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Quais são as implicações do aumento do número de vereadores nas 
câmaras legislativas do Brasil e de Rio das Ostras

Servidores ganham menos
    de um salário mínimo
A prefeitura tem falado tanto em orçamento municipal e 
familiar tentando traçar comparações entre ambos 
quanto à gestão dos recursos. Recentemente, um 
comercial de TV diz que é impossível administrar o 
orçamento de uma família que cresce sem que o salário 
do chefe da mesma aumente. E ainda assim, mesmo 
com o salário congelado, defasado, o mantenedor da 
família consegue gerenciar as contas da casa e dar 
saúde, educação, alimento e acesso a cultura e lazer a 
sua esposa e filhos. O personagem da propaganda, um 
verdadeiro super-herói simboliza o poder administrativo 
municipal, que mesmo com redução de royalties estaria 
conseguindo manter um excelente padrão nos serviços 
básicos prestados aos cidadãos. Pág.3

 Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rio das 
Ostras - SINDSERV-RO convoca todos os servidores que Oestão se sentido lesados com as últimas medidas tomadas 

pelo prefeito de Rio das Ostras, para irem às ruas da cidade, no 
próximo dia 12, dar um basta a este cenário. Diariamente, centenas 
de trabalhadores dão seu suor por um posto de emprego seguro com 
a estabilidade do serviço público numa das cidades mais ricas do 
Brasil. O que esses trabalhadores encontram? Um governo 
autoritário e fascista, acostumado a tratar o servidor como um nada, 
um qualquer, que está ali sendo ordenado e pago por ele. Servidor 
para este governo só é gente em período eleitoral. Não esqueçam 
disto! Vamos todos à rua reclamar nossos direitos!!! Gratificação 
não! Plano de Cargos e Carreira sim! Queremos reposição real de 
perdas salariais e não aceitamos mais abonos e gratificações! 
Vamos nos mobilizar, todos juntos, cidadãos comuns usuários dos 
serviços públicos desta prefeitura e servidores públicos municipais. 
Vamos exigir mais respeito ao servidor público e condições de 
trabalho que permitam prestar um atendimento cada vez melhor 
para o cidadão. Pág.4

Segundo um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, em 2013, o 
número de vereadores do país vai saltar dos atuais 51.992 para 59.708, um 
aumento de mais de 7.716 Vereadores. As 7.716 novas vagas, a serem oferecidas 
já nas eleições municipais de 2012, serão justificadas pelo aumento populacional 
constatado pelo Censo 2010, do IBGE, e pela emenda constitucional que mudou o 

cálculo do tamanho das Câmaras. O aumento das vagas coincide com o reajuste 
salarial para os vereadores de todo o país, num efeito cascata provocado pelo 

reajuste de 62% de deputados e senadores, concedido no ano passado. E em Rio das 
Ostras, quanto sairá aos cofres públicos esse aumento de parlamentares? Pág.5

Atenção, servidores!!! Ato Público dia 12
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gosto é o mês de votação do Plano de Carreira dos servidores municipais, ou ao menos este foi o prazo adotado há três meses pelo prefeito 
quando o ele decidiu (estrategicamente) abraçar a antiga demanda dos funcionários da PMRO. Ainda pleiteamos nossa participação e a dos Aservidores na elaboração deste importante documento, que determinará a aposentadoria desses trabalhadores e, certamente, a qualidade na 

prestação dos serviços públicos oferecidos em Rio das Ostras, hoje reféns como os servidores, do sucateamento da 'estrutura' pública municipal, 
consequência de uma administração descompromissada até o cabelo com a cidade e sua população.  

Desmotivados e bastante indignados, servidores têm buscado orientações no sindicato de como agir diante do cenário atual. Que cenário? Pergunte a 
qualquer servidor quando precisar de um atendimento público. São queixas de assédio moral, acusações que geram processos administrativos contra a 
categoria, indiscriminadamente, denúncias infundadas sobre o comportamento de alguns servidores que são intimados a depor em comissões de 
inquérito, humilhações e, agora, o desrespeito maior; a concessão de gratificações para apenas uma categoria de servidores, os médicos plantonistas. 

Diante disso, estamos convocando todos os servidores e a população de Rio das Ostras para um Ato Público pela melhoria dos salários dos servidores, 
pelo respeito aos servidores por parte dos gestores públicos, e pelo bom funcionamento dos serviços públicos municipais. Veja mais sobre o Ato nesta 
edição.

Trazemos ainda nesta edição um texto sobre o polêmico aumento do número de vereadores no Brasil e mostramos as implicâncias desta lei no 
orçamento público municipal. O SINDSERV-RO propõe o debate público sobre esta pauta, afinal mesmo sendo a lei federal, os legisladores municipais 
podem solicitar ao TSE a não adesão a mesma, se entenderem que não precisam engordar a folha de pagamento das casas legislativas, 
desnecessariamente.  

Este mês no projeto 4ª com Cinema do CINECLUBE Sindserv-RO, promoveremos uma sessão sobre Saúde da Mulher. Exibiremos o longa-metragem 
'Positivas', documentário que mostra a realidade enfrentada por mulheres que contraíram o vírus da Aids de seus maridos. Após a sessão, haverá um 
debate com profissionais da saúde e do serviço social.  

Nosso jornal traz também nesta edição uma nova seção: 'Memória Sindical', onde daremos destaque aos fatos emblemáticos da luta sindical no Brasil e 
na imprensa sindical. Neste número, prestamos uma homenagem ao chargista Bello, que por duas décadas colaborou com o do Sindicato dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro da Zona da Mata e Sul, em Juiz de Fora (MG). 

Boa leitura  - Direção do Sindserv-RO.
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Memória da Imprensa Sindical

O SindNovas de agosto abre espaço para a memória sindical e da imprensa sindical no Brasil. 
Neste número, escolhemos o ilustrador Bello (José Bello da Silva Júnior), que por mais de duas 
décadas colaborou como chargista para os informativos do Sindicato dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro da Zona da Mata e Sul, em Juiz de Fora (MG).

Com formação em engenharia civil,  mas com talento nato para as artes e o humor, Bello 
começou a exercitar seu traço profissionalmente quando ainda era estudante, trabalhando como 
desenhista e ilustrador na gráfica de um curso pré-vestibular. Pouco mais tarde, surgiu a 
oportunidade de revelar sua veia cômica, quando expôs caricaturas de amigos em uma "Semana 
da Engenharia". Em 1983 conseguiu uma vaga de chargista no extinto jornal "Diário Mercantil". 
Com o fechamento da publicação, passou pelo "Correio da Mata", "Diário da Manhã" e "O Povo 
na Rua", antes de ser contratado pelo "Tribuna de Minas", onde publicou cerca de 10 mil charges 
em 25 anos de trabalho.

Bello foi colaborador do Sintraf JF desde o início da década de 90 e para o sindicato criou cerca 
de 400 ilustrações, que retrataram com criatividade, relevância e bom humor os diversos 
desafios enfrentados pela categoria bancária, bem como variados problemas sociais. 

Bello faleceu em junho deste ano aos 55 anos, deixando um grande legado que ficará para 
sempre registrado na história da imprensa sindical brasileira.  
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Servidores ganham menos que um salário mínimo:  
Argumento da PMRO é de que com gratificações, os vencimentos dos servidores se equiparam ao valor do mínimo

 prefeitura fala tanto em orçamento... ultimamente um 
comercial transmitido pela TV diz que é impossível Aadministrar o orçamento de uma família que cresce 

sem que o salário do chefe da mesma aumente. E ainda 
assim, mesmo com o salário congelado, defasado, o 
mantenedor da família consegue gerenciar as contas da casa 
e dar saúde, educação, alimento e acesso a cultura e lazer a 
sua esposa e filhos. O personagem da propaganda, um 
verdadeiro super-herói simboliza o poder administrativo 
municipal, que mesmo com redução de royalties estaria 
conseguindo manter um excelente padrão na prestação dos 
serviços básicos prestados aos cidadãos.

Do mundo fantástico para a vida nua e crua do cotidiano 
de qualquer trabalhador brasileiro, imagine um chefe de 
família com esposa e dois filhos menores, recebendo um 
salário mínimo mensal. Como pagar o aluguel, o transporte, o 
vestuário das crianças, a comida, os remédios, os impostos... 
e dezenas de contas infindáveis que consomem todo o 
dinheiro suado conquistado pelo trabalhador? Imaginou? 
Agora imagine esse mesmo chefe de família com seu salário 
abaixo do piso mínimo estabelecido em lei. Como ele e sua 
família vivem? Este é o retrato do Brasil e não imagine que o 
cenário só acontece em distritos miseráveis dos rincões deste 
imenso Brasil. Aqui em Rio das Ostras, cidade milionária, 
servidores municipais recebem salários inferiores ao mínimo. 
Com o argumento de que não pode despender dinheiro de 
participação especial e royalties para pagamento de folha de 
funcionários, a prefeitura descontrata contratados para não 
enfrentar penalidades jurídicas e esquece e abandona 
auxiliares de creche, agentes de serviços gerais, auxiliares de 
serviços gerais, copeiros e ajudantes de cozinheiro, que 
recebem míseros R$ 533,00.

No Capítulo II, ‘Dos Direitos Sociais’, da Constituição 
do Brasil, há menção clara no inciso VII quanto à política de 
remuneração salarial dos trabalhadores brasileiros. 
Segundo o texto o trabalhador tem a “garantia de salário, 
nunca inferior ao mínimo”. 

Servidores sentem-se desvalorizados

'Acho um absurdo esse aumento dos salários que a 
prefeitura dá para os servidores todo ano. Eles dizem que é 
aumento, mas sabemos que não é, é reposição. Até hoje o 
prefeito não equiparou nosso salário para o piso nacional do 
salário mínimo de R$ 545, continuamos a receber os R$ 533 e 
alguns centavos. E enquanto muitos servidores ainda ganham 
R$ 533, a prefeitura concede gratificação aos médicos? É de 
ficar de boca aberta com o descaramento do prefeito porque 
ele sabe que estamos com os salários defasados e para piorar 
a coisa, agora ainda deu essa gratificação apenas para os 
médicos. Os médicos trabalham muito? Sim, mas nós 
também. Aqui nesta prefeitura, nós servidores só temos 
deveres, direitos, nenhum. Se reclamamos, sofremos 
perseguições”, desabafou ao SindNovas  a ajudante de 
cozinheiro, Cássia Renata da Silva, servidora da PMRO há 
cinco anos. 

Algumas reclamações dos servidores

Baixo salário – O vencimento dos servidores do nível fundamental 
é inferior a um salário mínimo e a Procuradoria Geral do Município 
entende que não há necessidade de cumprimento da lei federal 
que faculta ao empregador nunca remunerar o trabalhador com um 
salário inferior ao mínimo. 

Desvalorização – Servidores reclamam das gratificações 
concedidas recentemente aos médicos plantonistas da PMRO. A 
'melhoria salarial' dada exclusivamente aos médicos deixou 
indignados e revoltados servidores que pleiteiam a mesma 
'melhoria'. No entendimento de servidores e sindicato a prefeitura 
precisa rever os salários defasados ao invés de injetar abonos e 
gratificações no contracheque dos trabalhadores.  

Insegurança – Com baixos salários, sofrendo com assédio moral 
e sentindo-se humilhados, servidores afirmam que “muitos novos 
concursados já deixaram a prefeitura”. 

Recorrência

A atual Direção do SINDSERV-RO recebeu inúmeras 
denúncias sobre está prática assim que assumiu o sindicato, no 
final de 2009. À época, protocolou na PMRO solicitação de 
adequação salarial dos servidores que recebiam menos de um 
salário mínimo. Surtiu efeito. Sairia no DO de 5 a 11 de março de 
2010 a lei que adequava o valor dos salários dos servidores em 
questão ao salário mínimo nacional da época, R$ 510. Este ano, o 
caso se repete. 

O SINDSERV-RO entrou com uma ação judicial 
requerendo os retroativos desde o aumento do valor do mínimo. 
Também já  foi envianda uma solicitação de adequação salarial 
desses servidores à Procuradoria Geral do Município 
(PROGEM), responsável por defender o argumento de que os 
salários desses servidores que ganham menos de um mínimo 
não precisam ser equiparados ao valor do piso nacional de R$ 
545 porque, munidos de suas gratificações, teriam os referentes 
servidores ganhos equivalentes ao valor do mínimo.
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SINDSERV-RO convoca servidores e 
população para Ato Público - Todos os 
servidores públicos municipais de Rio das 
Ostras e a população da cidade estão 
convidados a participar do Ato Público 
organizado pelo SINDSERV-RO em defesa dos 
direitos dos trabalhadores desta prefeitura. 

Reivindicamos melhorias salariais para 
TODOS os servidores, reajuste do salário 
mínimo de servidores que ainda ganham R$ 533, 
inserção de servidores na comissão que 
elabora o Plano de Carreira do serviço público 
municipal, fim do assédio moral que afasta 
significativamente os funcionários desta 
prefeitura para outros postos de trabalho. 

Entre as reivindicações dos funcionários da prefeitura, as gratificações concedidas apenas aos médicos plantonistas da PMRO 

Servidores municipais organizam ato público 

SERVIDOR, VAMOS LUTAR JUNTOS POR NOSSOS DIREITOS!

Você, cidadão, deve exigir melhorias na prestação dos 
serviços públicos de nossa cidade e melhores condições 
de trabalho para nossos servidores, pois eles estão no 
serviço público para atender bem os usuários. Se isto 
não ocorre, é sinal de que algo não vai bem na estrutura 
interna da gestão da máquina, que incapaz de gestar 
esses servidores com treinamentos, salários dignos, 
valorização dos profissionais de carreira, sucateia os 
serviços, torna precário os salários, assedia servidores. 

Estão confirmadas as presenças de diversas 
autoridades no ato, entre representantes da CUT e do 
SindipetroNF. 

Concentração na Praça José Pereira 
Câmara, dia 12 de agosto, às 17h. 

Participe servidor! Participe cidadão! 
Esta é uma luta de todos nós!

Participe, cidadão!



O
 debate que está em voga nos últimos os especialistas não se arriscam a 
dias é o aumento (ou não) do número de apostar em quanto aumentarão as 
vereadores nas câmaras de todo o despesas nas Casas de todo o país. 

Brasil. Segundo a Constituição, o número de De concreto, sabe-se apenas que o 
vereadores deve ser proporcional ao número aumento salarial concedido aos 
de habitantes dos municípios. Em Rio das deputados pode aumentar em até 
Ostras, segundo esta lei o número de R$1,83 bilhão os rendimentos dos 
vereadores que hoje é de onze parlamentares vereadores, considerando somente o 
passaria para 17, ou seja, um aumento de cinco número de 51.992 exercendo 
vereadores. mandato atualmente. Fazendo uma 
Segundo um levantamento da Confederação conta por baixo, com base no salário 
Nacional dos Municípios, em 2013, o número de R$2.246,87, apenas o aumento no 
de vereadores do país vai saltar dos atuais número de vereadores custará mais 
51.992 para 59.708, um aumento de R$230 milhões por ano ao país. Ou 
mais de 7.716 Vereadores. seja, a soma dos reajustes com o 
As 7.716 novas vagas, a serem oferecidas já aumento do número de vereadores 
nas eleições municipais de 2012, serão custará ao país mais de R$2,1 

teto máximo. A Abracam acha que é 
justificadas pelo aumento populacional bilhões por ano. E em Rio das Ostras, de 

importante que os vereadores fixem o número 
constatado pelo Censo 2010, do IBGE, e pela quanto sairá aos cofres públicos este 

no teto máximo, porque aumenta a 
emenda constitucional que mudou o cálculo do aumento de parlamentares?

representatividade e fortalece a democracia, 
tamanho das Câmaras. O aumento das vagas Emenda favoreceu o crescimento

mas há outras var iáveis  a serem 
coincide com o reajuste salarial para os A antiga redação do artigo 29 da Constituição 

consideradas, como a receita e o tamanho do 
vereadores de todo o país, num efeito cascata dividia as cidades em apenas três faixas, de 

município - diz Rodrigues. 
provocado pelo reajuste de 62% de deputados acordo com o número de habitantes: até 1 

Advogado especialista em Direito Eleitoral e 
e senadores, concedido no ano passado. milhão de moradores; de mais de 1 milhão 

presidente da Comissão de Estudos Eleitorais 
O aumento populacional verificado pelo Censo até 5 milhões; e de mais de 5 milhões. Agora, 

da Ordem dos Advogados do Brasil em São 
2010, do IBGE, faz com que boa parte dos o texto, alterado pela Emenda 58 de 2009, 

Paulo (OAB- SP), Silvio Salata, no entanto, 
municípios brasileiros já esteja começando a estabelece 24 faixas populacionais. Com 

afirma que a Emenda 58 não fixou um teto de 
articular um novo aumento no número dos isso, muitas cidades vão poder ampliar o 

vereadores para os municípios, mas sim o 
vereadores, a partir de 2013. Como a número de vereadores, como as que têm 

número exato para cada caso. E explica que 
Constituição federal determina que a entre 300 mil e 1 milhão de habitantes, por 

as Câmaras não têm competência para fixar a 
quantidade de representantes nas Câmaras exemplo, que antes podiam ter, no máximo, 

quantidade de vereadores.
municipais deve ser proporcional ao número de 21 parlamentares e agora podem chegar a 

O Supremo Tribunal Federal já disse que as 
habitantes de cada cidade, o Brasil vai registrar 31. 

Câmaras não têm competência para fixar 
uma explosão do número de vereadores, em De acordo com a CNM, o estado que teria 

esse número - afirmou, lembrando que, em 
2013, que passarão de 51.992 para 59.708, maior aumento no número de vereadores 

2004, o STF decidiu desfavoravelmente à 
segundo cálculos da Confederação Nacional seria São Paulo, que passaria de 6.270 

cidade de Mira Estrelas (SP), que, com 
dos Municípios (CNM). Ou seja, haverá pelo vereadores para 7.511, sem contar os de 

apenas três mil habitantes, fixou seu número 
menos 7,7 mil parlamentares a mais já na Diadema, cidade sobre a qual o CNM afirma 

de vereadores em 11 e não no mínimo de 
próxima legislatura, após a eleição municipal não ter dados. Segundo o presidente da 

nove.
de 2012. E, com isso, uma garfada ainda maior CNM, Paulo Ziulkoski, isso se deve ao fato de 

O TSE informou que até 5 de março de 2012 
nos cofres públicos. São Paulo ser o estado mais populoso do 

vai regulamentar a nova redação do artigo da 
Em 2013, a chegada desses oito mil vai país, com 41 milhões de habitantes, de 

Constituição que trata do assunto.
coincidir com o reajuste salarial generalizado acordo com o Censo. 

Em 2009, a briga para aumentar o número de 
para os vereadores de todo o país. Isso porque Entre as capitais, o maior aumento no 

representantes das Câmaras foi parar no STF, 
o reajuste salarial de 62% para os deputados e número de vereadores deve ocorrer, 

pois a Emenda 58 da Constituição, conhecida 
senadores, aprovado em 2010, tem efeito segundo a CNM, em São Luís e Maceió, que 

como a PEC dos Vereadores, aprovada em 
cascata, e nas Câmaras municipais chegará têm 21 vereadores e devem ganhar mais dez 

setembro daquele ano, estabeleceu que os 
em 2013. Os novos vereadores já vão chegar cada. O presidente da Associação Brasileira 

novos números de vereadores por cidade 
ganhando mais. O teto salarial de um vereador, das Câmaras Municipais (Abracam), Rogério 

deveriam retroagir e valer para a eleição 
que hoje é de R$9.288,27, poderá chegar a Rodrigues, no entanto, não acredita que 

passada, de 2008. Com isso, muitos 
R$15.031,75 em 2013. todas as cidades que podem aumentar o 

suplentes queriam ser diplomados, mesmo 
Um vereador pode ganhar 20% do salário dos número de vereadores vão fazê-lo, por causa 

um ano após encerrado o processo eleitoral. 
deputados estaduais em cidades com até dez dos custos extras que isso pode significar nos 

No entanto, o STF decidiu, em liminar, que o 
mil habitantes - o que hoje significa R$2.476,87 orçamentos dos munícipios. Segundo ele, 

trecho da emenda que permitia que ela 
- e até 75% do salário dos deputados estaduais cabe às Câmaras aprovarem emenda à Lei 

retroagisse era inconstitucional e suspendeu 
em cidades com mais de 500 mil habitantes. E o Orgânica do Município para adequar a cidade 

a posse de vereadores. O mérito dessa 
salário dos deputados estaduais também pode ao que determina a Constituição. As 

liminar ainda não foi sequer apreciado pelo 
variar de estado para estado, pois eles podem Câmaras decidem se vão estabelecer que o 

STF, mas as Câmaras de Vereadores já 
ganhar até 75% do que recebem os deputados número de vereadores seja o máximo 

preparam a nova farra com dinheiro público. 
federais. Por conta dessas inúmeras variáveis, permitido. Não é toda Câmara que vai fixar o 

Sobre o aumento de vereadores na câmara de Rio das Ostras
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 n e c e s s á r i o  i n f o r m a r  a o s  Em uma marcha pacífica e com a profunda 
companheiros servidores da guarda dor e angústia de uma classe que há muito 
municipal que foram surpreendidos anseia por melhores condições de trabalho e Écom um processo administrativo face salários, sendo expostos a vários riscos 

à participação dos mesmos na passeata do desnecessariamente e não percebendo 
episódio da morte do companheiro Werneck salários dignos, e logística para acompanhar 
sobre a nulidade das citações dos inquéritos o crescimento da cidade e da violência, que 
administrativos, que não observaram o preocupam a todos nós, c idadãos 
princípio constitucional da ampla defesa e do r iostrenses. Vamos esperar que a 
contraditório, esquecido nas notificações Administração Pública tenha bom senso e 
apresentadas até então. arquive esses processos absurdos de única e 
As notificações vieram sem os incisos que clara conotação política. 
tipificavam as acusações que a prefeitura Nós da assessoria do Sindserv-RO estamos 
teria que fazer com base no Estatuto dos atentos para defender esses servidores 
Servidores de Rio das Ostras. Sem esses administrativamente e judicialmente se for 
incisos que demonstram as irregularidades preciso. Lembrando, que a participação dos 
impetradas resta impossível qualquer servidores é de suma importância na 
advogado conseguir pensar qualquer linha de mobilização contra o assédio moral praticado 
defesa e ataque à atitude puramente política, por prepostos da Administração Pública 
desprovida de plausibilidade. Municipal.  

Processo administrativo contra os guardas

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO DE 2011
SALDO ANTERIOR C/C: R$ 4.340,14 
RECEBIMENTOS: R$ 9.757,02 
TOTAL: R$ 14.097,16

Informe Jurídico
Marco Aurélio Parodi - Assessor Jurídico do Sindserv-RO

Como vamos lutar com esses desmandos? 

Primeiro passo: levantar a cabeça e procurar o 

sindicato para convocar uma Assembleia. O 

Sindicato corre as bases e convoca os filiados e não 

filiados. O trabalho de boca em boca também ajuda. 

Segundo passo: organizar a Assembleia, que 

conforme a necessidade pode acontecer em outros 

lugares mais espaçosos como Igrejas e centros de 

recreação. Terceiro passo: deliberar sobre a 

mobilização, pauta de reivindicações a ser entregue 

e convocar a greve. A deliberação de greve, hoje 

conforme entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, assim como a greve do serviço público, que 

jamais foi regulamentada pelo Congresso Nacional, 

deve seguir os padrões estabelecidos pela Lei 

Federal nº 7783/89, que regulamentava os 

trabalhadores celetistas. Como os serviços públicos 

são atividades essenciais, entre a comunicação 

através de ofício e jornal de grande circulação na 

cidade e através de carros de som emprestados por 

outras entidades de classe e o início da greve, deverá 

ser respeitado o prazo mínimo de 72 horas. A partir 

da comunicação, a Administração Pública terá o 

intervalo de 72 horas ou mais conforme avaliação do 

movimento, iniciando uma negociação salutar e 

urbana com a direção do sindicato, que somente 

através de Assembleia (haja vistas o estado de 

Assembleia Permanente) pode deliberar sobre a 

continuação ou não do movimento. Devem haver 

reuniões durante todos os dias do movimento, ou 

pelo menos em intervalos de dias curtos, com os 

trabalhadores e as lideranças do movimento. Dias 

parados representam suspensão do contrato de 

trabalho do celetista, mas como a relação jurídica 

dos servidores de Rio das  Ostras é regida por lei e 

não por contrato, entendo que os dias de greve não 

devem ser descontados, por isso cabe uma discussão 

jurídica a respeito com o judiciário, mas nada impede 

que a volta ou retorno da greve possamos negociar o 

abono dos dias parados, ou as próprias conquistas da 

luta sejam medidas compensadoras. O recém-

contratado deve lembrar que se for usada a sua 

participação legítima em um movimento paredista 

como desculpa em alguma má avaliação durante seu 

estado probatório, isso deve ser denunciado, 

principalmente em casos do servidor sofrer assédios 

morais praticados através de processos disciplinares 

administrativos.  Ousar Lutar, Ousar Resistir, Ousar 

Vencer.  Só na Luta é que se conquista!!! Sempre!!!



Restaurante Beira Rio – Fogão à lenha
10% de desconto 
Rua Jandira Moraes Pimentel, 6, Centro, Rio das Ostras (RJ) 
Tel.: (22) 2764-6806, 22 8119-9982
Entregamos em domicílio - Próximo à ponte de madeira
Ciência Magistral – Farmácia de Manipulação/ 12% de desconto
Rod. Amaral Peixoto, 4680, lj. 10, Centro, Rio das Ostras (RJ) - Tel.: 
(22) 2764-2318
ML Vidraçaria 
Descontos diferenciados
R. Paranaíba, 580, Operário. Trabalhamos com todos os cartões de 
crédito, Construcard Caixa e BB Crediário.
Tel. (22) 2764-5802, (22) 8808-6838, (22) 8809-4439  
Yes! Diga sim a um mundo – Inglês e Espanhol/ Descontos 
diferenciados
Rod. Amaral Peixoto, 3448, Centro, Rio das Ostras (RJ)
Tel. : (22) 2771-5400, (22) 2771-9567
Corpo Academia
15% de desconto
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
Ótica Ipanema
Descontos de 12% em pagamentos à vista e de 7% em 
pagamentos à prazo para servidores filiados ao Sindserv-RO 
R. Paulo Viana, lj. 31, Centro, Rio das Ostras (RJ) - Tel.: (22) 2771-
1573
Autoescola Brasil – Essa é Show
Alameda Casimiro de Abreu, 910, Centro, Rio das Ostras (RJ) - Tel.: 
(22) 2760-8795
SOS Parabrisa
15% de desconto
Av. Jane Maria Martins Figueira, 171, Jd. Mariléa, Rio das Ostras 
(RJ) – Tel.: (22) 2764-6137
Som – Insulfilm – Engates (reboque) – Kit Kenon – 
Sensor de Estacionamento – Alarmes  Trava elétrica e Parabrisas 
nacionais e importados – Acessórios em geral
Protector Tela Mosquiteira
Descontos diferenciados
Tel.: (22) 2760-0115, (22) 9925-1162, (22) 8807-7966
Clínica de Estética Messoté
15% de desconto
R. Paulo Viana, 31, Sl 202, Centro, Rio das Ostras (RJ)
 Tel.: (22) 2760-2692, (22) 2760-1050, (22) 9929-5543 – 
esteticamessote@hotmail.com
Centro Odontológico Dra. Paula Baêta – Trazendo mais alegria 
aos seu sorriso  CRO. RJ 32601 
15% de desconto 
Clareamento Dental – Aparelhos Ortodônticos – Tratamentos de 
Canal  e Gengival -  Cirurgias em Geral – Restaurações e Próteses 
Dentárias
Rod. Amaral Peixoto, 446, Sl. 02, Centro, Rio das Ostras - Tel.: (22) 
2771-1401

Rede de Convênios para filiados

  2a quinzena de agosto

15      CARLOS ALBERTO DE ASSIS  
CELIA MARIA DA SILVA SUVOBIDA  
GISELE DE MATTOS CARVALHO
GLORIA DA COSTA FARIA

16 CÁSSIA REGINA PINHEIRO RANGEL PESSANHA  
DENILDA DA SILVA CHAVES DE SOUZA       
ISABEL CRISTINA GOMES COSTA   
ZENALDO TEODORO DE SOUZA  

17 MARINES DE SOUZA PRIMO 
CLÁUDIA LUCIA CORREA DOS SANTOS   
LUCIANA SOARES DOS SANTOS 

18 LAURA BERNARDINO B. TAVARES     
MARCIA IARA NASCIMENTO COSTA 

19 ADIANE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA  
ADILSON GOMES DA SILVA
WILTON CESAR LEITE J. DE OLIVEIRA  

20 MARIA IZABEL LUZ VIEIRA  
NILMA PAIVA DA SILVA COUTINHO

21 JOSIAS RODRIGUES DE SOUZA E SILVA
22 FLAVIO FONTE VIEIRA   
23 CARLOS JOSÉ DA GAMA SILVA   

MÁRCIO BAETA  AGUIAR 
SILVANA XAVIER DE LIMA

25 THIAGO GONÇALVES DOS SANTOS
SILVANA SOARES DE OLIVEIRA      

27 LUIZ ROBERTO DE SOUZA BARBOSA 
WILTON CESAR LEITE J. DE OLIVEIRA  

28 DIONILIA SILVA DE MORAIS  
JOYCE OURIQUES VEIGA  
VALMIR PEREIRA DE SOUSA

29 LEANDRA CHAGAS DA SILVEIRA 
30 MARIA DO CARMO SANTOS LIMA

TARCIZIO FREIRE DA COSTA
31 NELCY COELHO VIEIRA  

EDISON DA CRUZ FELIPPE 

1a quinzena de setembro

2 VALDECI MARÇAL DIAS
TICIANE ROBERTA PINTO GÓES

3 ANDRÉ LUIZ PINHEIRO DE ANDRADE
ELISA MARIA SANTOS RIBEIRO
JOSELMA F. CUSTÓDIO REIS

4 ILMA DE SOUZA BERNARDO
MARIA CRISTINA P. GOMES
MARIA SELMA BARCELOS RODRIGUES 

5 MAGNO DE SOUZA
MARCELA SILVA SOUZA    

6 MARCO AURÉLIO BARBOSA
7 MARCIA MARIA DE JESUS  

SERGIO EDUARDO TEIXEIRA LEMOS 
8 ELISETE DE A. VIEIRA
9 ADRIANA BARBOSA COSTA  

ALMEIR VALERIO DE SOUZA 
EUGENIA MARCIA BERSOT
FABIANA DE PAULA GONÇALVES    

10 JUREMA GONÇALVES
11 FABIANO SALES RAMOS 

LUIZ FERNANDO MARINHO
NOEMIA CRISPIM LOPES  
PAULA ESCOBAR DE BARROS

12 ELIZIETHE ROSA DE ASSIS SIMOES
AURISTELA DE OLIVEIRA ARAÚJO

14 EUGENIA MIGUEL DE SOUZA  
GILSON VIANNA DA CUNHA   
LUCIANA BARBOSA BENEVENUTO   

15 ANA PAULA PINHEIRO DE SOUZA MATEUS
ARLINDO LEMOS
CILENA DE SOUZA
JARBAS BENAC
SERGIO PEREIRA DA SILVA    
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4ª Com Cinema

S
eis meses. Este é curto 
tempo de vida do Cineclube 
Sindserv-RO, que tem 

levado servidores e moradores de 
Rio das Ostras ao sindicato todas 
as últimas quartas-feiras do mês 
para participar do projeto 4ª com 
Cinema.
A sessão de julho exibiu o 
documentário “Dançando com o 
diabo', que provocou entre o 
público um debate efusivo sobre 
segurança pública em Rio das 
Ostras. O presidente do Conselho 
Comunitário de Segurança 
Pública de Rio das Ostras, Jorge 
Maia, a convite do Cineclube 
Sindserv-RO, participou da 
sessão e fez parte do debate 
comentando alguns entraves para 
a melhoria das políticas de 
segurança em Rio das Ostras. 

Cineclube Sindserv-RO
Este mês, o Cineclube debate 

a Saúde da Mulher
O documentário 'Positivas', 
sugestão da servidora Maria 
Clara, da Saúde para a sessão de 
agosto - tem como principal alvo o 
estigma em torno da Aids. Ao 
apresentar experiências de 
m u l h e r e s  d e  “ b o m  
comportamento” que contraíram 
o HIV de seus maridos ou 
parceiros fixos, o documentário 
desvenda o véu de silêncio e 
hipocrisia que assola os laços do 
matrimônio. O documentário 
acompanha a vida de Cida, Heli, 
Rosária, Medianeira, Sílvia, Ana 
Paula e Michelle, mulheres que 
foram surpreendidas pela notícia 
da doença em um ambiente até 
então seguro e moralmente 
“adequado”. Ao lançar um olhar 
para mulheres heterossexuais, 
'protegidas' pela instituição do 
casamento e contaminadas pelo 
HIV, POSITIVAS mostra quão 
frágil e desinformado é o muro de 
preconceito que cega toda a 
sociedade. 
Como em todas as edições do 4ª 
com Cinema, após a exibição do 
filme será realizado um debate 
com o público. A sessão é de 
graça e acontece na última quarta 
do mês, dia 31, às 18h, no 
SINDSERV-RO, Rod. Amaral 
Peixoto, 3234, Nova aliança (ao 
lado da defesa Civil). Positivas 
tem direção e roteiro de Susana 
Lira, Brasil, 2009.
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SindNovas pautando a imprensa local

Julho foi um mês atípico na imprensa de Rio das Ostras. Acostumada a pautar apenas os temas de interesse governamental, os jornais que circulam 
na cidade resolveram dar voz aos servidores da prefeitura, que espoliados pela instituição há praticamente oito anos, reclamam de perdas salariais e 
da concessão de gratificações recentemente dadas pelo prefeito Carlos Augusto apenas aos médicos plantonistas. A medida exclui os demais 
servidores da saúde municipal e todos os demais servidores da prefeitura, que além de não ganharem 'prêmios', estão barrados pelo prefeito de 
integrar a secretíssima comissão que elabora (em um bunker, só pode ser...) seu próprio Plano de Cargos e Carreira, o qual exaustivamente temos 
noticiamos neste jornal e que vem sendo feito exclusivamente por pessoas indicadas pelo chefe do executivo.   

Na cobertura, a imprensa escrita local noticiou, primeiro, uma pequena matéria na qual denunciava a indignação dos servidores não contemplados 
com as gratificações. Na semana seguinte, o mesmo jornal publicou um artigo escrito pela colunista Rebeca Teixeira, onde a mesma enfatiza o 
desgaste que a medida gerou entre os servidores, a prefeitura e os usuários dos serviços públicos na cidade. 

Outro impresso local, publicou com exclusividade uma entrevista com o sindicalista Altédio Ferreira, na qual o coordenador de Administração do 
Sindserv-RO fala sobre uma possível paralisação dos servidores como protesto à concessão das gratificações seletivas. 


