
Sind Novas
Jornal dos Servidores Públicos Municipais de Rio das Ostras

Filiado a B
R

A
S

IL

CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES

   Rio das Ostras  julho de 2011  Ano VI  -  Nº 63                                                                                                          www.sindservro.wordpress.com

Questionamos não é a legitimidade da categoria em 
reclamar melhores salários e sim a forma como o 
acordo foi promovido, desgastando a frente sindical e 
tentando desfocar o tema principal levantado 
atualmente quando do debate sobre a elaboração do 
Plano de Cargos e Carreiras dos servidores 
municipais. Lutamos pela incorporação de valores 
reais aos salários e não aceitamos apenas 
gratificações. 

O seminário teve como objetivo oferecer aos servidores 
municipais a oportunidade de tirar dúvidas sobre o que é um 
plano de cargos e salários e como eles podem se envolver com a 
elaboração do mesmo apresentando colocações pertinentes às 
realidades sociais do cenário do serviço público municipal em 
Rio das Ostras. Pág.4. 

Seminário sobre   Plano de Cargos

Presidente da CUT estadual visita Sindserv-RO

Servidores revoltados
Prefeito dá gratificação

para apenas uma categoria
Ao conceder gratificações para os médicos atuantes na Saúde municipal, a 
PMRO deixou revoltados os demais servidores de outras categorias, que 
além de não receberem gratificações, pleiteiam aumentos reais 
incorporados à folha de pagamento. Pág. 3. 

Vitor carvalho, eleito para a Direção do SindpetroNF, Altédio Ferreira, Renê Dutra, Mágna 
Denísia, o presidente estaual da CUT RJ, Darbi de Lemos Igayara e o assessor jurídico do 
Sindserv-RO, Marco Aurélio. Pág. 2.
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NotasNova lei garante direitos sociais para conselheiros tutelares 
Conselheiros pedem revisão de alguns pontos como carga horária e equivalência salarial 
O executivo sancionou, no último Diário Oficial do município, a lei que garante direitos trabalhistas para os conselheiros tutelares de Rio das Ostras. A 
notícia é boa, mas segundo Robson Huebra, conselheiro tutelar da cidade, a expectativa dos conselheiros era de que o prefeito revisse e reformulasse a 
lei que já existe e não criasse uma nova legislação, que inclusive, de acordo com o conselheiro, precisa de alguns ajustes. Por exemplo, com relação ao 
salário dos servidores que atuam no Conselho Tutelar, a nova lei determina que o mesmo seja equivalente ao mesmo valor do salário do código CC5 pago 
aos cargos comissionados da prefeitura. Porém, segundo o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), o salário dos 
conselheiros tutelares devem seguir o equivalente ao valor pago ao maior cargo comissionado que a prefeitura tem, que é o CC1.
Ainda na atual lei, segundo Huebra, um outro ponto precisa ser revisto; a carga horária de trabalho. Antes da lei, os conselheiros trabalhavam 30 horas. 
Agora, a carga horária passa a ser de 40 horas semanais e sem adendos em plantões e finais de semana.  
Por fim, uma determinação feita em parágrafo único disposta na referente lei diz que o Conselho Tutelar, que é um órgão autônomo está vinculado à 
Secretaria de Bem-Estar Social. Ora, como estar vinculado e para que se o órgão tem autonomia? Mais um ponto a ser revisto na nova lei, segundo 
Huebra, que na sexta-feira, dia 8, esteve no Sindserv-RO conversando com a assessoria jurídica do sindicato para solicitar orientações de como proceder 
para pedir a revisão da lei. 

Sindserv-RO participa de posse de nova Diretoria do Sindpetro Norte Fluminense 
O coordenador Geral de Organização do Sindserv-RO, Renê Dutra, participou da cerimônia de posse da nova Diretoria do SindpetroNF, na noite da 
quinta-feira, 7 de julho, em Macaé,  composta pela chapa 1. 
Para o Coordenador Geral de Organização do Sindserv-RO, o momento é de abraçar os companheiros de militância e se colocar à disposição de quem 
sempre foi um grande parceiro do Sindserv-RO. “O SindpetroNF é parceiro do Sindserv-RO. O momento é de fortalecimento de laços e demonstração de 
apoio aos eleitos”, destaca Dutra. Altédio Ferreira e Paulo Henrique dos Santos da Direção do Sindserv-RO também participaram da cerimônia de posse.

Posse da nova Diretoria do IPASRO
O Sindserv-RO, na presença de seu Coordenador Geral de Organização, esteve presente também na posse da nova Diretoria do IPASRO, no dia 4. A 
indicação do novo diretor ainda é feita pelo chefe do executivo, que nomeou o servidor Mário Alves Baião, que já fazia parte da composição do IPASRO 
como conselheiro fiscal. 
Para o Sindserv-RO é muito bom que seja um servidor o novo diretor do Instituto, porém para dar maior legitimidade ao cargo seria um avanço que o 
mesmo fosse feita pelos próprios servidores municipais.  
Sindserv-RO recebe visita de presidente da CUT estadual 
O presidente estadual da Central Única dos Trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro (CUT), Darbi de Lemos Igayara fez uma visita ao Sindserv-RO, no 
dia 7 de julho. Durante o encontro com a coordenação do sindicato, Darbi pode saber mais sobre as ações do Sindserv-RO e se colocou à disposição para 
qualquer demanda da entidade.
Estiveram presentes ao encontro uma das fundadoras do Sindserv-RO, Mágda Adenísia, o Coordenador Geral de Organização do Sindserv-RO, Renê 
Dutra, Altédio Ferreira, Coordenador de Administração do sindicato, o advogado do Sindserv-RO, Marco Aurélio Parodi e o sindicalista recém eleito 
pela Chapa 1 para a próxima gestão do SindpetroNF, Vitor Carvalho . 

hegamos ao fim do primeiro semestre do ano. É o momento de fazermos uma avaliação desses primeiros seis meses de 2011 e 
projetarmos avanços para a segunda metade de um ano repleto de polêmicas no âmbito da administração pública municipal. O C

SindNovas de julho aponta algumas dessas polêmicas na crítica que faz às gratificações concedidas pela prefeitura apenas aos 
médicos, o que deixou revoltados os demais servidores do quadro da PMRO, que também vêm há anos lutando por melhores salários. Questionamos a 
postura do prefeito Carlos Augusto, que negou publicamente um aumento salarial solicitado pelos motoristas da frota oficial alegando que caso desse o 
referente aumento deveria fazê-lo para TODOS os servidores. O problema é que não foi este discurso que norteou a prática do chefe do executivo 
municipal de Rio das Ostras.
Trazemos ainda, na matéria central, detalhes do II Seminário de Plano de Cargos e Carreiras do Sindserv-RO. Foi um momento ímpar para debater o 
futuro dos servidores municipais, já que através do PCCV os mesmos sentir-se-ão valorizados e a consequência disto poderá ser vista diretamente na 
qualidade dos atendimentos prestados aos cidadãos.  
Recebemos, este mês, em nossa sede, a visita do presidente estadual da CUT, Darbi de Lemos Igayara, que trouxe o apoio da maior central sindical do 
Brasil e se colocou à disposição do Sindserv-RO para somar forças no que for preciso para o avanço da entidade.
Participamos da cerimônia de posse da nova Diretoria do SindpetroNF, o maior sindicato da América Latina. A cerimônia aconteceu no dia 7 e foi uma 
oportunidade para reafirmarmos nossos laços ideológicos em prol da luta sindical. 
Em nosso Cineclube, tivemos um momento diferente das sessões mensais do projeto 4ª Com Cinema. Foi a 'Sessão Da Marcha', que trouxe para o 
sindicato mobilizadores locais, que assistiram vários curtas e conduziram um produtivo debate sobre liberdade após a sessão. Este mês o Cineclube 
Sindserv-RO convida o público para uma visita ao site do projeto: , pois está sendo preparada uma grande surpresa 
para a sessão deste mês, que só será divulgada através do mesmo.
Boa leitura  - Direção do Sindserv-RO.

www.cineclubesindservro.wordpress.com

Editorial
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O que questiona-se não é a legitimidade da categoria em reclamar melhores salários e sim a forma como o acordo foi promovido, desgastando 
a frente sindical e tentando desfocar o tema principal levantado atualmente quando do debate sobre a elaboração do Plano de Cargos e 
Carreiras dos servidores municipais. Lutamos pela incorporação de valores reais aos salários e não aceitamos apenas gratificações. 
Algumas categorias atropelam o andamento da discussão da construção de um plano de cargos e carreira na medida em que buscam 
melhorias salariais para elas e não se integram a um coletivo maior de servidores, que estão em debate conjunto sobre melhorias em diversos 
níveis. Isso é uma prática que acontece porque é muito difícil estender o debate com todos os servidores e vale frisar que não vemos nada 
demais nisso, pois buscar avanços é um direito que qualquer trabalhador tem. O que colocamos em xeque não é a legitimidade dos médicos de 
exigirem melhores salários, esse é um direito legítimo de reivindicação dos servidores, mas sim a forma como o aumento (que na verdade nem 
é um aumento e sim uma gratificação) foi concedida aos médicos pelo prefeito. Ora, ele mesmo, o prefeito sabe que o momento é de 
elaboração do Plano de Cargos e Carreira dos servidores. O que ele deveria ter feito? Deveria ter trabalhado de forma a incorporar ao salário 
base dos médicos o valor da gratificação por hora concedida em período em que se aproximava a Conferência Municipal de Saúde, na qual ele 
precisaria ver aprovadas diversas medidas que precisariam do apoio da categoria. Fica de fato uma situação muito complicada, considerando 
que os servidores da Saúde ainda que sabedores dessa manipulação, desse estratagema articulado pelo prefeito, precisam da tal gratificação 
para exercerem com dignidade suas funções, já tão defasadas em nível salarial... para não mencionarmos a defasagem estrutural dos 
aparelhos hospitalares da cidade. Golpe baixo. Jogo sujo. É assim que a prefeitura atua em Rio das Ostras para conquistar aliados e garantir 
uma administração para lá de mediana. E ainda tem servidor que acredita... e há ainda os que além de não acreditarem estão revoltados  com 
essa gratificação. Vale um destaque em negrito e itálico: Há dois meses, o prefeito disse aos motoristas em uma reunião onde a classe 
reivindicava uma série de coisas e também melhores valores para as diárias e para o salário base, que não poderia dar o referente aumento 
só para a eles pois a PMRO tem outras categorias pedindo aumento, e que se o mesmo fosse dado aos motoristas, teria de der dado aos 
demais servidores também. Como, então, depois de afirmar isto, o prefeito criou o decreto que concede as gratificações aos médicos? 

Enquanto isso servidores ganham menos de 1 salário mínimo...
Neste cenário de 'distribuições' de gratificações e salários defasados, salta aos olhos um fato chocante: servidores que atuam na função de 
Merendeira, Auxiliar de Serviços Gerais e de Creche estão com seus vencimentos (R$ 533,00) abaixo do valor do salário mínimo (R$ 545,00), o 
que todos sabemos, é inconstitucional. 
A PMRO, através da PROGEM argumenta que com as gratificações dadas pela administração pública, o valor do salário fica acima do mínimo. 
Na verdade, isso não acontece, pois se o servidor está em estágio probatório e por motivo de doença precisa se afastar, ele só poderá contar 
com os míseros R$ 533,00.  Já se ganha tão pouco, não seria nada demais ajustar este valor. O Sindserv-RO continua lutando por esse direito do So
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á pelo menos dois tipos de pessoas, as do tipo "deixa a vida me levar..." e as do "viver e não ter a vergonha de ser Hfeliz...". O interessante é que tem gente que nao se achou ainda.
Nesta semana, fui procurada, informalmente, por uma pessoa que me disse: "estou seca. Estou morta... Estou sem 

vontade de nada...", entre outras coisas. Perguntei-lhe por quê e ela me contou parte de sua história.
Foi criada cercada de ditaduras e tabus, sequer podia sair de casa. Aos 15 anos se casou com seu primeiro namorado, com quem também teve sua 
primeira relação sexual. Depois de 30 anos de casamento, ele juntou suas coisas, colocou na moto e se foi, sem qualquer explicação verbal que 
justificasse sua atitude. Embora tenha filhos adultos e uma filhinha de 4 anos, que moram com ela, sentiu-se totalmente sozinha, desprotegida.
Neste momento ela se deu conta de que não tinha vida própria, nunca teve. Sequer sabe "quem é e para que serve" (palavras dela). 
Com muita angústia, ela encarou o fato que tinha passado toda a sua vida vivendo para os outros. Não tinha se habituado a cuidar de si mesmo e a 
nutrir seu emocional de forma saudável. Durante todos os 30 anos de casamento conformou-se, por exemplo, com o fato de nunca ter sentido prazer 
em suas relações sexuais.
Conversamos, francamente, sobre a necessidade que todo ser humano tem de buscar o melhor e perceber a si mesmo e de como ela precisava passar 
pelo luto do casamento desfeito etc e tal.
Fato é que essa senhora lidera o grupo "deixa a vida me levar...". Já o seu marido, ao que tudo indica, está mais para o "viver, e não ter a vergonha de ser 
feliz...".
Ela passou toda a sua vida sendo levada pela maré, para onde o vento soprasse e não aprendeu que pode lutar contra ele e nadar contra a maré. Com 
isso, deixou de aprender a viver.
Quantas pessoas agem dessa forma? Escolhem o grupo do comodismo, do anonimato, do ser a palmatória do mundo; como se correr atrás da 
felicidade e alcançá-la fosse um pecado, fosse abominável; quando na realidade deveria "viver e não ter a vergonha de ser feliz...".
Pense bem... Em qual grupo você se encaixa? Você tem levado sua vida ou ela tem levado você?

Keli Arruda  - Teóloga e Psicanalista por desejo e convicção
(22) 9874-6708 - keliarruda.blogspot.com

Quem é você?

Espaço Divã
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Seminário esclarece pontos importantes para um Plano de Carreira eficiente e 'honesto'

emocracia. Com esta palavra e ressaltando a importância Dde um ambiente onde todos possam expor suas idéias, o 
técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (DIEESE), Cloviomar Cararine, iniciou a 
palestra 'O que é um Plano de Carreiras? Diretrizes para um 
Plano de Cargos e Carreiras', realizada no último dia 2, na sede do 
Sindserv-RO. 
O seminário teve como objetivo oferecer aos servidores 
municipais a oportunidade de tirar dúvidas sobre o que é um 
plano de cargos e salários e como eles podem se envolver com a 
elaboração do mesmo apresentando colocações pertinentes às 
realidades sociais do cenário do serviço público municipal em Rio 
das Ostras. 
Recentemente, uma comissão especial eleita de forma 
impositiva pelo chefe do poder executivo está responsável pela 
'fabricação' do Plano de Cargos dos milhares de servidores 
públicos municipais. Durante o seminário, alguns servidores 
demonstraram repúdio ao fato de o plano de cargos somente 
estar sendo analisado agora pelo prefeito, que teve oito anos 
para fazer um plano honesto e em consenso com os servidores 
públicos. 
Em vias de ser votado – segundo o prefeito, a previsão é de o 
PCCV seja em agosto -, o documento de extrema relevância para 
os servidores ainda não têm sua identidade e eles ainda não 
integram a comissão que prepara para eles próprios o plano de 
carreira. Cabe questionar a quem interessa o Plano de Cargos e 
Carreiras que está sendo elaborado pela equipe do governo? 
Para quem participou do seminário a resposta é clara: somente 
ao prefeito e sua equipe.   
Além de transparência, o que só é possível em um ambiente 
democrático, o que não acontece no âmbito municipal, onde 
vive-se uma democracia velada, simulada, outros pontos são 
importantes para a elaboração do plano de carreira dos 
servidores.  
Segundo o técnico do Dieese, o Plano de Cargos já nasce 
precisando de acertos posteriores e é um documento que deve 
ser analisado periodicamente para que não perca sua validade, já 
que o contexto social dos trabalhadores relacionados a ele são 
essenciais para sua vitalidade e execução plena. 

“O que interessa ao servidor e à prefeitura quando falamos 
em PCCV é a política de gestão de pessoas, ou seja, se a 
prefeitura percebe que os servidores estão se afastando dos 
cargos, ela tem que prestar mais atenção a isto e melhorar a 
gestão e a negociação com os servidores. A sobra de mão de 
obra que aceitava qualquer trabalho não está aceitando 
mais e o serviço público tem sofrido com esse novo perfil de 
trabalhador”, observou Cararine. 
Para o servidor, discutir plano de cargos significa discutir sua 
vida e sua carreira profissional, sua atividade e sua 
aposentadoria. Ter uma previsão sobre a carreira é muito 
bom. O acúmulo que o próprio servidor tem do trabalho que 
ele faz é uma forma de o serviço público reconhecer sua 
carreira dentro do funcionalismo púbico e isso é um ponto 
importante. Outro ponto fundamental é a transparência em 
relação ao processo de promoção. Isso tem que estar claro 
no plano porque é um fator que pode gerar discriminação e 
competitividade em graus diferentes entre os 
trabalhadores. 
É importante também discutir o ingresso do servidor, o 
processo dos concursos públicos e as avaliações pós-estágio 
probatório, pois delas devem derivar resultados para que o 
servidor alcance mais um degrau em seu Plano de Careira. 

Atentos, diretores do Sindserv-RO e  servidores ouviram o técnico do Dieese. 
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Servidores continuam pleiteando inserção na comissão secreta, que elabora o Plano de Cargos 

“O que interessa ao servidor e à 
prefeitura quando falamos em 
PCCV é a política de gestão de 
pessoas, ou seja, se a prefeitura 
percebe que os servidores estão 
se afastando dos cargos, ela tem 
que prestar mais atenção a isto e 
melhorar a gestão e a negociação 
com os servidores. A sobra de 
mão de obra que aceitava 
qualquer trabalho não está 
aceitando mais e o serviço 
público tem sofrido com esse 
novo perfil de trabalhador”,  
Cloviomar Carerine, Técnico do Dieese

“Se vocês conseguirem discutir no plano o concurso público, estarão 
ganhando pontos. É fundamental conhecer a quantidade de servidores, se o 
número a ser convocado através do concurso é suficiente, entre outros 
tópicos que precisam ser detalhadamente estudados”, disse o técnico do 
Dieese. Cloviomar ainda destacou a participação do sindicato nesse processo, 
considerando o ambiente atual altamente saudável para o amadurecimento 
das relações entre a entidade sindical e as categorias de trabalhadores 
componentes do quadro de servidores públicos municipais de Rio das Ostras 
engajados na luta trabalhista. 
Participaram do seminário ainda o Coordenador Geral de Organização do 
Sindserv-RO, Renê Dutra, o Diretor de Formação Sindical Paulo Henrique dos 
Santos, Luzia Miranda, Suplente 3 e Diretora de Interesses Gerais, Altédio 
Ferreira, Coordenador de Administração  e o assessor jurídico do Sindserv-RO, 
Marco Aurélio Parodi. 

Por Leonor Bianchi

A Agente de Saneamento da Secretaria Municipal de Saúde, Fernanda Barreto Peres, participou do seminário e relatou suas impressões: 
“O que eu entendo é que neste momento, embora seja algo novo para os servidores, o debate sobre o Plano de Cargos é uma questão 
política. Ficamos tanto tempo para discutir o plano e agora, em vésperas eleitorais, ou ao menos de articulações para esse processo, o 
debate volta à tona; e o pior, volta à tona de forma errada, segregada, pois os servidores não fazem parte deste processo nem o sindicato. 
O Sindserv-RO tenta levantar a discussão, ampliá-la no âmbito das categorias, mas o servidor ainda está de fora dessa formatação do 
Plano de Cargos, o que é ruim, pois o plano é para todos nós e só irá resultar num atendimento melhor aos usuários dos serviços públicos.
“As pessoas têm que pensar muito na hora de votar, e pensar no coletivo, sobretudo os servidores desta prefeitura”, enfatizou Fernanda. 
Os servidores não têm consciência do poder que tem o sindicato. Temos que unir nossa classe. Nosso contexto histórico no Brasil não 
favorece a luta trabalhista? Favorece sim! Muitas conquistas que os trabalhadores têm hoje resultaram de mobilizações e ações em 
conjunto entre as classes trabalhadoras e os sindicatos. Creio que os servidores de Rio das Ostras devam prestar mais atenção no cenário 
atual pelo qual passa o município e tenham o bom-senso de avaliar quem de fato pode ser um bom administrados na hora das urnas”, 
disse a servidora. 
Durante o seminário, quando era comentada a questão das atribuições de cada servidor e o quão importante é a descrição da mesma de 
maneira clara e objetiva quando da realização de um edital para concurso público, Fernanda fez o seguinte comentário: “Não exerço 
plenamente as atribuições descritas pela FUNASA para a minha função.” Além disso, ela diz que o cargo para o qual prestou concurso 
solicitava nível médio de escolaridade, mas no entanto, em seu posto, a servidora descobriu que a função que desempenha demanda 
conhecimentos técnicos, cujos mesmos ela não tem. “Damos sorte quando podemos aprender com servidores antigos, que têm 
paciência em ensinar o serviço, porque se dependermos da iniciativa da prefeitura de oferecer algum curso de nivelamento ou 
especialização com a função, esperaremos eternamente. Uma dúvida que tenho e que acho importante aproveitar o momento para falar 
é que agora, hoje, enquanto a prefeitura realiza a Conferência de Saúde, o Departamento de Saneamento está por aí pela cidade. Não 
fomos convidados a participar e eu gostaria muito de saber porque foi tomada essa medida, já que pelo Ministério da Saúde saneamento 
é parte integrante da saúde”, concluiu. 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO DE 2011 

SALDO ANTERIOR C/C:  R$    4.659,11  

RECEBIMENTOS:  R$    9.577,18  

TOTAL  R$  14.236,29  

  
 

DATA DESCRIMINAÇÃO VALOR 

1 

CH 851455 - Pag. Prof. De informatica, manutenção jardim, 04 faxinas, 
salário funcionária, compra de 01 microfone, supermercado, 02 recargas 
de cartucho, FGTS, INSS, DIEESE, I-conecta, CEDAE, AMPLA, custas 
processo, curso de inglês. 

 R$    3.228,81  

6 
CH 851456 - Pag. Jornalista  R$    1.000,00  

CH 851460 - Pag. Contabilidade  R$        345,00  

7 CH 851459- Pag. Projeto 10 anos Sindserv-RO   R$        600,00  

8 CH 851458 - Pag. Assessoria jurídica  R$    1.593,29  

10 
CH 851463 - Pag. Gráfica  R$        699,00  

Débito em C/C - Pag. Embratel  R$          46,47  

13 CH 851462 - Pag. Aluguel  R$    1.800,00  

15 
CH 851464- Táxi e taxa de retirada do Sindnovas nº 62  R$        116,50  

Débito em C/C - Pag. Oi fixo   R$        159,14  

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

  Débito em C/C - Plano Vivo empresa  R$        271,94  

TOTAL DE DESPESAS  R$    9.894,15  

   

  

SALDO ATUAL CONTA CORRENTE EM 30/06/11  R$    4.340,14  

SALDO ATUAL CONTA POUPANÇA EM 30/06/11  R$    8.404,89  

SALDO TOTAL DISPONÍVEL  R$  12.745,03  
 

6

io das Ostras entrou no circuito nacional de cidades que realizaram, em julho, a Marcha da Liberdade. A mobilização envolveu lideranças de 
movimentos sociais locais, o grupo de LGBT de Rio das Ostras, servidores públicos, estudantes, trabalhadores de diversas categorias, a imprensa Ralternativa da cidade na presença do jornal O Polifônico e da jornalista Jaqueline Serávia, que escreve para o resistente O Rebate (de Macaé), e 

moradores, que foram à Praça José Pereira Câmara, na tarde do dia 18 de junho, pedir liberdade.
A presença do Sindserv-RO foi fundamental para a Marcha. Com a organização do ato, foi impresso um jornal com a ajuda do sindicato, apresentando 
textos de um coletivo de militantes, dentre eles, professores do PURO, gestores ambientais, assistentes sociais, jornalistas e professores da cidade. 
Liberdade para trabalhar e atender com presteza o cidadão
As denúncias feitas por guardas municipais, professores e fiscais da prefeitura nos últimos meses e noticiadas neste jornal foram lembradas no discurso 
de jornalistas presentes ao ato, que destacaram a necessidade de uma imprensa livre em todos os veículos de comunicação locais e não apenas em 
jornais de organismos sindicais. 
O servidor da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca da PMRO, Bruno Mattos, que é constantemente perseguido por colocar abertamente 
seus pontos de vista libertários e contrários à opressão imposta pela prefeitura, falou em nome de muitos servidores que são massacrados em seus locais 
de trabalho cotidianamente através da prática do assédio moral. Em sua fala ele exaltou o direito de manifestação de todos os servidores públicos e 
clamou por liberdade na gestão dos servidores pela administração pública municipal.

Sindicato apoia Marcha da Liberdade de Rio das Ostras

Leia o jornal da Marcha da Liberdade no site do Sindserv-RO -  www.sindservro.wordpress.com
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Informe JurídicoMatéria sobre os guardas

Nesta semana começa o inquérito dos guardas municipais perseguidos por exercerem seu legítimo direito constitucional de pleitear melhores condições de trabalho 

para si e para seus colegas, que viram um grande amigo e companheiro servidor ser assassinado em uma função que não deveria ser desempenhada por um guarda, 

mas que por falta de bom senso da Administração Pública Municipal (pois inexistia no local força policial treinada e preparada para apaziguar brigas em uma época tão 

conturbada como o Carnaval), acabou acontecendo. Incitados por seus supervisores e chefes, e com o aval do próprio Secretário Municipal da Guarda Municipal, 

foram dispensados de seus postos de trabalho e de sua jornada para participarem de uma marcha e de uma manifestação. 

Claro que com os nervos exaltados e com um dos chefes da guarda convocando os guardas a fazerem até justiça com as próprias mãos, no mínimo algumas palavras de 

ordem, fruto do direito constitucional de liberdade de expressão e de servidores que foram dispensados dos seus afazeres, assim como uma grande multidão de 

guardas – foram proferidas. Os guardas entoaram palavras de ordem requerendo mudanças na Administração da Guarda Municipal, que insiste em expor esses bravos 

servidores a riscos desnecessários e a condições de trabalho adversas para o desempenho de suas funções.

Vários outros guardas, que não os que foram indiciados tomaram a mesma atitude legal e democrática de exigir o afastamento do Secretário, inclusive muitos, 

educadamente, pediram providências ao mesmo para resguardar a segurança desses servidores. Os mesmos foram punidos com redução de sua remuneração e com 

um processo administrativo disciplinar absurdo. 

Ao serem afastados de parte de suas funções comprometendo injustamente a sua remuneração em um período de pelo menos quatro meses, a Administração Pública 

demonstra claramente o intuito retaliatório e punitivo do Secretário Pinto e de seu staff, onde, além de ameaças veladas e o próprio processo administrativo 

disciplinar, demonstram de maneira incontroversa a perseguição política a esses guardas, cuja ampla maioria, por suas opções e opiniões como cidadãos em uma 

passeata, para a qual foram dispensados de seu expediente de trabalho, vem sofrendo com atitudes infundadas. 

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rio das Ostras, Sindserv-RO, defenderá esses valentes servidores, que estão sendo usados como exemplos de 

assédio moral praticado infelizmente pela atual Administração Pública.

Estamos de olho.

O Plano de Cargos e Salários

No último sábado, dia 02 de julho, o Sindserv-RO retomou a discussão técnica e jurídica e política acerca do plano de cargos e salários. O Jurídico minimamente estará 

auxiliando a Direção do Sindserv-RO no acompanhamento dos trabalhos da comissão imposta pela Administração Pública, onde o Sindserv-RO vem requerer que seja 

designada uma comissão paritária para que a proposta do referido plano seja o reflexo dos anseios dos servidores de Rio das Ostras.

Dr. Marco Aurélio, Assessor jurídico do Sindserv-RO.      Aniversariantes 
                 2a quinzena de julho

        1ª quinzena de agosto

31 JOCILENE DOS SANTOS SILVA  DÉBORA CASTILHO DE SOUZA 
MAGDA ADENISIA RODRIGUESMICHELLA FLORENCIA BARBOSA CAMARA  
MARLISE BARROSO DOS SANTOS17 ERALDO PETRONILHA
RENATA BESSA DA COSTA DE ALMEIDA   18 CLAUDIA REGINA PEREIRA 1           VERONICA ALVES DOS SANTOS 
ROSENILDO VIANA MENDES  EDINALVA PORTO DOS SANTOS 2 DANIELLI NUNES DE MEDEIROS

14 AIRTON ALBUQUERQUE DE MOURA   MARCIA RODRIGUES MAURA ROCHA JOSE MARCELO SABINO DOS SANTOS
EDHEMAR FERREIRA FILHOMARIA VILMA TERRA FERREIRA DE SEBASTIÃO PIO DE SOUZA   

15 CARLOS ALBERTO DE ASSIS  OLIVEIRA 3 LUCIANA CARVALHO VIANA
CELIA MARIA DA SILVA SUVOBIDA  19 JOSÉ RENATO AZEVEDO DE SOUZA EDILAMAR PERES FERREIRA    
GISELE DE MATTOS CARVALHO20 CLAUDIO AMARO  4 CLÁUDIO SALIEL DE SOUZA 
GLORIA DA COSTA FARIAHERCULANO MOTA PEREIRA IVONE GOMES  

MANOEL FRANCISCO FERREIRA CANDIDO    PAULO JOSÉ DE CAMARGO BAENA   
21 ELAINE GONÇALVES DE CASTRO 5 MARIA DAS NEVES MATIAS DOS SANTOS 
22 CLÍCIA LOBO DINIZ SUSANA VELOSO DE SOUZA 

HELOISA HELENA MACEDO P. RODRIGUES 6 DILSON CARDOSO PEREIRA    
JOÃO ANTONIO A. DE BRITO EUGÊNIO MANOEL ALVES
MARTA MARIA TIMOTEO DE S. SILVA   MARIA FERREIRA DOS SANTOS  
RÉGIO DOS SANTOS GOMES  PRISCILA DE LIMA TORQUATO
ROSA MARIA LIMA MEDEIROS TEREZINHA BEZERRA DOS ANJOS

23 HEVERTON PEREIRA PESSOA VAGNER BORGES
IGOR CURTY DE MELLO  VAGNER BORGES
WILTON PEREIRA DOS SANTOS  7 ROSANA FRASSETTI CHAGAS

24 AILTON DA SILVA JARDIM  8 GLORIA MARA FERNANDES   
25 ELIAS GOMES BARRETO JOÃO DE SOUZA MORAIS 
26 VICTOR THEODORO DE SOUZA DAS CHAGAS JOSELIA FREITAS CUSTODIO 
27 JONATHAN DE OLIVEIRA MENDONÇA 9 REGINA MARQUES VIEIRA 

MARIA ODETE MONTEIRO DA SILVA VERA LUCIA HENRIQUE CORTES SILVA 
MARIA SATURNIETE RAMOS 10 TATIA DE FREITAS SOARES PEREIRA  

28 SARA RIBEIRO PINTO DA SILVA  11 LUIZ ANDRE PEREIRA DA SILVA 
29 ROSIMÁRCIA PEREIRA DOS  S. CAMACHO   SÉRGIO MAURÍCIO GOMES DA SILVA

ALEX BARBOSA DOS SANTOS 12 LUCIA HELENA FERREIRA  CALDAS  
CACILDA DE OLIVEIRA     MARIZETE SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO
DENISE MACHADO RIBEIRO MAIA 13 ALEXANDRE TADEU SANTIAGO BISCAIA 

30 SONIA MARIA CAMPOS DE LIMA   DANIEL EDMO  PASSOS BISPO  

4ª Com Cinema
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Renê Dutra da Silva - Coordenador Geral de Organização
Altédio de Souza Ferreira - Coordenador de Administração
Getúlio Cabral - Coordenador de Finanças
Luzia Miranda - Diretora Int. Gerais
Ana Cristina dos S. Fraga - Diretoria Jurídica
Paulo Henrique dos Santos - Diretor de Formação Sindical
Sebastião Pio de Souza - Suplente
Carlos Renato G. Bersoti - Suplente
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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, Rio 

Rua Jandira Moraes Pimentel, 6, Centro, Rio das Ostras (RJ) - Tel.: (22) 2760-8795

das Ostras (RJ) SOS Parabrisa

Tel.: (22) 2764-6806, 22 8119-9982 15% de desconto

Entregamos em domicílio - Próximo à ponte de Av. Jane Maria Martins Figueira, 171, Jd. 

madeira Mariléa, Rio das Ostras (RJ) – Tel.: (22) 2764-

Ciênc ia  Mag is t ra l  –  Farmác ia  de  6137

Manipulação/ 12% de desconto Som – Insulfilm – Engates (reboque) – Kit Kenon 

Rod. Amaral Peixoto, 4680, lj. 10, Centro, Rio – Sensor de Estacionamento – Alarmes  Trava 

das Ostras (RJ) - Tel.: (22) 2764-2318 elétrica e Parabrisas nacionais e importados – 

Drograria Marins – Remédio em casa sem Acessórios em geral

acréscimo - Descontos diferenciados Protector Tela Mosquiteira

Rod. Amaral Peixoto, 4567, Centro, Rio das Descontos diferenciados

Ostras (RJ) - Tel. (22) 2764-1829 Tel.: (22) 2760-0115, (22) 9925-1162, (22) 8807-

Winnertech Informática /15% de descontos 7966

Tel. (22) 2771-2771 – 2771-7976  Clínica de Estética Messoté

ML Vidraçaria 15% de desconto

Descontos diferenciados R. Paulo Viana, 31, Sl 202, Centro, Rio das 

R. Paranaíba, 580, Operário. Trabalhamos com Ostras (RJ)

todos os cartões de crédito, Construcard Caixa  Tel.: (22) 2760-2692, (22) 2760-1050, (22) 

e BB Crediário. 9929-5543 – esteticamessote@hotmail.com

Tel. (22) 2764-5802, (22) 8808-6838, (22) 8809- Centro Odontológico Dra. Paula Baêta – 

4439  Trazendo mais alegria aos seu sorriso  CRO. RJ 

Yes! Diga sim a um mundo – Inglês e 32601 

Espanhol/ Descontos diferenciados 15% de desconto 

Rod. Amaral Peixoto, 3448, Centro, Rio das Clareamento Dental – Aparelhos Ortodônticos – 

Ostras (RJ) Tratamentos de Canal  e Gengival -  Cirurgias 

Tel. : (22) 2771-5400, (22) 2771-9567 em Geral – Restaurações e Próteses Dentárias

Corpo Academia Rod. Amaral Peixoto, 446, Sl. 02, Centro, Rio 

15% de desconto das Ostras - Tel.: (22) 2771-1401

R. Washington Viana, 21, Centro, Rio das 

Ostras(RJ), em frente ao Banco do Brasil

Tel.: (22) 2764-1598, (22) 7835-0913 Id: 

81*12196 Servidor, o Sindserv-RO está sempre 

Ótica Ipanema buscando formas de facilitar a sua vida. 

Descontos de 12% em pagamentos à vista e de Tenha descontos em nossa Rede de 
7% em pagamentos à prazo para servidores Convênios e valorize o comércio local. 

filiados ao Sindserv-RO 

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

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

O Cineclube Sindserv-RO realizou sua quinta sessão, encerrando o 
primeiro semestre do projeto com resultados qualitativos, 
considerando sua atuação na formação de platéia, apresentação de 
filmes nacionais, valorização da cena local e do contexto do 
ambiente onde acontece o cineclube como pano de fundo para a 
seleção das temáticas debatidas através dos filmes exibidos, entre 
tantos outros pontos relevantes que poderiam ser apontados 
quando  falamos de um projeto desta natureza desenvolvido uma 
entidade sindical, numa cidade rica como Rio das Ostras, onde ainda 
o direito de assistir cinema fica restrito a projetos eleitoreiros nos 
quais blockbusters são exibidos, ou à pequena burguesia da cidade, 
capaz de financiar o caro cinema comercial nacional vendido em 
uma das duas salas comerciais de cinema existentes no município. 
A liberdade, tema inspirador de grandes obras do cinema mundial 
foi o mote da 'Sessão Da Marcha' realizada pela Coordenação da 
Marcha da Liberdade de Rio das Ostras, o Cineclube Subvercine, 
com parceria do Cineclube Sindserv-RO e apoio e do Sindserv-RO. 
Jovens, moradores locais, servidores, professores participaram da 
sessão, que terminou com um efusivo debate. A curadoria de curtas 
nacionais exibidos na sessão ficou a cargo da equipe do Subvercine. 
As sinopses estão disponíveis no site do Cineclube Sindserv-RO.
E foi a liberdade de acesso à tecnologia o tema do projeto 4a Com 
Cinema. É o audiovisual ao alcance de todos. Com ferramentas mais 
em conta, o brasileiro está finalmente podendo dar cara a o que ele 
mesmo quer assistir. A nova linha de muitos filmes rápidos feitos 
para festivais de cinema de baixa resolução, filmes curtos, como o 
Festival Claro Curtas foi o pano de fundo da sessão de junho do 
Cineclube Sindserv-RO. Foram exibidos filmes finalistas e 
vencedores das duas primeiras edições do festival, que este ano 
realizará sua terceira edição. O Cineclube Sindserv-RO é uma 
realização do Sindserv-RO e Videoteca Cinema Popular Brasileiro 
com apoio de ImprensaBR Assessoria de Comunicação e do jornal O 
Polifônico.  www.cineclubesindservro.wordpress.com.

Cineclube Sindserv-RO 
faz sessão ‘DaMarcha’

Rogério Antunes e a servidora Cássia Renata foram à sessão.

No projeto 4ª com Cinema, premiados do Claro Curtas foram à tela


