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Sindserv-RO visita a PROGEM
Os diretores do Sindserv-RO visitaram o 
gabinete do novo procurador geral de Rio das 
Ostras, Renato Vasconcellos, no início de 
outubro. O encontro foi promissor e estabeleceu 
uma linha de diálogo direta entre o órgão e a 
entidade sindical. Pág. 3

Procurador Renato Vasconcellos e Renê Dutra. PROGEM de mãos dadas com o Sindserv-RO. 

Educação
Professores participam de plenárias 
para debater Plano de Carreira. Pág. 7

Festa reúne servidores   
Veja nesta edição as fotos da Festa do 
Servidor promovida pelo Sindserv-RO. 
Pág.5

Estágio Probatório
Em matéria especial 
s o b r e ‘ E s t á g i o  
Probatório’, Sind Novas 
conversa com servidor  
para conhecer como é a 
rotina de trabalho de um 
dos centenas de novos 
servidores municipais 
empossados  no  5 º  
concurso público da 
prefeitura. Pág. 4

Prefeitura tem hoje centenas de servidores em estágio probatório como Rivail Gibaja.

Dia do Conselheiro Tutelar
Em Rio das Ostras, conselheiros lutam por igualdade 
de direitos. Pág. 3 

Professores participam de plenárias no Sindserv-RO para debater Plano de Carreira.
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Sindserv-RO participa da I Feira de Movimentos
 Sociais e Organizações da Baixada Litorânea

A convite dos organizadores do projeto, o Sindserv-RO participará da I Feira de Movimentos 
Sociais e Organizações da Baixada Litorânea. 
O evento acontecerá entre os dias 10 e 11 de novembro no PURO e tem como principal objetivo 
integrar as diversas frentes de representação social da baixada litorânea a partir da troca de 
experiências e apresentação das suas histórias de lutas e ações desenvolvidas.
O Sindserv-RO estará representado na mesa ‘Movimentos Sociais da Baixada Litorânea: 
desafios e perspectivas para sua organização’. no dia 10, às 18h, através de seu coordenador 
geral, Renê Dutra. 
Entre os movimentos sociais representados na Feira estarão a Associação de Usuários, 
Familiares e Amigos da Saúde Mental; (ASSUFASME), o Movimento Fé e Política, a Casa Dom 
Helder Câmara, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cantagalo; CEPRO - Centro Cultural de 
Educação Popular de Rio das Ostras; Movimento Estudantil – O coletivo Estudante em 
Construção; Articulação Agroecológica Serramar; SEPE – Sindicato Estadual dos Profissionais 
de Educação e ONG Cores da Vida Rio das Ostras.

Editorial

Prezados servidores, em nome da direção 
do SINDSERV-RO agradeço a presença de 
todos que participaram da Festa do 
Servidor promovida pelo nosso sindicato. 
Sem dúvida foi uma ocasião que ficará em 
nossas memórias. Esta edição do Sind 
Novas traz uma galeria de fotos desta 
comemoração ao Dia do Servidor Público, 
que reuniu servidores entre filiados e não 
filiados ao Sindserv-RO. Estamos certos de 
que são momentos como esses, que 
consolidam nossos laços pessoais e nossa 
luta trabalhista. 
Nesta edição, trazemos ainda uma matéria  
de interesse especial para os centenas de 
novos servidores públicos municipais 
empossados recentemente através do 5º 
concurso público da Prefeitura de Rio das 
Ostras com o tema 'Estágio Probatório'. 
O Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos 
da Educação municipal também está nesta 
edição do Sind Novas. Em parceria com o 
SEPE, organizamos três plenárias ao longo 
deste mês com intensa participação da 
categoria, que escolheu o Plano de Carreira 
que deseja. 
O encontro da direção do Sindserv-RO com 
o procurador do município, Renato 
Vasconcellos, também está registrado 
nesta edição. 

Boa leitura!
Renê Dutra
Coordenador Geral de Organização do 
Sindserv-RO
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Atenção servidores inscritos nos cursos de Inglês e Informática oferecidos 
pelo Sindserv-RO!!!

O curso de inglês acontecerá aos sábados, a partir de 6 de novembro, das 9h00 às 
11h00. O de Informática será sempre às 3as e 5as feiras em dois horários; das 8h30 às 
10h00 e de 10h00 às 11h00. Ambos  acontecem na sede do sindicato: Rod. Amaral 
Peixoto, 3234, Nova Aliança. Quem desejar se inscrever em um dos cursos deve entrar 
em contato com o Sindserv-RO através do (22) 2760-8933.  

Nota de Agradecimento ao Sindserv-RO
Gostaria de agradecer ao sindicado pela atenção dispensada a mim quando precisei, 
no momento da doença de minha esposa. Ela veio a falecer, mas para ela foi melhor 
pois estava muito debilitada.
Gostaria também de agradecer ao grupo de advogados que me representaram no 
processo movido para tentar conseguir minha licença na prefeitura, em especial a 
Doutora Carolina, que sempre que precisei esteve a postos para não somente um apoio 
jurídico como também um apoio psicológico.
Rodolpho Leandro Loss Dias.

. Homenagem ao Doador de Sangue Hemolagos Cabo Frio
De 22 de novembro a 10 de dezembro, o Hemolagos Cabo Frio promove a 
Campanha de Homenagem ao Doador de Sangue. Participe! De 2a a 6a 
feira, de 8h às 16h. Rua Barão do Rio Branco, 88, Passagem - Cabo Frio - 
Tel. (22) 2644-5076. 
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Convidada pelo novo procurador geral de Rio das Ostras, Renato Vasconcellos, a 
direção do Sindserv-RO fez uma visita à PROGEM, no dia 13 de outubro. 
O encontro foi satisfatório e deixou claro que o diálogo entre sindicato e 
procuradoria tende a ser cada vez mais direto e objetivo já que, segundo o 
procurador Renato Vasconcellos, 'sindicato e PROGEM jogam hoje no mesmo 
time'. 
Com uma postura austera, porém flexível, o novo procurador colocou-se à 
disposição do sindicato para julgar processos que 
estejam demandando urgência. “Montamos – eu e o 
subprocurador – uma procuradoria paralela ( espécie de 
mutirão) para dar conta dos quase mil processos que 
temos hoje, e acreditamos que até o fim do mês daremos 
conta disto”, afirmou o procurador geral. 
O coordenador do Sindserv-RO, Renê Dutra, aproveitou 
a oportunidade para saber sobre a reunião protocolada 

pelo sindicato solicitando uma reunião como o prefeito Carlos Augusto para debater a reposição salarial dos 
servidores de várias categorias e também o prazo para a prefeitura quitar o pagamento da última parcela do 
abono dos servidores. “Estive com o prefeito há pouco. Esta situação do abono é muito complicada e em 
breve será resolvida. É uma questão de aguardarmos a conclusão do Estudo de Impactos Orçamentários. E 
com relação aos salários dos servidores, estou agendando uma reunião com a secretária de Planejamento, 
Rosemarie Teixeira, para tratarmos o quanto antes desta pauta e o sindicato será chamado para participar”, sinalizou o procurador 
A advogada do Sindserv-RO, Andrea Meirelles, reiterou a fala de Renê durante num dos momentos da visita quando ele afirmou que 
“é na conversa que vamos definir metas para crescer” e comentou a importância da aproximação entre o organismo sindical e a 
procuradoria: “O Fórum da cidade está passando por uma reestruturação, há acúmulo de processos. É preciso minimizar conflitos 

para podermos trabalhar as prioridades e, neste aspecto, o diálogo vai resolver metade dos nossos 
problemas”, disse a advogada. 
O projeto 079, que diz respeito ao Regimento Interno dos Servidores 
Públicos Municipais também foi abordado no encontro. “Estou 
trabalhando para construir um cronograma de estudos para os planos 
de cargos e salários, para que o município, em cinco anos no máximo, 
tenha elaborado todos os planos de cargos e salários de seus 
servidores. Estamos em fase de análise do mesmo e gostaria que o 
sindicato através de sua pessoa – disse referindo-se ao coordenador 
do SINDSERV-RO – participasse da comissão de estudo deste novo 
Estatuto dos Servidores, pois vamos precisar de sugestões”, enfatizou 
Renato Vasconcellos. O encontro contou ainda com a presença da 
direção do Sindserv-RO representada por Altédio Ferreira, Getúlio 
Cabral e Paulo Henrique dos Santos. 

Diretoria do Sindserv-RO visita PROGEM

Renê Dutra: ‘Com diálogo trabalhamos melhor.’
 Renato Vasconcellos garante colaboração

Dia 18 de novembro é o dia do Conselheiro Tutelar - Em Rio das Ostras, conselheiros lutam por igualdade de direitos 
Isso acontece porque ainda que sejam considerados servidores públicos, os conselheiros tutelares não têm garantias legais quanto aos seus direitos 

sociais (férias, 13 salários, licença gestação, etc). A lei municipal, que criou o Conselho Tutelar é omissa e apenas contempla o salário. O tema é 

polêmico, visto que os conselheiros não têm uma definição quanto a sua natureza jurídica, embora o artigo 7º da CF garanta a todos os trabalhadores tais 

direitos. 

Em Rio das Ostras, o Conselho Tutelar foi criado pela Lei Municipal  0679/2002, em 2002, com o salário de R$ 800,00 em forma de Jeton, onde o 

Conselheiro Tutelar não tem nenhum direito trabalhista  como férias, 13° salário, licença maternidade e quaisquer outros benefícios. 

Segundo a conselheira tutelar de Rio das Ostras, Mariana Gonçalves, desde a criação da lei que instituiu o Conselho Tutelar no município não houve 

reajuste salarial. “Estamos na terceira gestão de conselheiros tutelares e até o momento não houve mudança na lei. O servidor Conselheiro Tutelar, pela 

lei, pode optar pelo salário que lhe for conivente, tendo todos direitos e benefícios do seu cargo de servidor público”, diz a conselheira.

De acordo com Mariana, desde a implantação do Conselho Tutelar de Rio das Ostras, os conselheiros vêm se articulando em relação à mudança da lei. 

Em 2008 o Conselho Tutelar juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) do município elaboraram um 

projeto de alteração da lei garantindo os direitos trabalhistas e o aumento de salário, sendo este reajustado de acordo com o funcionalismo público. O 

processo 2499/2009  ainda tramita na Prefeitura de Rio das Ostras.
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Com muitos novos funcionários, que estão sendo chamados pela lamentavelmente, também com limitadas indicações jurisprudenciais e 
prefeitura em função do último concurso público, Rio das Ostras tem doutrinárias pertinentes. Para ele, “a conseqüência desse estado de coisas 
hoje centenas de servidores em estágio probatório. Período de é um expressivo número de questões controvertidas a respeito do estágio 
instabilidade para o servidor que acaba de ser empossado, o período é probatório. “Muitas não são questões novas, mas apenas agora ganharam 
motivo de inúmeras dúvidas e angústias por parte dos trabalhadores urgência, depois das alterações produzidas no regime jurídico do estágio 
recém-chegados ao serviço público. probatório pela Emenda Constitucional nº. 19, de 1998. Antes da Emenda 
O servidor em estágio probatório não é um interino, um ocupante Constitucional, o estágio probatório era considerado na prática um simples 
transitório do cargo, ou um servidor instável, temporário, investido em lapso de tempo, dissociado de qualquer avaliação efetiva ou da análise de 
cargo de confiança, dispensável ao arbítrio da administração, mas o sua eficácia jurídica específica, transcorrendo quase sempre sem qualquer 
titular de um plexo de atribuições e deveres públicos. A precariedade repercussão na vida funcional dos agentes públicos. Era um simples 
de sua condição diz respeito apenas a sua plena integração no cargo obstáculo burocrático, uma etapa da vida funcional dos agentes, vencida 
isolado ou de carreira (efetivação), pois esta integração depende de frequentemente pelo mero decurso de prazo. A Emenda Constitucional n º 
sua confirmação ao final do estágio probatório. Mas a investidura do 19 alterou essa situação mediante diversas providências normativas: 
servidor em cargo de provimento efetivo ou vitalício, completada com a ampliou o estágio probatório dos servidores públicos para três anos; tornou 
posse, preenche o cargo, provê o cargo, que deixa de estar vago. Em evidente a aplicação restrita do estágio probatório e da garantia da 
outras palavras: o servidor em estágio probatório é titular provisório do estabilidade unicamente aos ocupantes de cargos efetivos nomeados após 
cargo público que exercita com as prerrogativas e sujeições inerentes concurso público; impôs como condição para aquisição da estabilidade 
ao cargo, ressalvadas apenas aquelas que decorram da ausência de pelo servidor em exercício de cargo efetivo, a concreta realização de 
estabilidade ou vitaliciedade no serviço público. Não foi ainda avaliação especial de desempenho durante o estágio probatório por 
efetivado, integrado em caráter definitivo no complexo de funções que comissão instituída para essa finalidade”, esclarece.  
exercita, o que ocorre apenas com a aquisição da estabilidade ou Essas providências buscaram impedir que o estágio probatório 
vitaliciedade no cargo. O servidor em estágio probatório não pode continuasse a ser uma simples exigência formal, sem efetividade como 
acumular cargos públicos, nem exercer atividade incompatível com o processo de avaliação e adaptação dos agentes públicos à atividade 
cargo que titulariza, pois ocupa o cargo em que foi investido, ainda que normal do Estado, mas para Brandão, as alterações somente serão 
sem estabilidade, assumindo os encargos desta condição. concretizadas se forem bem compreendidas e se houver vontade política e 
Estágio probatório e estabilidade: obrigação e direito do servidor administrativa de implementá-las. “Essa compreensão, no entanto, é 
O estágio probatório é uma avaliação pela qual o servidor de cargo impossível sem o enfrentamento dos aspectos controversos do tema, ainda 
efetivo se submete com finalidade de ser verificado o seu que de forma sumária”, avalia o advogado.  
'merecimento' ou não à estabilidade no serviço público. Normalmente Possibilidade de exoneração no estágio probatório
ele é avaliado quanto a sua assiduidade, pontualidade, 

Para que a exoneração ocorra, deverá a Administração Pública, observar responsabilidade, iniciativa para exercer as atribuições do cargo e etc. 
os seguintes requisitos: o Contraditório e a Ampla Defesa, através de um O estágio probatório e a estabilidade são institutos jurídicos distintos. A 
processo administrativo (art. 5º, LV da CR/88) e o Princípio da Motivação. O estabilidade é um direito constitucional para quem possui cargo público 
servidor que tiver uma avaliação insatisfatória no estágio probatório não efetivo (art. 41 da CF/88) e será adquirida após três anos de efetivo 
poderá ser exonerado automaticamente, pois tem o direito constitucional exercício. A aprovação no estágio probatório é um dos requisitos para 
ao contraditório e a ampla defesa, através de um processo administrativo. aquisição da estabilidade. 
Tal direito visa afastar avaliações mentirosas, perseguições funcionais e Servidor em probatório é regido por 'normas especiais'. Mas que 
r e d u z i r  o  a r b í t r i o  d a  normas são essas?
autoridade, sendo, portanto, o A dificuldade está em precisar quais são as vantagens, garantias e 
limite da discricionariedade prerrogativas compatíveis com a peculiar situação dos servidores em 
administrativa e o abuso de estágio probatório, uma vez que são disciplinados por normas 
poder.especiais e podem usufruir apenas parcialmente do regime jurídico 
Empossado em fevereiro comum aos demais servidores públicos. 

Vale lembrar, que essas 'normas especiais' são frequentemente deste ano como auxiliar 
limitadas, restringindo-se quase inteiramente a disciplinar o processo administrativo, Rivail Gibaja é 
de avaliação do servidor em estágio probatório, o que permite a um dos novos servidores 
existência de uma lacuna normativa, que deixa em situação de aprovados no V concurso 
indefinição uma parte relevante do regime jurídico que deve ser 

público da Prefeitura de Rio 
aplicado aos servidores em estágio probatório. 

das Ostras. Recém-chegado à Diante da falha normativa, cabe perguntar: Quais as normas do regime 
máquina municipal, assim que jurídico dos servidores públicos seriam compatíveis com a situação 
foi lotado, Rivail começou a especifica dos que estão em período de estágio probatório? Como 

deve ser computado o período de efetivo exercício durante o estágio trabalhar no Centro de Saúde 
probatório? Quais as licenças, os afastamentos, as hipóteses de de Rio das Ostras (CSRO) e se 
provimento derivado e de afastamentos do serviço, previstas no deparou com dificuldades de 
regime geral, compatíveis com a exigência constitucional de avaliação diálogo com sua chefia direta. 
em efetivo exercício dos novos servidores? Quais as garantias dos 

O caso não chegou se 
servidores em estágio no período de avaliação? 

configurar assédio moral, pois Segundo o advogado Bernardo Brandão, “essas são perguntas 
o bom senso permitiu um inevitáveis, mas geralmente sem resposta normativa explícita e, Rivail é um dos novos servidores da prefeitura em estágio probatório.

Estágio probatório: Deveres e direitos dos servidores públicos para alcançar a estabilidade
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desfecho saudável para a situação enfrentada pelo servidor. “Eu já estava há três meses no CS adequando meus horários, quando minha chefe mudou meu 
horário de trabalho e queria mudar também minha função, que passaria a ser o atendimento no Raio-X, só que eu não aceitei e isso acabou gerando 
problemas para mim”, conta Rivail, que ainda continuou trabalhando no CS até junho, quando conseguiu ser transferido para outro órgão. “Continuei 
trabalhando no CS e depois de um mês ela mudou meu horário e tive que aceitar passivamente ser anotador de marcação de consultas. Isso acarretou um 
novo horário de trabalho para mim, mais alterações na minha rotina, mas enfim, estava empenhado em fazer de tudo pelo novo emprego. Tentei o diálogo 
com a chefia, argumentando que apenas uma pessoa não dava conta da marcação, solicitei à chefia que mais gente fosse para o posto de marcação, mas 
não tive sucesso, pois minha chefia afirmou que eu dava conta do trabalho”, lembra Rivail. 
A essa altura, o servidor acabou ficando à disposição da Secretaria de Saúde até saber que destino lhe seria dado. “Fiquei uns três dias sem saber onde iria 
trabalhar. Isso gera uma série de preocupações, pois você não sabe qual a sua situação, o que pode acontecer, como pode sair sua avaliação, enfim, há um 
enorme desgaste”, desabafou o servidor. Desde junho, Rivail está lotado no Almoxarifado do Hospital Municipal e considera o ambiente de trabalho e a 
relação com os demais servidores excelente. “Agora estou conseguindo trabalhar e atender o usuário de forma satisfatória. A equipe do Almoxarifado é 
coesa, amiga e, vale destacar, que além de mim há outros servidores lotados ali, que também estão em estágio probatório, dando o máximo de si para 
realizar um bom trabalho”, comentou. 
Uma vez lotado no Hospital, Rivail buscou orientação no Sindserv-RO para saber como deveria agir diante da nova situação. Fui ao Sindserv-RO para saber 
quais os meus direitos e deveres e fui orientado pela assessoria jurídica do mesmo a me acomodar nesse novo local de trabalho e é isso o que estou fazendo. 
Enquanto servidor, quero atender bem os usuários do serviço público, o problema é que sabemos que servidor em estágio probatório não pode questionar 
muito, não pode se posicionar e isso é um tanto desgastante quando 'caímos' em ambientes de extrema autoridade”, finaliza Rivail. 
O Sind Novas tentou saber precisamente com o Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração quantos novos servidores já foram 
empossados depois do V concurso, possíveis mudanças na legislação municipal no que diz respeito às avaliações dos servidores em estágio probatório e se 
há algum treinamento para estes servidores que estão chegando à prefeitura, mas o responsável pelas informações alegou não ter tempo hábil de conceder 
tais informações, pois estaria fechando a folha de pagamento da prefeitura.   
O Coordenador Geral do Sindserv-RO, Renê Dutra, enfatiza que sofrer assédio moral em estágio probatório é mais comum do que se imagina e diz que o 
sindicato está à disposição dos servidores que se sentirem ameaçados e assediados. ‘Estamos de portas abertas para os servidores que se sentirem 
assediados. Muitos não querem se expor e por isso deixam passar, mas é importante que o servidor denuncie o assédio e busque seus direitos’, acrescenta. 

Por Leonor Bianchi

Festa dos Servidores
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Quando a Morte é o Foco 
A morte, talvez, seja a certeza mais cruel do ser humano. Tanto que, para muitas pessoas, não é possível caminhar um dia sem 
que a preocupação com a morte esteja no fim daquele caminho. Assim, vive-se em função da morte. Logo, vive-se para 
morrer.
Ora! Mas se a morte é uma realidade incontestável como não pensar nela?
Primeiro: Quem disse que você não deve pensar nela? Segundo: Em que patamar você costuma colocar as realidades 
"incontestáveis" da sua vida?
A preocupação excessiva com a morte pode passar pelo fato de que ela encerra algo. E o que é encerrado não pode mais ser 
controlado, porque chegou ao fim. Portanto, se você admite a morte também admite ter perdido o controle sobre algo ou 
alguém.
A morte pode ser qualquer coisa: um bom momento que chegou ao fim, um relacionamento terminado, uma perda qualquer.
O problema, muitas vezes, está mais em você do que no que foi perdido, ou seja, no objeto do seu luto. Portanto, você precisa, 
sim, pensar na morte, nas perdas. Não para colocá-la num patamar extraordinário, fazendo disso uma neurose, mas para 
analisar sua atitude em relação a ela. Agora, é claro que uma perda deve ser sentida e até precisa ser sofrida, porque se não 
conseguimos chorar ou sofrer a perda de algo ou alguém que nos é importante e caro estamos perdendo a essência humana. 
Mas isso, a perda e o luto por ela, não deve ser o foco da vida de ninguém.
 Se você é do tipo de pessoa que faz da morte seu foco, está na hora de parar e analisar suas metas e objetivos de vida. É hora 
de fazer de si mesmo o seu maior foco. Sabe, você não pode deter tudo ou todas as situações, mas pode ter domínio sobre si e 
suas emoções.
Viver vale a pena, quando a vida é o alvo!                                 Keli Arruda, Professora e Psicanalista. keliarruda@hotmail.com

1 MONICA MACIEL RODRIGUES  12 FERNANDA BARRETO PERES
1 MARIO JORGE RODRIGUES DE PAIVA  12 RONALDO ALMEIDA DE SOUZA
1 TANIA MARVILA FERREIRA   12 SERGIO DA VITORIA E SILVA 
2 CLAUDECI FRANCISCO FERREIRA  14 MARILIA DA SILVA  
2 SHEILA APARECIDA PEREIRA VIEIRA  15 ELPELINA TEIXEIRA BONCOMPANHE
2 CARLOS ALBERTO DA SILVA 15 JUAREZ FERREIRA DA SILVA       
3 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA   15 ZERILANE RICARDO GOMES 
3 MAURECIR GUIMARÃES DE MORAES CONSTANTINO 
3 IRANY MARIA SANTANA  
3 JOSÉ RICARDO GOMES DA SILVA 
3 DILZA F. DA SILVA FERNANDES
4 ILMA DE SOUZA BERNARDO
4 ANA PAULA NOVAES   
5 LUCIA BERNADETTE RUSSO LUIZ
5 DENISE DOS SANTOS VIEIRA
5 REGINA CELIA DA SILVA  
5 MARIA MIRANDA MINGUTA 
6 ANDRÉ RIBEIRO DA FONSECA
7 HELAINE CHRISTINA DE SOUZA CRUZ 
ROSALINO
7 ALCINO FERNANDES DE SOUZA 
7 MARIA CLARA ARAUJO DE ALMEIDA  
7 DENISE DE SOUZA MAGALHÃES  
9 ANTONIO CARLOS DA ROCHA
9 ORLANDO NASSIF 
9 CLAIR RODRIGUES DOS SANTOS  
9 ANGELITA OLIVEIRA FIGUEIREDO REGUERA   
10 PATRÍCIA MARIA RAMOS LEAL
10 PAULO HENRIQUE DOS  SANTOS  
10 VALDINÉIA ROMÃO FLAUSINO ASSUNÇÃO  
10 ROSIMERE DA SILVA GUEDES 
10 BELMIRO GONÇALVES DE ARAUJO     
11 CÁTIA LUCIA NUNES DE OLIVEIRA  
11 FLAVIA DA CRUZ ANDRADE

Espaço Divã -  Keli Arruda

                                 Prestação de contas de outubro

Servidor, acesse 
o novo site do 
Sindserv-RO e 
cadastre-se para
receber nossos
informativos.

www.sindserv-ro.com.br

DATA DESCRIMINAÇÃO VALOR 

29/9 

CH 851276 - Pag. Funcionária mês setembro, pag. 1º Distribuição  sindnovas nº 54, 
pag. Distribuição planfetos para divulgação da plenaria sobre o PCC da Secretaria de 
Educação, pag. Jardineiro, pag. De 05 faxinas, pag. AMPLA, pag. CEDAE, pag. FGTS, 
pag. d 

 R$    2.824,88  

4 CH 851318 - Pag. Assessoria Jurídica  R$    1.593,29  

CH 851321 - Pag. Manutenção site Sindserv e Prof. De Informática  R$       450,00  
5 

CH 851317 - Pag. Aluguel sede  R$    2.000,00  

6 CH 851323 - Pag. Jornalista  R$       780,00  

7 CH 851325 - Pag. Gráfica  R$       729,00  

8 CH 851322 - Pag. Recarga de cartucho  R$         85,00  

11 CH 851326 - Pag. 2º Distrubuição Sindnovas nº 54   R$       200,00  

14 CH 851324 - Pag. Contabilidade  R$       418,72  

CH 851320 - Pag. DIEESE mês 08 e 10  R$       636,00  

CH 851328 - Pag. 3º Distribuição Sindnovas nº 53 e Custas processo para pagamento 
da hora extra do feriado de 07 de setembro para profissionais da Secretaria de 
Educação 

 R$       398,00  

CH 851330 - Pag. Aluguel de cadeiras para plenária, pag. recarga de 02 cartuchos, 
DARF mês 07, compra de material de limpeza, pag. Taxa de entrega do Sindnovas nº 
54 e pag. Iconecta mês 09. 

 R$       234,02  

CH 851331 - Pag. INSS  R$       228,65  

15 

Débito em C/C - Pagamento Oi fixo  R$       254,27  

18 CH 851327 - Pag. 3º Distribuição Sindnovas nº 54  R$       200,00  

20 
CH 851329 - Pag. Minas Rio - material de papelaria e compra de brindes para festa do 
servidor 

 R$       328,49  

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

26 Débito em C/C - Tarifa renovação de cadastro BB  R$         24,00  

CH 851333 - Pag. Manutenção hidráulica da sede  R$         70,00  
27 

CH 851334 - Pag. Da parte restante do buffet da festa do servidor  R$    3.500,00  

CH 851336 - Pag. Banda Strada de Terra, pag. Fotógrafo para registrar a festa do 
servidor, pag. Iconecta mês de outubro, pag. Gravação para propaganda da festa do 
servidor, pag. Funcionária mês de outubro, pag. aluguel cadeira para Assembléia do 
PCC da Ed 

 R$    2.890,89  
28 

Débito em C/C - Pag. Plano Vivo empresa  R$       457,99  

TOTAL DE DESPESAS  R$  18.337,20  

SALDO ANTERIOR C/C:  R$    3.207,33  

RECEBIMENTOS C/C:  R$  10.270,09  

SALDO ATUAL C/C EM 28/10/10  R$       637,20  

SALDO ATUAL C/P EM 28/10/10  R$  13.008,41  

  

SALDO TOTAL  R$  13.645,61  
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Professores participam de plenárias sobre plano de carreira
O Sindiserv-RO em parceria com o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação 
do RJ (SEPE) realizou em sua sede, três plenárias ao longo do mês de outubro para 
debater com os profissionais da rede pública municipal de ensino o Plano de Cargos, 
Carreira e Vencimentos (PCCV) da categoria. 
O Plano vinha sendo debatido entre quatro paredes pela secretaria de Educação de 
Rio das Ostras até que o Sindserv-RO questionou a ausência de um debate mais 
amplo com os profissionais da rede. Após a reivindicação, a Secretaria decidiu criar 
um calendário para discutir a pauta e realizou reuniões nas escolas da cidade para 
ouvir dos professores que PCCV eles querem. As reuniões promovidas pela 
Secretaria de Educação também aconteceram ao longo do mês de outubro e delas 
foram extraídos substratos que, posteriormente iam sendo apresentados pelos 
professores nas plenárias organizadas pelo Sindserv-RO e SEPE. 
A assembleia do dia 27 de outubro foi bastante produtiva, segundo o coordenador 
geral do Sindserv-RO, Renê Dutra. “Conseguimos avançar na leitura do documento e 
na elaboração diversas propostas de alterações e supressões de diversos trechos do 
documento e de uma nova redação do mesmo”, pontuou.
A última plenária organizada pelo Sindserv-RO e SEPE para debater o PCCV 
aconteceu no dia 3 deste mês. O Sindserv-RO entregará o documento final elaborado 
pela categoria à Secretária de Educação para que seja analisado. Veja alguns pontos 
observados pelos profissionais da rede para serem alterados e/ou suprimidos do documento; acesse WWW.sindserv-ro.com.br.

Fundamental presença do Sindserv-RO na formulação do Plano de Cargos e Salários do Magistério Municipal
Desde que começou a ser elaborado, o Plano de Carreira esteve restrito ao gabinete da Secretária de Educação, Maria Lina Paixão, e de representantes de 
algumas secretarias de governo. Os mais interessados no Plano – os professores da rede – não estavam a par do debate sobre a formulação do documento. A 
presença do Sindserv-RO na discussão foi fundamental para a adesão dos profissionais da Educação municipal na elaboração do Plano de Cargos que a 
categoria deseja ver em prática. 

Educação

 Informe Jurídico ...................................................................................................
Do Plano de Cargos e Salários
O plano de cargos e salários que está sendo discutido para os profissionais da educação precisa ser ampliado para as demais 
funções da nossa municipalidade.
Mas antes de mais nada, seja qual for o plano a ser estabelecido, precisamos buscar sempre critérios objetivos para fixar os 
aumentos por mérito ou por antiguidade, para evitar apadrinhamentos, com metas claras e objetivas que possam ser alcanças 
por todos desde que cumpra os requisitos previamente estabelecidos, principalmente quando for por mérito. O de antiguidade 
tem como critério objetivo o tempo de serviço, com algumas poucas peculiaridades, mas não deve ser desviado jamais de sua 
natureza temporal.
As reuniões com a presença do Sindserv-RO e de membros do SEPE, visam acompanhar o projeto realizado a revelia da 
presença destas entidades, que jamais foram formalmente convidadas para participar, onde vinha sendo feito ao bel prazer e 
satisfação dos interesses do patrão, sem a efetiva participação dos trabalhadores, sendo apenas convidados alguns 
servidores com ligações  pessoais e políticas para corroborar com a discussão e elaboração do projeto, praticamente feio pelo 
poder público municipal.

Marco Aurélio – Assessor Jurídico do Sindserv-RO

Professores se reúnem no Sindserv-RO para debater Plano de Carreira.

Nota de Esclarecimento
Prezados senhores,
preciso que seja publicada uma nota na próxima edição do Jornal do Sindicato corrigindo a informação de que eu teria afirmado que a Secretaria de Meio Ambiente 
não teria carro próprio. Eu não disse isso. Na verdade o que disse é que a FISCALIZAÇÃO DE MEIO AMBIENTE NÃO TINHA CARRO PRÓPRIO. A SEMAP conta 
com três carros oficiais - extremamente sucateados - e inúmeros carros agregados, que estão nas mãos de cargos comissionados. 
Contudo, após a publicação da reportagem, não sei se por causa dela, foi designado que um dos carros oficiais com que a Semap conta ficasse exclusivamente a 
cargo da fiscalização de meio ambiente. 
Essa correção se faz necessária para que eu não passe como dando uma informação inverídica, certo de que estão sendo tomadas ações para me perseguir e 
instalar processos e inquéritos contra a minha pessoa.
Sds,
Bruno Mattos -  Fiscalização de Meio Ambiente de Rio das Ostras



Tel.: (22) 2771-5152

20 %

12 %
Descontos diferenciados

(22) 2771-1573

12 % à 
Vista

7 % à Prazo

(22) 2771-2771 / 2771-7976

15 %

Parceiros ....................................................................................

Diretoria

Renê Dutra da Silva - Coordenador Geral de Organização
Altédio de Souza Ferreira - Coordenador de Administração
Getúlio Cabral - Coordenador de Finanças
Keli Cristina de Arruda - 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
Luzia Miranda - Suplente
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