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Notas....................................

Festa das Crianças 
O Sindserv-RO realizou no dia 8 de dezembro do ano 
passado a Festa do Dia das Crianças. A festa reuniu filhos 
de sindicalizados numa manhã repleta de diversão, na 
sede do Sindserv-RO. Os pequenos brincaram,  ganharam 
presentes e terminaram o dia com um lindo sorriso nos 
rostos! 

Editorial

Reiniciando as atividades de 2011, esperamos ter um 

ano bastante produtivo para nossa organização sindical 

enquanto servidores e servidoras. Queremos lembrar do 

encerramento do discurso de posse da presidente Dilma 

Rousseff, no dia 1º de janeiro, quando a mesma finalizou 

sua fala dizendo que queria tratar com carinho o povo 

brasileiro. Tratar com carinho é próprio de quem tem 

sensibilidade e isso nos dá esperança, pois se distancia, 

e muito, dos discursos machistas proferidos nos últimos 

anos e aponta para uma relação diferente, mesmo que, 

por enquanto, só no discurso. 

Torcemos por um bom governo mesmo conhecendo a 

estrutura política deste país, mesmo reconhecendo que 

nosso Legislativo não mudou de cara, muito menos de 

postura, mesmo sabendo que precisamos de várias 

reformas para termos de fato um país diferente e menos 

desigual, e que tais reformas passam pelo Legislativo, 

que não está interessado em mexer nos seus privilégios, 

vide o aumento salarial dos parlamentares no apagar das 

luzes. 

Tudo isso nos coloca em prontidão, pois precisamos nos 

organizar para indicar o caminho que queremos para este 

país. 

Estamos lançando o projeto Memória celebrando os 10 

anos do SINDSERV-RO no próximo mês de abril. O 

objetivo é preservar nossa memória com fatos e pessoas 

que fizeram nossa história sindical. Para tanto, contamos 

com a ajuda de todos os servidores que tenham materiais 

e informações que possam contribuir com o projeto. 

Estamos dispostos a mais um ano de trabalho, certos de 

que avançaremos em outras frentes, quer na discussão 

do Plano de Cargos, na revisão da 079 e em tantas 

outras. 

Precisamos estar unidos, pois só assim, com nossa 

participação, poderemos ter um sindicato mais forte. 

Boa leitura!
Renê Dutra
Coordenador Geral de Organização do Sindserv-RO
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Sindserv-Ro fecha parceria com curso de 
idiomas Yes! para aulas de inglês

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rio das 
Ostras fechou uma parceria com o curso de idiomas Yes! 
para oferecer curso de inglês aos seus filiados.
As aulas acontecerão nas manhãs de sábado, a partir de 
fevereiro. Os interessados devem procurar o Sindserv-RO 
através do (22) 2760-8933. O curso é gratuito.   

Muita diversão na Festa do Dia das Crianças promovida pelo Sindserv-RO
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Preservando a memória da classe trabalhadora

CUT e Arquivo Nacional do Brasil promovem em 2011 a 2º edição do “Seminário Internacional O 
Mundo dos Trabalhadores e seus Arquivos”

Está programado para os dias 30 e 31 de março e 1º de abril de 2011 a realização do 2º Seminário Internacional O Mundo dos 
Trabalhadores e Seus Arquivos", agora com o tema “Memória e Resistência. A atividade promovida pela CUT e Arquivo 
Nacional do Brasil tem como objetivo central a realização de debates sobre os documentos reunidos pelos arquivos operários, 
rurais, sindicais e populares, bem como sobre as particularidades que envolvem o tratamento desses acervos, constituindo-se 
em um fórum privilegiado para a transferência de informações e o incentivo à recuperação e à preservação dos arquivos dos 
trabalhadores e suas organizações.

O Seminário contará com a participação de conferencistas e especialistas nacionais e internacionais que debaterão, a partir de 
diversas perspectivas disciplinares, temas de interesse no âmbito dos arquivos dos trabalhadores da cidade e do campo. Esses 
arquivos são de grande importância por também preservarem documentos para o conhecimento das formas de resistência ao 
regime militar brasileiro e para o processo de redemocratização e construção da história recente do país.

Na primeira edição, realizada em 2008, foram três dias de intensos debates com profissionais da área de vários países. Como 
resultado do 1º Seminário foi lançado no ano passado o livro "O Mundo dos Trabalhadores e seus Arquivos" que reúne artigos 
de especialistas brasileiros e de outros países nos estudos sobre os arquivos e a memória dos trabalhadores da cidade e do 
campo.

Está nova edição do seminário está sendo organizada no âmbito da CUT pelo Centro de Documentação e Memória Sindical e 
no âmbito do Arquivo Nacional pelo Centro de Referências das Lutas Políticas no Brasil (1964 – 1965) – Memórias 
Reveladas.

Para saber mais sobre o evento: Centro de Documentação e Memória Sindical da CUT, telefones: (11) 2108-9247 e (11) 
2108-9213, e-mail: cedoc@cut.org.br

Fonte: CUT

                                 Prestação de contas de dezembro de 2010

3.274,04R$    

23.950,77R$  

27.224,81R$  

DATA DESCRIM INAÇÃO VALOR

6

CH 851355  - Pag. Gráfica, taxa e táxi para buscar jornal Sindnovas 

nº 56 em Cabo F rio, cartório, 1ª d istriu ição jornal Sindnovas nº 56, 

FGTS, DARF, INSS, AMPLA, DIEESE, Posto Super Gás, compra de 

tubo de cola quente, despesas com compra de lanche, bebida e 

doces para festa das crianças realizada em 08/12/10, passagem, 

compra de gelo, supermercado, e pag. jornalista.

3.156,50R$    

CH 851357 - Minas Rio  R$       503,83 

CH 851358 - 2ª d istriu ição jornal Sindnovas nº 56 e compra de 01 

Data Show
 R$    1.000,00 

CH 851353 - Pag. Manutenção site Sindserv-Ro  R$       150,00 

Débito  e m C/C - Pag. Telefone Embratel  R$         81,01 

13 CH 851356 - Pag. Aluguel  R$    2.000,00 

14 CH 851354 - Compra de 05 galões de água  R$         25,00 

15 Débito  e m C/C - Pag. O i fixo  R$       193,09 

CH 851360 - Pag. INSS, adiantamento de salário e décimo terceiro 

funcionária
 R$    1.150,64 

CH 851349 - Pag. 2ª parcela da compra de 01 computador  R$       314,35 

CH 851350 - Pag. 3ª parcela da compra de 01 computador  R$       314,35 

22 CH 851359 - Pag. Contabilidade  R$       462,00 

27 Débito  e m C/C - Tarifa bancária  R$         34,00 

28 Débito  e m C/C - Plano Vivo empresa  R$       529,88 

9.914,65R$    

SALDO ATUAL CONTA CORRENTE EM  31/12/10 17.310,16R$  

SALDO ATUAL CONTA POUPANÇA EM  31/12/10 8.176,97R$    

SALDO TOTAL DISPONÍVEL 25.487,13R$  

10

20

TOTAL DE DESPESAS

SALDO ANTERIOR C/C:

RECEBIM ENTOS:

TOTAL

Campanha 40 horas Já! 

O SINDSERV-RO apóia esta iniciativa

O projeto da redução da jornada de trabalho nacional de 44 para 
40 horas semanais, sem redução de salário, precisa ser votado na 
Câmara e no Senado para seguir para sanção presidencial e virar 
lei. 

Se for aprovado, o ganho social para o povo brasileiro vai ser muito 
grande. Mais empregos serão gerados, o trabalhador e a 
trabalhadora poderão se dedicar mais aos estudos, ao lazer, às 
atividades sociais e culturais, tão importantes para a vida e para o 
país, que vai se desenvolver ainda mais com o aumento do consumo 
e da produção. 

Esta é uma campanha de empregados e patrões, das mulheres, dos 
jovens, do verde, do amarelo, do azul e do branco. 

Muitos países já levantaram esta bandeira: o Canadá, o Japão, a 
Nova Zelândia, a Noruega, os Estados 
Unidos e tantos outros. Portanto, está 
mais do que na hora do Brasil também 
levantar a sua. Já esperamos tanto 
tempo. E o tempo... Ah, o tempo é 
precioso demais e precisa ser 
valorizado. 

Fonte: CUT
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Em 2011 o Sindserv-RO completa uma Para Renê Dutra, a preservação da memória 

década de lutas. Uma luta que começou em nosso país é algo que precisa ser mais 

precisamente com sua refundação em 23 de valorizada. “Nossa história sempre foi contada 

abril de 2001, depois de se desmembrar do pelos 'heróis que estão no poder'. É preciso 

SindLagos, sindicato que então fazia a base resgatarmos a verdadeira essência dessa 

dos servidores públicos de Rio das Ostras e história, que tem como protagonistas os 

Casimiro de Abreu. Falamos em refundação, oprimidos, os trabalhadores, o cidadão 

porque o Sindserv-RO foi originalmente comum, literalmente apagados desse 

criado em 1993, funcionando até 1997. Nesse con tex to .  Dar  v i s ib i l idade  a  esse  

ano, sindicalistas do Sindserv-RO e do protagonismo na construção de nosso 

Sindicato dos Servidores Municipais de organismo sindical é um dos objetivos do 

Casimiro de Abreu e Rio das Ostras projeto Memória”, enfatiza. Além disso, “o 

sua formação e desmembramento do (Sismucaro) se articulam para criar um sindicato Centro de Documentação e Memória 

SINDLAGOS/Casimiro de Abreu aos dias regional, que pudesse dar mais força ao possibilitará uma pesquisa mais ágil para quem 

atuais, sobre as diretorias e suas mudanças, sobre movimento. Ambos deixam de existir e é tiver interesse em conhecer nosso sindicato. O 

seu estatuto, a ocupação de diferentes espaços fundado o SindLagos. A questão é que o trabalho de reorganização de nossos arquivos 

físicos, as lutas como o Plano de Cargos, SindLagos não conseguiu uma representação não irá apenas ajudar a recuperar os documentos 

Carreiras e Salários (PCCS), sobre a filiação à regional, e em 2001, há uma demanda muito e as memórias do sindicato e dos servidores 

Central Única dos Trabalhadores do Brasil grande dos servidores municipais de Rio das públicos municipais de Rio das Ostras, mas está 

(CUT), os estilos e as experiências de Ostras por ações sindicais no município, o que sendo fundamental também para que tenhamos 

administração, os problemas, e as vitórias acaba gerando a refundação  do Sindserv-RO. um sistema mais moderno e eficaz de 

alcançadas pelo Sindserv-RO”. Hoje, uma década depois, para marcar a data arquivamento e consulta de todos esses 

emblemática, o sindicato está desenvolvendo o materiais”, destaca o Coordenador Geral de Dividido em várias etapas, o projeto é inédito no 
projeto SINDSERV-RO: Caminhos, memórias e Organização do Sindserv-RO. sindicato e exigirá uma intensa pesquisa de 
perspectivas. (Elementos para uma história da acervo. Na primeira etapa - em fase de execução 
formação sindical), idealizado por seu A memória de quem esteve lá-, está sendo feito o levantamento de toda a 
Coordenador Geral de Organização, Renê Dutra, Além das etapas – digamos - mais pragmáticas, o documentação dos arquivos do sindicato. 
e coordenado pelo historiador Randal Turrini. projeto inclui também entrevistas com algumas 

Centro de Documentação e MemóriaO projeto é um presente para o organismo personagens que ajudaram na formatação do que 

sindical, mas, sobretudo para os trabalhadores, hoje é o Sindserv-RO e podem contar como tudo Após serem organizados, documentos como 

maiores protagonistas desses 10 anos de aconteceu. Os depoimentos serão gravados em jornais, panfletos, periódicos, vídeos, cartazes, 

trajetória. Seu principal objetivo é contribuir vídeo digital e integrarão um documentário fotografias e demais registros materiais que 

para a preservação da memória do movimento sobre os 10 anos do sindicato. Segundo Randal remetam aos 10 anos de história do Sindserv-RO 

sindical brasileiro através do resgate da história Turrini, a idéia original é editar um livro com o serão selecionados e servirão de base para que 

do Sindserv-RO, e dos servidores, que de material gravado nas entrevistas. “Tanto o vídeo seja elaborada uma crônica na qual serão 

alguma maneira contribuíram com seu processo quanto o livro são peças importantes para montar narrados os principais momentos desses 10 anos 

de construção e consolidação. o mosaico constituído nesses 10 anos de de vida do Sindserv-RO. A intenção é fazer com 

Para o coordenador do projeto, “muitos foram os Sindserv-RO. Além de servirem como registro que estes documentos, futuramente, passem a 

caminhos e os aprendizados acumulados ao documental, poderão ajudar futuras gerações no integrar um banco de dados - o Centro de 

longo desses 10 anos pelos cidadãos que entendimento da militância sindical em nosso Documentação e Memória do Sindserv-RO -, 

ajudaram a edificar o Sindserv-RO. Portanto, país”, considera.que servirá como base de pesquisa e poderá ser 

cabe refletir sobre a trajetória do sindicato - de acessado pelo público em geral.  

Projeto Memória do Sindserv-RO dá luz a uma década de luta sindical

 2009: Passeata que entrou para a história do sindicato
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Por Leonor Bianchi

Servidor, ajude a contar esta história
Papéis, folhas soltas, fitas de vídeos, DVDs, fotografias, camisetas, folhetos... atas de reuniões... tudo isso é 
fundamental para traçar a trajetória desses 10 anos de existência do Sindserv-RO. Contudo, é você, servidor, a 
personagem principal deste cenário. Em cada assembleia, em cada mobilização, foi você quem atuou como peça 
essencial no jogo, por isso vale a pena fazer parte desta narrativa. 

O jornal Sind Novas 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 essa história. 

Se você tem algum documento, foto, vídeo, qualquer coisa que possa contribuir com a pesquisa, participe! O 
Sindserv-RO providenciará as cópias dos documentos emprestados e os devolverá. Mas caso você queira 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. Esta história precisa ser contada por todos!
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Espaço Divã -  Keli Arruda
Questão de desejo

A vida é feita de desejos. O próprio ato de viver se estabelece no desejo. No desejo de existir; de compreender a si mesmo e o mundo; de 
posicionar-se como vitorioso diante das situações adversas ou das aparentes derrotas; desejo de ser mais do que um rosto refletido no espelho 
e um corpo "sarado" desfilando pela praia. Desejos... desejos... desejos... Como é bom desejar!!! Enquanto psicanalista, acredito que o 
desejo é latente no ser humano.

Até mesmo as neuroses são, de certa forma, desejadas, embora não desejáveis. Mas todo desejo carrega consigo uma questão, na medida 
exata do "desejador". São as questões do desejo que colocam o desejo em questão.

Muitas vezes abrimos mão de um desejo, ou mesmo de um sonho, por medo de alcançá-lo e não saber o que fazer depois. Medo de não ter 
mais o que desejar. E este é um processo inconsciente para muita gente. Nos esquecemos que a vida é cíclica; que um desejo gera outro e 
assim vai...

Mas precisamos, primeiramente, DESEJAR. Ser livres para isso e para deixar de desejar quando acharmos que o desejo não nos cabe mais. 
pela razão certa, é claro!

Quais são seus desejos, e que ou quais questões você tem levantado sobre eles? Elas te impedem de realizá-las, ou você nem mesmo tem se 
preocupado em desejar algo para sua vida e gerir seus próprios sentimentos, seus desejos?

Estamos começando um novo ano. É preciso haver muitas expectativas, muitos desejos neste momento; senão a vida fica com seu sentido 
escondido... Pense nisso!

Desejo, para este ano, que você deseje muito e que coloque em questão sempre sua própria vida, seus próprios motivos para desejar.

Desejo que você deseje a vida!

Feliz desejo!!!

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

Ação do Abono
 
Mesmo com o pagamento da terceira parcela do abono previsto na lei nº 1325/09, persistem os valores referentes aos juros e a correção monetária diante 
do descumprimento do prazo para o pagamento da última parcela. 
A ação ingressada pelo Sindserv-RO  serviu não só para  por a cobro a referida parcela, mas não deixar que a obrigação fosse esquecida diante de tantas 
lesões aos servidores realizadas pela Administração Pública, ao longo dos anos e ainda sendo discutida a sua obrigatoriedade até a presente data, na 
Justiça Comum.
Vale a pena compelir a Administração Pública a cumprir a norma legal. 

Reforma no Estatuto dos Servidores
 
A assessoria jurídica do Sindserv-RO acabou de apresentar a nova proposta de reforma da lei 079/94 para a direção do Sindicato, que após ser analisada, 
devera ser debatida em assembléia com os servidores, para em seguida, ser discutida com o poder público municipal.
Jornada de Trabalho, horas extras, processo administrativo e gratificações e adicionais são algumas das novidades a serem discutidas.
Vamos participar! Informe-se com a direção acerca desta discussão.
 
Fortaleça o seu Sindicato sempre!!!!

Dr. Marco Aurélio
Assessor Jurídico do Sindserv-RO
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1 NELSIMAR DA COSTA NASCIMENTO ERENICE PINHEIRO FERREIRA NAGIB
2 CÉLIA REGINA AZEVEDO DE LIMA NILZA GUIMARÃES SALVADOR DA 
SOUZA     SILVA    
ELIANA SILVA DE OLIVEIRA   
LIDIA CELESTE S. SILVEIRA 17 LUCIA HELENA DAMASCENO 
MARIA REGINA CAVALCANTE DOS BARBOSA
SANTOS     MARIA DA GLORIA SANTOS S. 
MICHELA DE CARVALHO DUTRA GOMES 

TAMARA COELHO GARCIA 
3 CRISTIANE PONTES ALVES VERA LUCI A RUFINO DA SILVA  
BARRETO 
FÁTIMA SUELI M. DE OLIVEIRA  18 JOILÇA DE JESUS  
MARIA DO CARMO MARQUES DE S. JOILDA PINHEIRO BARRETO   
ANTEZIL SIMONE DA CRUZ JESUS  
NEIDE DA SILVA GOMES BATISTA
NEVES MARINA CABRAL CUNHA 19 MARINEISE GOMES RANGEL  

4 MARILIM VASCONCELOS SILVA  20 ERICA MARCELO FELICIANO 
RACHELL INES OLIVIERA DE PAULA  RAMOS
VERONICA SENA MARVILA   LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA   

NEUCI ALVES NOGUEIRA 
5 EUZEBIA JORGE BARROS SEBASTIANA FERREIRA     

6 GELMA GOMES LIMA 21 ELSON DE FREITAS MENEZES
REINALDO DA CONCEIÇÃO ELISANGELA TEODORA DOS SANOS   
HENRIQUE
VIVIANE SILVA MARQUES 23 ALCELINO BORGES
WALTER DE OLIVEIRA E SILVA FILHO  MARIA MADALENA LEITE PEREIRA  

8 ELISANDRO GONÇALVES 24 CLAYSON MARLEI FIGUEIREDO
HENRIQUES EMERSON FRANCISCO DOS SANTOS  

9 VERA LUCIA RANGEL DE SOUZA   25 ANGÉLICA MENDES DA  SILVA    
LUCIANA LEITE DO NASCIMENTO 

10 ELIETE CABRAL SEGUNDO    
GILBERTO TAVARES FILHO 26 ADÉLIA DUARTE DE M. SANTANA
ROBERTO MOREIRA RANGEL

27 ALDIEJNA CANABARRA BENTO 
11 DEISE LUCIDY DE SOUZA ERASMO HENDERSON HENRIQUES LOPES 
MARLUCIA MONTEIRO DE M. MACHADO 
BITENCOURT MARIA DAS GRAÇAS DE O. CANDECO  

WALDEMAR MELO DE PINTO JUNIOR
12 ANDERSON FERRO MACHADO
ADILSON GOMES DA SILVA 28 PAULO REINALDO DA COSTA 
DÉBORA TEIXEIRA AMARAL FOLLY   PORFIRIO       
VALCINEIA RIBEIRO COSTA FARIA ROSA HELENA DOS SANTOS 

MOREIRA   
14 IVAN DA SILVA MAIA ROSANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA   
LEONARDO DA COSTA MATOS 
MARIA FRANCISCA MARQUES DA 29 CELSO LUIZ BARROS DA SILVA   
SILVA  CLAUDIO ALBERNAZ  GONÇALVES  

30 EDA PEREIRA DA  SILVA
15 CARLOS JOSÉ CAMACHO DE 
MORAES 31 GISELMA SIQUEIRA DA SILVA
MARINA GOMES BALBINO MOTA     RITA DE CÁSSIA RAPOZO 
NUBIA DA SILVA CANDIDO     GUIMARÃES 
RITA DE CASSIA CASTILHO BRITO 
ZILMA MARIA DOS REIS            

16 ANDRÉ LUIZ MONTEIRO TRISTÃO 
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 

Aniversariantes 
     de janeiro

Aniversariantes 
     1ª quinzena de fevereiro
     2 EMANUEL DE OLIVEIRA SANTANA
   MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO 
VITORINO

3 ANGÉLICA SILVA DA SILVEIRA
   MAURÍCIO BARBOSA ALVARENGA  
   MARA SUELI DA GLÓRIA LEAL

4 ANTONO MANOEL RODRIGUES     
FRANCISCO CARLOS DA S. RODRIGUES
GILBERDAN DA SILVA GOMES
IVANI FERNANDES CAMPOS HAUSMANN
NEUZELIR M. DA SILVA

5 ELIANA MACHADO I. DA SILVA
LUCIA HELENA DE SOUZA PEDROZA
PATRICIA MARQUES CAVALCANTE

6 OLINDA MARIA DA S. MENDES
SUZETE MARIA T. ALVES

7 JAILTON JOSE DE ARRUDA
JARETE OLIVEIRA SILVA PEREIRA
LIA MARCIA DE S. DOS SANTOS
LUCINÉA DA SILVA PEIXOTO
MARLA FERNANDA J. RIBEIRO
MARIA EMILIA GUIMARÃES FERREIRA    

8 EDEVAL CALDEIRA CHAVES

9 ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS 

10 PATRICIA R. DE LIMA
RICARDO CONSTANTE B. MARTINS

11 CARINA DE ALMEIDA BOMFIM
ECINELMA DA SILVA GOMES 
GABRIELLA GADELHA MOTA DOS 

SANTOS

13 PATRICIA MESQUITA. DOS SANTOS
VALQUIRIA SODRÉ FERREIRA

14 EVELYN DE LIMA PEDREIRA VELLOSO
RICARDO BARBOSA DA SILVA

15 IVONE SOUZA DE MELO
JULIANA LOUVAIN DE OLIVEIRA 

CÂNDIDO
TERESA CRISTINA DOS SANTOS 
WILLIANS MELO DE ALMEIDA 



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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