindserv-RO

Este mês, no dia 23, o Sindserv-RO 
completa 10 anos de atuação. Esta 
edição traz uma matéria especial com 
fotos dessa primeira década de lutas 
em prol de melhores condições de 
trabalho  para os servidores públicos 
municipais de Rio das Ostras.     Pág. 4

O Sindserv-RO fez um ato bem humorado no dia 1º de abril 
reivindicando melhores salários para os servidores municipais. 
Pág. 03

Servidores da Guarda Municipal fazem assembleia. Categoria 
está se sentindo ameaçada desde que começou a lutar por 
melhores condições de trabalho. Após publicação de abertura 
de um processo de Inquérito Administrativo contra 17 GMs, 
servidores pedem apoio ao Sindserv-RO.                         Pág. 3

Servidores do DCVO se reuniram em assembleia na semana 
passada para dar início a mobilização da categoria, que pede 
equiparação salarial a motoristas da região.                      Pág. 2
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Guardas pedem apoio ao Sindserv-RO

     Motoristas se reúnem em assembleia



Sind Novas
Filiado a B

R
A

S
IL

CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES

Rio das Ostras abril 2011 Ano VI Número 602

Abril, mês dos 10 anos do Sindserv-RO
Iniciamos o mês de abril com muito gás. A faixa na frente do 
prédio da prefeitura e a seguir no Banco do Brasil tirou risos da 
boca de muita gente. O tempo é pesado e precisamos com 
humor e irreverência levar adiante nossas lutas. Iniciamos as 
discussões salariais de 2011 e precisamos nos articular e 
garantir ganho real nos salários e não apenas reposição de 
perdas. A assessoria do Dieese tem acompanhado nossas 
discussões.
Em abril tivemos a assembleia dos motoristas e guardas; os 
primeiros reivindicam condições melhores de trabalho, frota em 
condições de segurança entre outras. Os guardas estão 
sofrendo todo o tipo represálias após o ato pacífico no dia da 
morte do GM Werneck, onde pediam segurança para trabalhar, 
melhores condições de trabalho e o direito de serem ouvidos. 
Nem a palavra dada pelo Secretário de que não haveria 
perseguições foi mantida. O que se vê é mudança de escala, fim 
das horas extras para muitos e a última da "caixinha de 
maldades"; o inquérito contra 17 guardas que estavam no ato do 
dia 8 de março. O Sindserv-RO está mobilizando todas as forças 
para barrar estes absurdos. O que essa administração quer, 
governar com mordaça? A quem interessa este clima de medo e 
perseguição, principalmente com os novatos que estão 
chegando? O assédio moral está rolando solto e as pessoas 
estão começando a perceber que podem falar, que devem falar. 
É o fim da 'política do silenciamento' dos servidores em Rio das 
Ostras. Será? Esperamos que sim! O sindicato está aqui para 
garantir o direito de manifestação dos servidores municipais.
Nesta edição trazemos um pouco da história do nosso sindicato, 
suas lutas, pessoas que passaram e construíram esta história. O 
objetivo do Projeto Memória é garantir para os próximos que 
virão a preservação desta história, com suas alegrias, 
realizações e contradições. O projeto vista o passado, ilumina o 
presente, permitindo-nos a critica e auto-crítica do caminho 
trilhado até hoje. Ao longo do ano, realizaremos várias 
apresentações dos resultados do projeto.
Nosso município completa 19 anos de crescimento, nos 
orgulhamos da cidade que temos. É acolhedora com todos os 
que chegam, está crescendo muito e isso nos preocupa 
também, pois os serviços não acompanham o crescimento. 
Garantimos os serviços públicos para 105 mil habitantes, mas 
não temos o reconhecimento e valorização pela nossa 
dedicação, quando será que os gestores entenderão que uma 
cidade feliz é aquela onde as pessoas são valorizadas, onde há 
reconhecimento pelo trabalho desenvolvido? Ao contrário, o que 
vemos é o descaso com o servidor público, situação que tem 
levado muitos bons servidores a buscarem outros locais para 
trabalhar. 
Diante deste cenário, precisamos resistir e nunca esquecer que 
"(...) apesar de Vocês... amanhã há de ser...outro dia (...)". 
Continuaremos executando bem nosso trabalho, sendo bons 
naquilo que fazemos, acreditando e lutando por uma cidade boa 
para todos e não para apenas um pequeno grupo.       
                                                                                                                             Boa leitura.

Sindserv-RO
Direção

Editorial

Um mês depois de se reunirem em plenária no 
Sindserv-RO solicitando orientação para os abusos 
que vinham enfrentando no ambiente de trabalho, 
motoristas da prefeitura participaram de uma 
assembléia exigindo solução do chefe do executivo 
para uma série de demandas básicas. 
“A categoria exige mais respeito. Somos humilhados no 
local de trabalho, não temos equipamentos adequados 
para trabalhar, uma vez que a frota oficial está 
totalmente sucateada, e não vamos mais tolerar o 
silêncio, vamos nos mobilizar”, disse em tom de 
indignação e revolta um servidor do DCVO presente à 
assembleia, que pediu para não ser identificado a fim 
de não sofrer represálias. 
A categoria espera há dois meses uma reunião com o 
prefeito de Rio das Ostras, mas não tem obtido 
resposta das solicitações encaminhadas. 
Categoria quer equiparação salarial
Os servidores reclamam de assédio moral, de maus 
tratos pela chefia dieta e de serem mal aproveitados, 
ficando dias sentados num banquinho sem dirigir um 
carro se quer enquanto motoristas com alguns 
privilégios ganham hora extra e adendos salariais 
viajando várias vezes ao mês para cidades vizinhas a 
Rio das Ostras, para o Rio de Janeiro...
 “Cada viagem dessas é um trocado que entra a mais no 
contracheque; ninguém está reclamando disso. 
Queremos saber por que os mesmos motoristas 
fazerem essas viagens, já que podemos trabalhar em 
sistema de rodízio e escala? Uns enchem o bolso 
enquanto outros ficam no banquinho. Tem alguma 
coisa de errado acontecendo”, considera um motorista 
que prefere permanecer no anonimato. 
Os motoristas de Rio das Ostras tem piso salarial de R$ 
652,00 e exigem equiparação salarial a municípios 
como Campos, Quissamã, Miracema, Italva, onde o 
vencimento da categoria chega a ser o dobro.
 

ESTE ATO

DIA MUNDIAL

DO LIVRO

23 DE ABRIL

Leia mais!
O Sindserv-RO
incentiva

Motoristas pedem respeito

Dia 1º de maio, é dia do 
Trabalhador

O Sindserv-RO promoverá uma 
atividade para os servidores 
públicos municipais no dia 2 de 
maio, a partir das 18h. 
Acompanhe mais em nosso Site: 
www.sindservro.wordpress.com
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No último dia 1º de abril, o Sindserv-RO 

realizou ato nas ruas da cidade abrindo o 

calendário da Campanha Salarial 2011. "É 

uma oportunidade que o trabalhador tem de 

usar o humor e a ironia para protestar e 

colocar em pauta suas demandas. Estamos 

abrindo nossa campanha salarial e pedimos 

a adesão dos servidores nesta iniciativa. 

Existem demandas de aumento salarial em 

diferentes categorias e precisamos unificar a 

lu ta  pe la  va lo r i zação  sa la r ia l  do  

funcionalismo municipal”, comentou Renê 

Dutra, Coodenador Geral de Organização do 

sindicato. 

Muitos servidores pararam diante da faixa, 

riram diante da frase irônica e demonstraram 

apoio ao ato. A manifestação pacífica tomou 

como ponto central a Rod. Amaral Peixoto, na 

altura da Av. Novo Rio das Ostras, mas 

marcou presença também na porta da 

prefeitura, no início do expediente chamando 

a atenção dos servidores que chegam para 

mais um dia de trabalho. 

Sindserv-RO lança Campanha Salarial 2011

Guardas pedem apoio ao Sindserv-RO
Servidores da Guarda Municipal de Rio das Ostras participaram de uma 
assembléia no início da noite do último dia seis, na sede do Sindserv-RO. Entre a 
pauta, foram discutidos trâmites do PCCS da guarda municipal; a conjuntura atual 
dos guardas e da guarda municipal e os caminhos a serem seguidos pelo 
movimento levantado e defendido pela própria categoria após um fato envolvendo 
um guarda municipal, que faleceu enquanto trabalhava, no início de março. 
Uma portaria publicada no DO do município (edição de 1 a 7 de abril deste ano), 
abre processo de inquérito administrativo contra 17 servidores da Secretaria de 
Controle Urbano e Ordem Pública. Comprometendo-se pessoalmente em uma 
reunião onde recebeu os servidores da Guarda, o prefeito Carlos Augusto não 
assina a referente portaria, passando a caneta para a Chefe de Gabinete, Angela 
Maria Toffano do Amaral. 
Os 17 servidores citados na portaria Nº 0388/2011 foram punidos por participarem 
do ato de homenagem ao companheiro de trabalho morto durante uma ação no 
carnaval. A homenagem acabou se tornando uma manifestação pacífica e dezenas 
de guardas municipais, fardados, caminharam pelas ruas da cidade chamando 
atenção para o fato e para as condições precárias sob as quais os guardas 
trabalham, tendo de desempenhar para além de suas funções, o papel da polícia 
militar. 
A assessoria do Sindserv-RO representada pelo advogado Marco Aurélio Parodi 
orientou os servidores e elucidou pontos importantes para a construção da defesa 
dos guardas municipais. 
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á 10 anos Rio das Ostras completava nove 
anos de emancipação político-administrativa. 
Naquele ano, no mesmo mês em que foi H

criado o município – abril – no dia 23, era criado o 
Sindserv-RO. A história do sindicato - suas lutas e 
conquistas ao longo de sua primeira década - está 
sendo contada no Projeto SINDSERV-RO: 
Caminhos, memórias e perspectivas. (Elementos 
para uma história da formação sindical). O objetivo do 
mesmo é salvaguardar a memória do organismo 
sindical, relembrar e documentar sua rica história. 
Uma história de grande significado político e social, a 
trajetória da organização sindical dos trabalhadores 
servidores públicos municipais de Rio das Ostras, 
desde de seu nascimento e crescimento, passando 
por suas lutas, os debates provocados e as 
conquistas atingidas, as derrotas e os desafios 
enfrentados.
Alguns dos momentos mais significativos da vida 
ativa do sindicato são narrados na pesquisa histórica 
feita por Randal Turrini, coordenador do projeto. Seu 
desmembramento do Sindilagos em 
2001, as mudanças feitas no 
estatuto e no regime, que passa 
de presidencial ista para 
direção colegiada, introdução 
do imposto sindical e da 
contribuição espontânea, 
realização de eleições, a 
criação do jornal SindNovas 
(que nasce com a fundação 
do sindicato), as lutas pelo 
PCCS – Plano de Cargos 
Carreiras e Salários, a filiação à 
Central Única dos Trabalhadores do 
Brasil (CUT), a produção trabalhos de 
pesquisa em conjunto, e filiação ao Departamento 
Intersindical de Estudos e Estatísticas (DIEESE), são 
alguns deles. 

Sindserv-RO completa uma década de lutas

A Guarda Municipal é uma das secretarias 
que mais aparece em matérias do 

SindNovas.

Acima, adesivo produzido para campanha de valorização dos guardas 

municipais (2009) e nota publicada no jornal SindNovas sobre palestra 

feita pelo Sindserv-RO em parceria com o DIEESE (2008).
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“Queremos manter viva a lembrança dos protagonistas desta história, 
desde os principais dirigentes até os servidores, proporcionando o 
acesso de um acervo que pertence à vida de cada um de nós. Para tal, 
pretendemos realizar debates e exposições, editar um livro, e 
principalmente, fomentar o interesse por nosso passado. Um 
repensar sobre si mesmo e o estabelecimento de uma definição 
identitária que nos norteasse na (re)formulação de suas 
características e estrutura”, comenta o historiador Randal. 
Randal entrevistou uma série de servidores, muitos fundadores e 
colaboradores do Sindserv-RO. Agora, um relatório está sendo 
produzido, considerando, além das entrevistas, fontes impressas 
como jornais e atas de reuniões, assembléias, e fotografias. Segundo 
o historiador, após essa etapa, “serão definidos critérios para fins de 
preservação e para serviços de documentação e informação 
histórica”. 
Cada um dos entrevistados resgatou o início da trajetória na luta 
sindical. Também foram lembrados contatos de vida política por meio 
do ingresso em outros sindicatos, por partido políticos, da 
emancipação do município, do movimento estudantil e através do 
próprio SINDSERV-RO. 
A passeata de reivindicações promovida pelo Sindserv-RO no dia 30 

de outubro de 2009, os estilos e as experiências de administração, a participação do sindicato nos conselhos municipais – hoje o Sindserv-
RO está representado nos conselhos municipais de Educação e de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca - e as relações do sindicato com os 
servidores, com a administração pública e com os demais sindicatos e instituições sociais também são observadas pelo historiador 
durante a investigação de dados para a produção da pesquisa.
Até agora já foram entrevistados: Getúlio Cabral, Débora Teixeira Amaral Folly, Magda Adenísia Rodrigues, Ana Cristina dos Santos Fraga, 
Altédio de Souza Ferreira, Keli Cristina de Arruda Souza, Wagner de Oliveira Feijó e Paulo Henrique dos Santos, Hélio Marques Guerra e 
Marco Aurélio Parodi.

Luíz Cláudio e seus jovens 
   alunos de informática

Primeiro exemplar colorido do jornal SindNovas 

 Getúlio Cabral 
e Randal Turrini 
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Encontro com o prefeito de Rio das Ostras

Militantes antigos: PH, Magda e Alex

10 anos do 
Sindserv-RO 

Pessoas que 
ajudaram 

a construir 
essa história 

Sindserv-RO em Brasília na Plenária 
   Nacional de Dirigentes Sindicais

Alunos do curso de inglês

Projeto revela essa história
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Prestação de contas março de 2011

    2a quinzena de abril

 1ª quinzena de maio

16         LEIDA DA ROCHA BATISTA
DIRLEIVA CARDOZO DE OLVEIRA VIANA
ROSANE TORRES LAMONICA
SOELI CESAR LEITE

17 ALESSANDRA ALVARENGA DO COUTO
LEONARDO SILVA FERNANDES

18 JOELMA KORT-KAMP FARIAS DE MOURA
RODRIGO ALMADA HILDEBRANDT

19 CIRENE LIMA RIBEIRO
IZABEL CHRISTINA COSTA DA SILVA

20 ANA ANGÉLICA NORA GUIMARÃES
BEATRIZ COUTINHO DE SOUZA
GEORGE N. AMARAL
ROBERTO CARLOS FERREIRA CANDIDO

21 ANA PAULA DOS SANTOS PINTO GOMES
CEMILTON BENTO DA SILVA
CLEIDE R. PEREIRA

22 JORGINA M. A. DA SILVA
CINTHYA SANTOS DE PAULA CARDOSO
SONIA MARIA PEREIRA TOJAL

24 SHIRLEY PEREIRA DA SILVA
25 FABRICIA BAETA AGUIAR

GENALDO BENEVIDES
27 EDSON ALVES DA SILVA

NERY ONOFRE RODRIGUES
ROSANE DE SOUZA BARBOSA          
SUELI GARCIA
UBIRATAN NUNES DA SILVA

28 ANDRÉ LUIZ FERMINO
LENITA SANTOS LIMA

1       ANA LUCIA SOUZA DA SILVA
JOSE RODRIGUES JORGE

2 MARCOS FONSECA CAMPOS
RIVAIL AUGUSTO GIBAJA GRIPP
VALÉRIA ALMEIDA DA SILVA 

3 MARIZE DE REZENDE VIDAL
4 MARIA DAS DORES DA SILVA 
COELHO 

MONIQUE DA SILVA VENANCIO
LYON REMY GILLET  

6 MARIANGELA MACHADO MENEZES
SILVIA REGINA DE ANDRADE  

7 CARLOS HENRIQUE TENORO
MARIA EUNICE DA SILVA MENDES 
WALDEMIR OSORIO DOS ANJOS   

8 MONICA LOPES NUNES  
10 DEJALMA TEIXEIRA LEITE JÚNIOR

LEONARDO GOMES CORREA  
11 MARINÉA DE CARVALHO LOUREDO
12 EDMILSON FRANCISCO DE  
OLIVEIRA 

EMILCE PEREIRA SANTOS 
VERÔNICA MARIA XAVIER NOBLAT

13 RENATO DOS REIS MORGADO
14 OLGA SUELI FREIRE 

NEUZA MARTINS DA SILVA
RAFAEL TEIXEIRA FREITAS

15 ANA LUCIA ASSIS CARNEIRO
RENATA SALVADOR CARVALHO
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SALDO ANTERIOR C/C:  R$ 13.431,53  

RECEBIMENTOS:  R$ 10.108,81  

TOTAL  R$ 23.540,34  

  
 

DATA DESCRIMINAÇÃO VALOR 

1 CH 851386 - Pag. 3ª Distribuição edição nº 58 do Sindnovas  R$       100,00  

2 

CH 851391 - FGTS, INSS, DARF, CEDAE, AMPLA, conserto computador, Prof.  de 
inglês, salário funcionária, IPTU, Iconecta, DIEESE, aluguel de cadeiras, recarga de 
cartucho, padaria, papelaria, passagem, 2h lan-house, taxa para retirar Sindnovas nº 
59 em Niterói, Prof. de Informática, jornalista, 04 faxinas, manutenção jardim 

 R$    4.588,25  

10 Débito em C/C - Pag. Embratel  R$           9,00  

14 CH 851393 - Pag. Assessoria jurídica  R$    1.593,29  

15 
CH 851394 - Pag. Aluguel  R$    2.000,00  

Débito em C/C - Pag. Oi fixo  R$       131,77  

16 CH 851396 - Pag. Contabilidade  R$       589,00  

17 CH 851392 - Pag. Projeto 10 anos Sindserv-RO  R$       500,00  

18 CH 851395 - Gráfica  R$       729,00  

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

28 
CH 851398 - Pag. 2ª parcela Filtro de água da Purific  R$       250,00  

Débito em C/C - Plano Vivo empresa  R$       307,20  

30 CH 851397 - Pag. 1ª Distribuição edição nº 59 do Sindnovas  R$       100,00  

31 

CH 851401 - Pag. 2ª e 3ª  Distribuição edição nº 59 do Sindnovas e compra de copo 
descartável 

 R$       304,60  

CH 851402 - PAGAMENTOS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL: FGTS, CEDAE, 
DIEESE, INSS, contribuição sindical funcionária, salário funcionária, pasagem, 04 
faxinas, supermercado, aulas de informática, manutenção jardim. 

 R$    2.331,87  

TOTAL DE DESPESAS  R$ 13.567,98  

   

  

SALDO ATUAL CONTA CORRENTE EM 31/03/11  R$   5.144,11  

SALDO ATUAL CONTA POUPANÇA EM 31/03/11  R$   8.287,42  

SALDO TOTAL DISPONÍVEL  R$ 13.431,53  

 

 

 

 

  

 

 

     Aniversariantes 

Servidor, fique atualizado 

até o próximo SindNovas.
Acesse: www.sindservro.wordpress.com
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Perseguição aos Guardas Municipais
Após a histórica assinatura do termo de compromisso, realizado pelo Prefeito Municipal de Rios das Ostras, Sr. Carlos 
Augusto Balthazar, diante de uma mobilização que reivindicava melhores condições de  trabalho e segurança , diante  
da tragédia que abateu o GM Werneck na presença dos membros de uma comissão formada pelos servidores da 
guarda municipal que participavam da mobilização e representantes (diretores e assessoria jurídica) do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Rio das Ostras- Sindserv-RO, visando atender os anseios e depois do 
compromisso assumido pelo Secretario da Guarda Municipal de não haver qualquer  retaliação contra qualquer 
guarda que tenha   participado do movimento e reivindicado qualquer direito como foi o caso do Plano de Cargos e 
Salários, quedo-me abismado com os últimos acontecimentos .
Logo após o compromisso acima mencionado, foram abertos 17 processos administrativos disciplinares em face 
das lideranças do movimento, com uma fundamentação muito vaga a acerca do objeto desses procedimentos, 
apenas citaram de uma forma geral os artigos do Estatuto dos Servidores que versam sobre  deveres e 
proibições.
Tal conduta feriu o direito dos servidores, pois se trata de uma prática antissindical passível de questionamento 
judicial em face do Secretario Geral da Guarda Municipal e de qualquer membro da Administração Pública que 
vise ameaçar e coibir qualquer manifestação legítima dos servidores da guarda Municipal ferindo inclusive o artigo 
5º da Constituição Federal que resguardar o direito fundamental de reivindicar melhores  condições de trabalho e 
segurança para o exercício da atividade, além de participar em qualquer manifestação ou marcha pacífica, 
inclusive podendo requerer o auxílio do seu Sindicato para tanto.
Também chegou ao nosso conhecimento outras retaliações aos servidores da guarda que merecem ser 
investigadas, como o caso de um membro da guarda que teve suas fardas queimadas, e muitas ameaças 
anônimas.
De qualquer forma, o Sindicato dos Servidores de Rio das Ostras, a pedido dos guardas municipais marcou uma 
Assembleia no dia 6 de abril do corrente ano para coibir essas práticas e enfrentá-las.

Discussão do Estatuto dos Servidores
No dia 29 de março de 2011, obtivemos a primeira reunião de discussão com a comissão da procuradoria 
formada, para elaborar as reformas do novo Estatuto dos Servidores.
Com os Procuradores, Dr. Daniel e Drª Tais, debatemos os pontos da proposta já protocolada pelo Sindicato dos 
Servidores, que foi aprovada em Assembléia, devidamente convocada para este fim, que estará disponível, a 
integra da proposta, para fins de maior conhecimento da categoria das propostas defendidas pela entidade e por 
vocês.
Dentre as reivindicações da categoria temos:
- Horas extras de domingo e feriados laborados, deverão ser pagos em dobro, assim como o ponto facultativo -
laborado, por determinação da Administração Pública.
- Jornada de trabalho de 40 horas, pois em vários setores a carga horária cobrada e de 44.
- Licença Maternidade de 180 dias.
- Licença Paternidade de 10 dias.
- Punição para as práticas de assedio moral e sexual desempenhada pelos superiores hierárquicos.
- Critérios mais claros de aposentadoria e de redistribuição das funções a serem desempenhadas no Município.
- Plano de Cargos e Salários.
- Adicional de risco unificado de 40% para toda a guarda.
- Adicional de plantonista para os servidores plantonistas da saúde de 30%.
- Licença por qualquer Doença Comum ou Incapacidade ser mais claro o reconhecimento para fins de exercício 
efetivo para percepção de abono , Gap , por exemplo.

Marco Aurélio Parodi de Andrade, advogado - Assessor Jurídico do Sindserv-RO.

Informe Jurídico

Este mês, extraordinariamente publicamos a coluna Espaço Divã apenas em nosso site: www.sindservro.wordpress.comNota
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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
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Sebastião Pio de Souza - Suplente
Carlos Renato G. Bersoti - Suplente
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Rede de Convênios para filiados

Restaurante Beira Rio – Fogão à lenha Autoescola Brasil – Essa é Show
10% de desconto Alameda Casimiro de Abreu, 910, Centro, 
Rua Jandira Moraes Pimentel, 6, Centro, Rio das Ostras (RJ) - Tel.: (22) 2760-8795
Rio das Ostras (RJ) SOS Parabrisa
Tel.: (22) 2764-6806, 22 8119-9982 15% de desconto
Entregamos em domicílio - Próximo à Av. Jane Maria Martins Figueira, 171, Jd. 
ponte de madeira Mariléa, Rio das Ostras (RJ) – Tel.: (22) 
Ciência Magistral – Farmácia de 2764-6137
Manipulação/ 12% de desconto Som – Insulfilm – Engates (reboque) – Kit 
Rod. Amaral Peixoto, 4680, lj. 10, Centro, Kenon – Sensor de Estacionamento – 
Rio das Ostras (RJ) - Tel.: (22) 2764-2318 Alarmes  Trava elétrica e Parabrisas 
Drograria Marins – Remédio em casa nacionais e importados – Acessórios em 
sem acréscimo - Descontos diferenciados geral
Rod. Amaral Peixoto, 4567, Centro, Rio Protector Tela Mosquiteira
das Ostras (RJ) - Tel. (22) 2764-1829 Descontos diferenciados
Winnertech Informática /15% de descontos Tel.: (22) 2760-0115, (22) 9925-1162, (22) 
Tel. (22) 2771-2771 – 2771-7976  8807-7966
ML Vidraçaria Clínica de Estética Messoté
Descontos diferenciados 15% de desconto
R. Paranaíba, 580, Operário. Trabalhamos R. Paulo Viana, 31, Sl 202, Centro, Rio das 
com todos os cartões de crédito, Ostras (RJ)
Construcard Caixa e BB Crediário.  Tel.: (22) 2760-2692, (22) 2760-1050, (22) 
Tel. (22) 2764-5802, (22) 8808-6838, (22) 9929-5543 – 
8809-4439  esteticamessote@hotmail.com
Yes! Diga sim a um mundo – Inglês e Centro Odontológico Dra. Paula Baêta – 
Espanhol/ Descontos diferenciados Trazendo mais alegria aos seu sorriso  
Rod. Amaral Peixoto, 3448, Centro, Rio CRO. RJ 32601 
das Ostras (RJ) 15% de desconto 
Tel. : (22) 2771-5400, (22) 2771-9567 Clareamento Dental – Aparelhos 
Corpo Academia Ortodônticos – Tratamentos de Canal  e 
15% de desconto Gengival -  Cirurgias em Geral – 
R. Washington Viana, 21, Centro, Rio das Restaurações e Próteses Dentárias
Ostras(RJ), em frente ao Banco do Brasil Rod. Amaral Peixoto, 446, Sl. 02, Centro, 
Tel.: (22) 2764-1598, (22) 7835-0913 Id: Rio das Ostras - Tel.: (22) 2771-1401

81*12196

Ótica Ipanema Servidor, o Sindserv-RO está sempre 

Descontos de 12% em pagamentos à vista buscando formas de facilitar a sua vida. 

e de 7% em pagamentos à prazo para Tenha descontos em nossa Rede de 
servidores filiados ao Sindserv-RO Convênios, valorizando o comércio 

R. Paulo Viana, lj. 31, Centro, Rio das local. 

Ostras (RJ) - Tel.: (22) 2771-1573

A sessão de março do Cineclube Sindserv-RO 

aconteceu no dia 27. A forte chuva que caiu na 

cidade não levou muitas pessoas ao sindicato 

para participar da sessão, que aconteceu em 

tom de resistência. Foram exibidos os curtas 

'Povo Marcado', de Werinton Kermes e 

'Sombras na Cabine',  de Alexandre Araújo.

Este mês, o Cineclube Sindserv-RO exibirá 

Terra, documentário sobre as questões da terra 

n o  B r a s i l ,  e s p e c i a l m e n t e  s o b r e  a  

desapropriação de uma área na Fazenda do 

Abiaí, no litoral Paraibano. Dirigido por Renato 

Alves, o filme de 1995, 14 min. é uma produção 

da Universidade Federal da Paraíba e foi 

enviado à Videoteca Cinema Popular Brasileiro 

quando da realização da 2ª Mostra do Filme 

Ambiental e Etnográfico de Rio das Ostras, em 

2008.

Além deste, será exibido ainda o curta 'Muito 

prazer, Walter Firmo', de Vicente Duque Estrada 

e Zeca Araújo. O filme mostra as expedições 

fotográficas de um dos fotojornalistas mais 

originais da imprensa brasileira contemporânea 

(Brasil, RJ, 17', 2009). A sessão tem entrada 

franca, começa às 18h e acontece na sede do 

sindicato, Rod. Amaral Peixoto, 3234, Nova 

Aliança (ao lado da Defesa Civil), na 4a feira 27 

de abril. O Cineclube Sindserv-RO tem apoio da 

Videoteca Cinema Popular Brasileiro, do jornal 

O Polifônico (www.opolifonico.wordpress.com), 

de ImprensaBR Assessoria de Comunicação e 

da Gráfica Promark .cineclubesindservro.wordpress.com. 

Cineclube Sindserv-RO 
Terra será tema da sessão de abril


