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Editorial

Chegamos a última edição do Sind Novas 
de 2010. Dois eventos agitaram o ano: a 
Copa do Mundo e as eleições. Não 
ganhamos o título de hexa; faltaram gols, 
mas desejamos que os governantes do 
país marquem gols na erradicação da 
pobreza, da violência, do analfabetismo e 
de todas as formas de marginalização, 
assim com na valorização dos servidores 
públicos com investimentos e salários 
decentes, que não sejam maquiados por 
abonos e auxílios.
Realizamos ações em 2010, que nos 
animam a continuar em 2011, pois 
conseguimos avançar em algumas lutas e 
iniciamos outras. O horizonte é animador e 
apesar de ainda não termos um canal de 
diálogo como prefeito, que continua não 
atendendo o sindicato e se quer 
respondendo os ofícios protocolados neste 
ano por nós. Reafirmamos nosso 
compromisso democrático de buscarmos 
sempre  a  comun icação  com as  
autoridades, contudo, não paralisaremos 
nossas ações esperando que a prefeitura 
nos atenda. As ações na justiça só 
acontecem porque não conseguimos 
dialogar.  
Amigos(as) servidores(as), não podemos 
finalizar o ano sem dizer que é uma alegria 
fazer parte da construção coletiva do 
sindicato. Conseguimos bons momentos 
em 2010 e certamente ampliaremos nossas 
conquistas em 2011. 
Nossos sinceros votos de feliz Natal e que o 
novo ano que se aproxima seja repleto de 
realizações, paz e saúde. 

Boa leitura!
Renê Dutra

Coordenador Geral de Organização do Sindserv-RO
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.Semana Nacional da Doação de Sangue
As Secretarias de Ordem Pública e Controle Urbano, Saúde e Bem-Estar 
Social, em parceria com o Hemolagos, realizaram no sábado, dia 4, uma 
grande mobilização para sensibilizar a população sobre a importância do 
gesto de solidariedade de doar sangue. Durante a ação, foi feito um cadastro 
de pessoas que desejam se tornar doadoras voluntárias. 

ABONO: Prefeitura finalmente quita última parcela antes do ano terminar
Há mais de dois anos de ter sido anunciado, o abono salarial concedido pela 
prefeitura aos servidores municipais, finalmente teve sua terceira e última parcela 
quitada. 
Para Sérgio Gomes, servidor lotado no setor de transportes da prefeitura (D.C.V.O), a 
demora no pagamento da última parcela do abono foi um grande descaso da prefeitura  
para com o servidor público: “Os servidores de Rio das Ostras nem estavam mais com 
esperança de receber esse dinheiro. O atraso no pagamento do abono demonstra o 
desprezo que nosso prefeito tem com os servidores públicos. Não contraí dívidas 
porque nunca confiei na palavra dele, mas imagina quem comprou e não pode pagar! 
Acho que a prefeitura deveria pagar essa última parcela do abono, corrigida. E outra, 
até onde sei, os servidores contratados, que saíram da prefeitura terão que entrar na 
justiça se quiserem receber a última parcela do abono”. 

Conselheiros do IPASRO receberão pelo trabalho de fiscalização 
Cada membro recebera R$ 80.00 para custear tempo extracurricular
Os membros conselheiros do Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores de Rio das 
Ostras (IPASRO) receberão 80 reais pelo seu trabalho extracurricular. O valor se  estende 
também para os servidores inativos. O Conselho Gestor já tem por obrigação fiscalizar os atos 
da Presidência do Instituto, mas o 'bônus' oferecido ao conselheiro é pela dedicação do tempo 
extra dos servidores em sua participação nas reuniões.
O  Conselho Gestor do IPASRO também é co-responsável pela gestão do Instituto e por 
obrigação tem que fiscalizar os atos da administração pública.

Coordenador de Finanças do Sindserv-RO é homenageado 
O Coordenador de Finanças do Sindserv-RO, Getúlio Cabral - médico cardiologista - 
recebeu a homenagem de 'Médico do Ano' concedida pela Associação Médica do 
Estado Rio de Janeiro. A insígnia foi conferida pela Associação de Médicos de Rio das 
Ostras. A cerimônia de entrega do diploma aconteceu no último dia 27, no hotel Porto 
Bello, em Mangaratiba.
Na ocasião, estiveram presentes os Presidentes dos Conselhos Federal e Regional de 
Medicina, o Presidente da Associação de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, e o 
Presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria.

Sindserv-RO na Campanha do Laço Branco 
O Sindserv-RO participou do Dia Nacional de Mobilização dos 

Homens pelo Fim da Violência Contra as Mulheres. A campanha 

aconteceu no último dia 6, no Centro de Referência em Atendimento 

a Mulher – Casa da Mulher. A Campanha Nacional do Laço Branco 

tem como foco a mobilização dos homens pelo fim da violência. A 

data foi instituída pelo Governo Brasileiro em junho de 2006, a partir 

de um Projeto de Lei idealizado pelas instituições que promovem a 

Campanha do Laço Branco no Brasil. Promovida pela Rede de 

Homens pela Equidade de Gênero (RHEG), a campanha 

compreende um conjunto de estratégias de comunicação que 

visam sensibilizar, envolver e mobilizar os homens em ações pelo 

fim da violência contra as mulheres. O Laço Branco é um símbolo que representa o 

compromisso de jamais cometer um ato violento contra as mulheres e não fechar os olhos 
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Ministério do Trabalho faz 80 anos
O Ministério do Trabalho fez 80 anos, em novembro. No Rio de Janeiro, um encontro reuniu, nos 
dias 25 e 26, no Museu da República, historiadores, pesquisadores e representantes da 
sociedade civil, que debateram o trabalhismo, a criação do ministério e as relações entre Estado 
e trabalhadores. O evento teve a presença do ministro Carlos Lupi, que lançou Selo 
Comemorativo dos Correios em referência ao aniversário do MTE, criado em 26 de novembro 
de 1930 com o nome de Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. O presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos do ABC, Sergio Nobre, e o presidente da CGTB, Antonio Neto, fizeram 
palestras no âmbito do tema "Redemocratização pós-guerra e segundo governo Vargas". Os 
avanços do atual governo foram debatidos em painel com balanço das atividades, prestação de contas e avaliação com palestra do 
secretário de Políticas Públicas de Emprego do MTE, Carlo Simi. No mesmo dia houve uma palestra com o secretário-geral da 
Força Sindical, José Carlos Gonçalves, e ainda de Ricardo Path, da UGT, e Adeilson Telles, dirigente da CUT.

Direção da Central também critica mesmo. Ela foi eleita para aprofundar as pobres façam revolução em suas vidas 
discurso de corte de gastos adotado mudanças”, afirmou ainda Artur. com uma educação pobre. Do ponto de 
pela equipe econômica vista de nossa estratégia, não vejo nada Portanto, a CUT deve cobrar do futuro 

em patamar mais elevado”. Clemente  eleição de Dilma Rousseff foi governo, desde já, a garantia de uma 
lembrou que o despertar da consciência conduzida pela esperança de interlocução permanente, um canal 
de classe depende da educação popular Aaprofundar as mudanças. Entre formal de diálogo.
de qualidade.as expectativas para o futuro governo, “Queremos uma outra forma de 

uma vem das promessas que a própria Brasil X criseenxergar o movimento social e sindical. 
Dilma fez: erradicar a miséria do Brasil Eu não quero discutir só pauta de O coordenador técnico do Dieese voltou 
até 2014. reivindicações. Eu quero discutir projeto a defender uma estratégia de médio e 
Logo, a única alternativa é ampliar os de País. Nós temos propostas. longo prazo da queda consistente da 
investimentos públicos em políticas Queremos ter influência política nos taxa de juros como imprescindível para 
sociais, aprofundar a ação do Estado e rumos do desenvolvimento”, disse o mudanças necessárias na questão do 
aplicar maciçamente recursos no presidente da Central. câmbio e nos reflexos para uma política 
desenvolvimento de setores como a industrial. Crescimento no horizonte. E a 
educação e a saúde e na valorização distribuição? Para ele, a questão do controle da 
permanente do salário mínimo e da inflação, hoje exercido apenas pela taxa Com o objetivo de disputar os rumos do renda dos trabalhadores. básica de juros, deve ser encarada a futuro governo, Clemente Ganz Lúcio 
A conclusão, resultado dos debates partir de novos instrumentos. Propôs desafiou a audiência a pensar num 
realizados na manhã desta terça (30) como exemplos a desindexação das projeto de dez anos. E fez um 
durante a primeira parte da reunião da tarifas públicas e um programa de prognóstico: “Temos grande chance de 
Executiva Nacional da CUT, contraria o segurança alimentar.um crescimento econômico continuado 
discurso que a equipe econômica do na média de 4%, 4,5% ao ano. Se A mudança macroeconômica é mais 
futuro governo vem sustentando nos acontecer, viveremos uma experiência importante ainda se observada a crise 
últimos dias. inédita: nunca nenhum de nós viu isso econômica internacional e a onda 
“Estamos ouvindo o discurso de que é acontecer. Se isso se confirmar, nossa direitista que tenta varrer os direitos dos 
preciso reduzir os gastos de custeio, renda média de 10 mil dólares por ano trabalhadores em diversos países.
limitar os investimentos nas políticas poderá chegar a 20 mil dólares”. “Se o Brasil sobreviveu à crise, foi 
publicas e sociais. Ao mesmo tempo, a Média, lembrou Clemente, não quer especialmente por ter acreditado no 
Dilma, que foi eleita pelo povo brasileiro, dizer muito. “Se nossa renda média é de fortalecimento do mercado interno”, 
promete erradicar a miséria. Para isso, 10 mil dólares por ano, cadê a parte da comentou Clemente.
tem de investir na educação, na saúde, maioria?”, provocou. “Vamos querer 
tem de ter Estado”, comentou o chegar a esse cenário dos próximos 10 
presidente da Central, Artur Henrique, anos mantendo a concentração de 
na abertura da análise de conjuntura, renda que temos hoje?”.
que seria conduzida pelo coordenador 

Para ele, na estratégia de “pressão técnico do Dieese, Clemente Ganz 
continuada” da CUT, a educação pública Lúcio, logo depois.
deve ser prioridade. “Não vamos nos 

 “A Dilma não foi eleita para fazer o iludir com a possibilidade de que os 

Por Escrito por: Isaías Dalle, Site da CUT

CUT cobra maior interlocução com futuro governo
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O que seu sindicato fez em 2010?

 Sind Novas faz um balanço do 
ano que está terminando e Oconcluiu: a luta precisa se 

intensificar entre os servidores 
públicos municipais de Rio das 
Ostras. Maximizando, a avaliação 
estende-se a todos os trabalhadores 
da cidade. Como afirmou em edição 
a n t e r i o r  d o  S i n d  N o v a s  o  
Coordenador Geral do Sindserv-RO, 
Renê Dutra, “em Rio das Ostras, as 
pessoas não têm a cultura da 
mobilização”. Neste rumo, o único 
caminho a ser seguido é a contramão 
dessa reta obscura e sem volta dos 
semblantes apáticos, músculos 
contraídos e braços cruzados. 

Ano de muitas lutas sindicais, 2010 foi 
ainda marcado pelo processo de 
eleições gerais. Uma eleição que deu 
à mulher uma nova atribuição ainda 
nunca exercida por uma brasileira; 
presidir uma nação. Ano de mudanças 
no Sindserv-RO. Com a posse da 
nova diretoria, no final de 2009, muita 
coisa mudou no Sindserv-RO; de sua 
sede, que passou a funcionar em um 
local amplo e de fácil acesso, aos 
resultados das articulações feitas por 
seu Coordenador Geral ,  que 
representa o sindicato nos Conselhos 
Municipais de Educação e de Meio 
Ambiente. 

Atuação no Conselho Municipal de Educação
O Sindserv-RO teve uma participação bastante ativa no Conselho 
Municipal de Educação, em 2010 e a representatividade do organismo 
sindical no Conselho foi emblemática em pelo menos dois episódios 
ocorridos este ano, nos quais sua intervenção permitiu a inserção de mais 
servidores no debate. 
O primeiro deles foi a questão das horas extras não computadas pela 
Secretaria Municipal de Educação, no feriado de sete de setembro. A 
reivindicação feita pelo Sindserv-RO acabou tramitando judicialmente, 
mas não precisou ir adiante. A interseção do Sindserv-RO no caso foi 
fundamental para o retrocesso da medida acionada pela secretaria, que, 
por fim, cumpriu a lei e pagou as horas extras aos professores. 
O segundo fato ocorreu recentemente. Diz respeito à formulação do Plano 
de Cargos, Carreira e Vencimentos dos profissionais da Educação 
municipal. Tendo tido acesso à formulação do Plano, o sindicato requereu 
a ampliação do debate com a categoria e conquistou espaço na 
discussão. Diversas plenárias foram organizadas pelo Sindserv-RO em 
parceria com o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (SEPE) 
e, após discutido e aprovado pela categoria, o Plano foi entregue à 
secretaria, que avaliará o mesmo e cumprirá, ou não, as medidas 
sugeridas no documento. “Sem a intervenção do sindicato, não haveria 
debate e o Plano seria feito e aprovado entre quadro paredes, apenas por 
nomes escolhidos pela Secretaria de Educação”, observa o Coordenador 
Geral do Sindserv-RO, Renê Dutra.

Representação no Conselho Municipal de Meio Ambiente
A presença do sindicato em outro Conselho Municipal, o de Meio Ambiente, também tem sido importante, segundo Renê. ‘Em 
março de 2010 aconteceu a primeira sessão oficial do Conselho de Meio Ambiente e desde então estamos efetivamente 
envolvidos com o mesmo. Fazemos parte de duas câmaras Técnicas dentro do Conselho: Câmara de Resíduos Sólidos, 
representada por mim, e Câmara Técnica da Agenda 21”, representada por  
comenta. 

Renê enfatiza a importância do acompanhamento das políticas públicas municipais, para além da luta trabalhista. “O sindicato 
precisa estar envolvido nessas ações e não deve ficar apenas direcionado para articulações pertinentes à luta trabalhista. A 
função social do sindicato vai além da luta trabalhista, pois é necessário intervir de forma crítica também em setores sociais de 
relevante interesse coletivo, como é o caso da Educação e do Meio Ambiente”, considera. 

nosso Formador Sindical, Paulo Henrique’, 

Canal livre com a PROGEM
Em outubro, a diretoria do sindicato foi convidada a fazer uma visita ao 
gabinete do novo procurador do município, Renato Vasconcellos.
Sintetizando o encontro, podemos falar em 'desobstrução do canal de 
comunicação' entre o Sindserv-RO e a PROGEM. Canal este, que 
segundo o procurador, está livre.

Por Leonor Bianchi
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Integração com o PURO
A relação construída entre o sindicato e os professores e alunos do Polo 
Universitário de Rio das Ostras (PURO) é próspera. Em novembro, o 
Sindserv-RO participou da 1ª Feira de Movimentos Sociais e 
Organizações da Baixada Litorânea, e Renê Dutra representou o sindicato 
na mesa “Movimentos Sociais da Baixada Litorânea: desafios e 
perspectivas para sua organização”, composta ainda pelas professoras 
Kátia Marro, do Serviço Social (PURO), Guilherme Marques, historiador e 
doutorando pelo IPPUR/UFRJ, e Eblin Farage, também professora do 
Serviço Social do PURO. Renê avaliou como extremamente positiva a 
participação do Sindserv-RO na Feira. “A UFF tem tentado fazer um 
movimento diferente na cidade em diferentes níveis e setores. A Feira é 
uma dessas articulações. A expectativa é de que situações como esta e 
tantas outras, que a UFF vem promovendo na cidade, contribuam para o 
amadurecimento de nossa população. Esta foi uma forma muito 
interessante de organizar um espaço de troca entre as lideranças que 
compõem o quadro regional de mobilizadores da sociedade civil. E esta, a 
sociedade, precisa estar atenta e se fazer representar nesses espaços”, 
destacou Renê. 

Reajuste foi dado agora. Aumento... só ano que vem... será?
Em novembro, na Data Base dos servidores, a prefeitura concedeu um reajuste 
de 4,68% para a categoria. Contudo, a proposta de aumento apresentada pelos 
servidores foi de 12%. Tentamos entrevistar a secretária de Planejamento de Rio 
das Ostras, Rosemarie Teixeira, para conhecer o cálculo aplicado ao valor do 
último reajuste dado aos servidores e saber mais a respeito da nova projeção de 
aumento real para a categoria, mas até o fechamento desta edição, não tivemos 
retorno da Secretaria de Comunicação Social sobre a solicitação da entrevista, 
que também não se pronunciou por nota. 
O Coordenador Geral do Sindserv-RO explica que até o momento ainda não foi 
possível fazer uma avaliação precisa do total de perdas salariais dos servidores 
municipais ao longo dos últimos anos, mas que há um estudo sendo feito em 
parceria com o Dieese, para que uma proposta mais elaborada que a atual seja 
apresentada em breve. “O percentual de 4,68% dado este ano aos servidores,  
traduz o quanto esta administração está preocupada em corrigir as perdas 
sofridas nos últimos anos pela categoria, que a cada ano vê seu salário base 
diminuindo mais e mais”, observa Renê, convocando os servidores a se unirem 
na luta salarial da categoria, já! 

Acompanhamento de processos 
Com relação ao acompanhamento de processos de servidores filiados ao 
sindicato, Renê Dutra afirma que em 2010 o sindicato conseguiu acompanhar e 
representar satisfatoriamente a categoria neste sentido. “O sindicato está 
conseguindo prestar um bom atendimento jurídico aos seus filiados e este ano a 
Assessoria Jurídica do Sindserv-RO acompanhou, aproximadamente, 80 
processos”, destaca. Leia mais sobre o assunto nesta edição, na coluna 'Informe 
Jurídico'.

Novos parceiros 
A busca por parceiros faz parte da estratégia do Sindserv-RO para consolidar 
suas ações com mais estrutura e possibilitar aos sindicalizados uma ampla rede 
de benefícios com o comércio e prestadores de serviços sediados em Rio das 
Ostras. Este ano, o Sindserv-RO ampliou sua rede de conveniados com a adesão 
de novos comerciantes da cidade. Isto significa descontos no comércio local para 
os sindicalizados e movimento de caixa para o lojista, que acaba tendo uma 
carteira fixa de clientes. 

Festa dos Servidores 
Para integrar os filiados, o Sindserv-RO 
promoveu a Festa dos Servidores, em celebração 
ao Dia dos Servidor Público, comemorado em 28 
de outubro. A festa contou com a apresentação da 
banda Strada de Terra e teve sorteio de brindes e 
um bingo, que premiou com microondas, 
bicicleta, câmera fotográfica e até uma TV de tela 
ultrafina.

DIEESE
Em novembro, o Sindserv-RO, através de sua 
diretoria – Renê Dutra, Altédio Ferreira, Paulo 
Henrique e Getúlio Cabral -, participou de uma 
assembléia no DIEESE (Departamento 
Inters indica l  de Estat ís t ica e Estudo 
Socioeconômicos) para avaliar as atividades do  
ano de 2010.

Ações Sociais
Em 2010 o Sindserv-RO continuou a oferecer os de 
cursos de informática e de idiomas gratuitamente para 
filiados, como já vinha fazendo. Além dos cursos, o 
sindicato oferece acessória jurídica e passará a contar 
com uma assessoria contábil em período de 
declaração de Imposto de Renda. “Esperamos ajudar 
muitos servidores que precisariam contratar um 
servido especializado para fazer o IR. Quem for filiado 
não precisará recorrer a um contador e pagar por isso, 
pois ofereceremos o atendimento previamente 
agendado, gratuitamente”, finaliza Renê. 
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A luta continua!!!

 

O Sindserv-RO tem hoje 755 
filiados. Em 2010, 52 novos 
servidores se filiaram ao 
Sindicato e 21 solicitaram 
desfiliação. Para Renê Dutra, 
“a grande batalha hoje é trazer 
o servidor para dentro do 
sindicato”. A afirmativa feita 
p e l o  C o o r d e n a d o r  d o  
Sindserv-RO é taxativa e 
expressa a quase absoluta 
falta de politização e interesse 
co le t ivo dos serv idores 
municipais, hoje, em Rio das 
Ostras. “Lamentavelmente os 
s e r v i d o r e s  a i n d a  n ã o  
perceberam o que significa ter 
um sindicato a seu favor,   diz o 
Coordenador. 
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 Informe Jurídico ...................................................................................................

O Sindserv-RO, através de sua assessoria jurídica, apresentou representações  ao Ministério Público,  para que fossem apuradas  
irregularidades como uso indevido da máquina pública por parte do ex Procurador Geral do Município, Sr. Eneas Rangel,  para 
promoção pessoal e ofensas contra esta entidade de  classe, por causa de uma matéria publica no   jornal do sindicato, que 
questionava  a ausência do mesmo frente às suas funções da Procuradoria, sem nenhum ato oficial para fins de afastamento,  
como se exigiria a qualquer outro servidor, e também  a realização de concursinhos ferindo o prazo de validade do Edital do V  
concurso realizado em 2008, como  convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio da Janeiro, visando a realização 
de concurso para imediatas contratações de servidores, que poderiam ser facilmente aproveitados do concurso em andamento.
Em ambos os casos, durante a instrução em inquérito realizado pelo parquet (Ministério Público), restou incontroverso que tanto a 
Administração Pública realmente usou indevidamente a máquina pública, como não foi contestada a realização do concurso, 
tentando induzir  a promotora responsável pela investigação a erro, alegando que o convênio servia apenas para a concessão de 
servidores da municipalidade para serviços administrativos  no Tribunal, na Justiça Comum de Rio das Ostras.
A Direção do Sindserv-RO e esta assessoria estão acompanhando estas irregularidades atentamente, visando uma medida 
judicial cabível para essas questões.
Dr.º Marco Aurélio 
Assessor Jurídico SINDSERV-RO 
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Para a médica do trabalho e especialista em assédio moral, Margarida Barreto, o sistema judiciário evoluiu bastante em relação ao 
assunto. Vários juízes e desembargadores ampliaram sua visão quanto as provas em casos dessa modalidade de assédio – por 
meio da qual uma pessoa, no exercício de sua superioridade hierárquica, lança mão de ofensas, humilhações e outras formas de 
desqualificação verbal perante um subordinado de modo a impor autoridade, inclusive perante outros colegas do mesmo ambiente 
de trabalho, e exigir-lhe o cumprimento de objetivos traçados ou punir-lhe por alguma conduta que desaprove.

O psicólogo Nilson Berenchtein Netto critica 
a abordagem da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) em relação ao suicídio e sua 
prevenção. Não há cartilhas no site da OMS 
em português e os textos insistem na 
abordagem de que o suicídio é um problema 
do indivíduo no trabalho ou mesmo em sua 
vida pessoal. A organização não leva em 
conta as causas que levam o trabalhador a 
adquirir alguma desordem mental ou 
psíquica.

"O suicídio do trabalhador é resultado de 
uma interação complexa entre as 
vulnerabilidades individuais (como um 
problema de saúde mental), condições de 
trabalho estressantes, e condições de vida 
(incluindo fatores sociais e ambientais)", diz 
um trecho de uma publicação da OMS de 
2006 sobre prevenção do suicídio.   

A OMS ainda recomenda que as empresas 
precisam tutelar o trabalhador e a evitar os 
s u i c í d i o s .  N e t t o  d i s c o r d a  d e s s a  
recomendação e considera que o próprio 
trabalhador, juntamente com os sindicatos, 
tem que buscar mecanismos e lutar por 
melhores as condições  de trabalho que 
farão com que essas pessoas não desejem 
a morte como uma solução de seus 
problemas.

"Eles estão aceitando filmagem de celular, desde que seja feita pela 
própria vítima, e se interessam em conhecer mais o assédio moral 
para poder julgar melhor os casos", aponta Margarida em palestra 
promovida pelo SindSaúde, em novembro. 

O assédio moral tem se incorporado a outras situações identificadas 
como más condições ainda presentes nas relações de trabalho, 
tanto em empresas públicas e privadas, no Brasil e no mundo. A 
maioria dos trabalhadores demora para perceber o problema e 
muitas vezes acaba se auto-responsabilizando por problemas de 
desempenho e duvidando de sua capacidade produtiva.

O fenômeno tem sido apontado por especialistas como causa ou 
agravante de situações de depressão. Como consequência, o 
número de suicídios e de tentativas de suicídios vem crescendo no 
mundo do trabalho. Para Margarida Barreto, a cultura 
organizacional do trabalho, que estimula a competitividade e o 
individualismo contribui para a manutenção e até para a 
banalização do assédio.

Análises de pesquisas realizadas em 16 países identificaram que 
quem sofre assédio moral é mais suscetível a tentar suicídio. No 
ambiente de trabalho, não é raro formar-se uma espécie de pacto de 
silêncio, no qual as pessoas que presenciam a humilhação de um 
colega – por temer alguma represália ou até mesmo por internalizar 
o discurso intimidatório – acabam se omitindo de prestar alguma 
solidariedade ou denunciar.



Aniversariantes

29 MARCIO LUIZ DAVID BASTOS  Segunda quinzena de novembro
29 REGINA  CELIA DA SILVA BASTOS 
29 EDUARDO PORTO DOS SANTOS         

16 FERNANDO SOUZA DOS SANTOS  
30 ELIANE OLIVEIRA MARTINS  

16 ROSANIA C. VIANA
30 HAIDE CASTELO BRANCO  

16 ROSA MARIA MASSENA CHAVES 
18 MARÍLIA P. DE MOURA   
19 RENATO ALVES VIEIRA
19 HELENA PUERTA LUCIANO 
20 EVA AMÂNCIO DE ANDRADE 
20 MONICA SOARES MIGNOT 

9 RILEN TAVARES LIMA 20 ROSANE HELENA DA SILVA  
10 BRUNO PIRES DE OLIVEIRA MATTOS20 LAERTE BATISTA BUCCI  
10 DALVA MERI DE SOUZA FERREIRA  20 MARCO ANTONIO MOREIRA JORGE
11 RONALDO  FARIAS MOURA20 ROSANE HELENA DA SILVA  
12 GABRIELA SILVA BONFIM FERNANDES 21 LUIZ OTAVIO QUEIROZ DE ARAUJO  
GOMES21 ANGELA MARIA LEAL DA SILVA
13 LUIZA RIBEIRO DE ABREU RAMOS  21 SANDRA MARIA BARBOSA TAVARES 
13 EDUARDO MACHADO BASTOS 21 DANIEL FLORIANO DE CESAR 
13 UELITON CANTALICIO GUIMARÃES 21 MONICA JERONIMO DE CARVALHO 
13 MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO21 CLAUDIA RAMOS MENEZES FERREIRA 
14 JOSÉ CARLOS SIMPLÍCIO21 RAQUEL MARIA CARDOSO DOS SANTOS 
15 ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS 22 JAQUELINE DA SILVA DE ALMEIDA 

23 CRENILSON REZENDE DA SILVA 
24 MARIA CRISTINA DE MELO SCOFIELD
24 CLAUDIO EDUARDO ROZENDO BARCELOS  
25 ELIZABETH BEZERRA SILVA   
25 MARIANA ROSA SILVA BARBOSA       
26 ANGELA MARIA RAEDER BRANDÃO
26 DULCINEA SABINO DOS SANTOS O SINDSER-RO apoia esta luta!
26 RENATA DE OLIVEIRA GIOVANELLA
26 MARISE VIEIRA EIRAS  
27 CARLA MARIA ARAUJO DOS SANTOS 
27 GILBERTO SILVA MOREIRA
27 MARCELO SILVA DE ALMEIDA 
28 GIOVANA CARDOSO AGOSTINI 
28 MARCIO BORGES TEIXEIRA 
28 ANA PAULA DE OLIVEIRA PINTO
28 ANDRÉA PEÇANHA DA SILVA 

Primeira quinzena de dezembro

Espaço Divã -  Keli Arruda
Todo fim de ano é a mesma coisa: refletimos sobre o ano que passou, sofremos com o sentimento de culpa por não termos cumprido 
promessas importantes feitas a nós mesmos e as fazemos novamente, jurando não esquecê-las. Às vezes traçamos novas formas 
de cumprí-las, mas geralmente são as mesmas promessas - gastar menos, emagrecer alguns quilos, encontrar um grande amor, 
tirar carteira de motorista etc.
Por que será que deixamos tanto a desejar com alguns de nossos objetivos? Será por falta de empenho ou força de vontade? Ou 
será que são objetivos herdados de alguém? É importante que nossos desejos sejam realmente nossos: nascidos em nós, 
alimentados por nós e crescidos conosco.
Conheço pessoas, e você deve conhecer também, que agem e sonham de acordo com a opinião do outro e até pelo sonho do outro. 
Quer ser advogado porque esse é o sonho dos pais, mas seu desejo secreto é ser cantor. A história passa por aí...
Entretanto, você pode dar uma guinada na vida no próximo ano. Primeiro: Estabeleça metas. Se as julgar impossíveis, torne-as 
possíveis. Sabe que a maioria das coisas que desejamos é possível? Basta algum esforço pessoal. Segundo: Busque os caminhos 
para alcançá-las - cuidado com os atalhos! Tudo tem o seu tempo determinado! Terceiro: Valorize cada chegada. Cada passo que 
damos rumo aos nossos ideais é menos um passo que falta para concretizarmos nossas ideias.
Mas é preciso saber caminhar, conhecendo os próprios limites e possibilidades, para vencer a partir daí. Isso impede a frustração de 
perceber que deu "um passo maior que a perna", simplesmente porque desconhecia o tamanho da própria perna.
Se você tem objetivos, mesmo que sejam antigos, transforme-os em sonhos e depois em ideais. Utilize sua capacidade de abrir 
caminhos e... vença!!! Você é capaz!
Tenha um natal de Paz e um novo ano de muitas realizações pessoais!!!
                 

                 Carinhosamente,

Novas Ideias, Antigos Ideais
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                                 Prestação de contas de novembro

DATA DESCRIMINAÇÃO VALOR 

1 CH 851332 - Compra de 5 galões de água  R$         25,00  

4 

CH 851339 - Pag. Recarga de cartucho, manuteanção jardim, manutenção site, 04 
faxinas, CEDAE, AMPLA, DARF, FGTS, INSS, segunda parte fotógrafo. 

 R$    1.229,01  

CH 851340 - Pag. Gráfica  R$       729,00  

CH 851341 - Pag. Assesssoria Jurídica - mês de outubro  R$    1.593,29  

9 CH 851342 - Pag. Aluguel  R$    2.000,00  

11 CH 851338 - Pag. Manutençaõ em 04 computadores  R$       160,00  

12 CH 851344 - Pag. 3º distribuição Sindnovas nº. 55  R$       100,00  

16 
CH 851343- Pag. 2º Distrubuição Sindnovas nº 55  R$       200,00  

Débito em C/C - Pagamento Oi fixo  R$       196,76  

17 
CH 851337 - Pag. Jornalista  R$       780,00  

CH 851345 - Pag. Contabilidade  R$       329,00  

18 

CH 851346 - Pag. Dieese  R$       318,00  

CH 851347 - Pag. Recarga de cartucho, táxi para buscar Sindnovas nº. 55 em Cabo Frio e 
ataxa de retirada, 1º distribuição Sindnovas nº. 55, cópia de 5 chaves, Supermercado Só 
Ofertas 

 R$       588,30  

22 CH 851348 - 1º parcela da compra de 01 computador para a recepção  R$       628,70  

25 

CH 851351 - Pag. Táxi para levar e trazer Diretoria da Reunião Regional do Dieese no Rio 
de janeiro 

 R$       300,00  

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

29 Débito em C/C - Pag. Plano Vivo empresa  R$       528,80  

30 
ADIANTAMENTO DOS PAGAMENTOS RFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO - 
manutenção jardim, funcionária, CEDAE, I-conecta, assessoria jurídica mês de novembro, 
04 faxinas,  aulas de informática 

 R$    3.436,08  

  

TOTAL DE DESPESAS  R$  13.175,94  

SALDO ANTERIOR C/C:  R$       637,20  

RECEBIMENTOS C/C:  R$  10.905,02  

SALDO ATUAL C/C EM 01/12/10  R$    3.274,04  

SALDO ATUAL C/P EM 28/10/10  R$    8.141,41  

SALDO TOTAL  R$  11.415,45  
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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
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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