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Sindicato comemora nove anos
de luta em defesa dos servidores, 
no mesmo mês que a cidade
faz aniversário
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editorial Notas

Mês de 
comemorações Pleito atendido para quem ganhava menos que o mínimo

Os servidores municipais de Rio das Ostras que recebiam menos que um salário mínimo 
tiveram finalmente sua situação regularizada. Foi publicado no Diário Oficial de 5 a 11 de 
março que o salário agora recebido por eles é no valor de R$510,00. 
O alerta foi feito no jornal passado, e com satisfação vimos que o problema já foi 
resolvido. Continuamos atentos.

Já estamos no mês de abril que vem 
carregado de atividades, é incrível como o 
nosso ano está passando depressa e por isso não 
podemos perder tempo.

Prezados(as), nosso sindicato 
continua na sua linha de trabalho, buscando 
fortalecer a cada dia os servidores públicos 
municipais. Com muita alegria temos 
percebido uma grande aproximação dos 
servidores ao sindicato, categorias trazendo-
nos demandas, pedidos de reunião com o 
sindicato, filiações espontâneas, ligações 
telefônicas de apoio, entendemos ser este o 
caminho. 

O nosso Sindnovas quer ser o 
instrumento do servidor nas justas 
reivindicações. Podem ter certeza que naquilo 
que for necessário estaremos juntos lutando 
pelos nossos direitos. No dia 10 de abril, 
comemoraremos 18 anos do nosso município. É 
a chegada da maioridade. 

Abril também é o mês da criação do 
SINDSERV-RO. No dia 23 de abril completamos 
nove anos, desde o nosso desmembramento do 
SINDILAGOS de Casimiro de Abreu. Estamos 
avançando para o nosso 10º aniversário. 
Parabéns a  todos nós, servidores filiados, que 
construímos com a nossa contribuição e 
participação um sindicato representativo e 
forte.

Com satisfação vimos que a 
administração resolveu a situação do salário 
dos servidores que estavam recebendo abaixo 
do salário mínimo. Retomando nossa agenda 
2010, estaremos realizando nossa assembleia 
com os profissionais da educação no dia 29 de 
abril. Pouco a pouco vamos trilhando nossos 
caminhos. 

Precisamos acreditar na nossa união, 
pois juntos somos fortes e você servidor(a) 
precisa descobrir cada vez mais seu sindicato, 
pois acredite nosso compromisso é com os 
servidores e com a qualidade de vida da nossa 
população. Parabéns a Rio das Ostras, 
parabéns a todos(as) nós servidores(as) que 
com nosso trabalho construímos uma Feliz 
Cidade.

Redução de carga horária da Enfermagem

O SINDSERV-RO está acompanhando a tramitação no Congresso Nacional, do Projeto de 
Lei 2295/2000, que entre outras situações, trata da redução de carga horária dos 
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, de 40 para 30 horas semanais, a 
votação esta prevista para o próximo dia 23 de abril. Logo que for aprovado estaremos 
atentos para que a escala dos profissionais  esteja de acordo com a Lei.

Royalties

Com toda esta discussão sobre os Royalties 
do Petróleo, o CEPRO (Centro de Educação 
Popular de Rio das Ostras0 , realizou no dia 
16 de março um debate com o tema, “O 
Petróleo é nosso”, com pessoas da 
comunidade. O SINDSERV-RO também esteve 
presente . 

Conselho Municipal de Educação

No dia 11 de março, participamos da 2ª reunião do Conselho Municipal de Educação que 
tinha como objetivo a escolha da mesa diretora, incluindo a vice-presidência e secretaria. 
Lamentavelmente, mais uma vez, o governo levou também a vice-presidência do Conselho.
A participação da sociedade é só discurso, pois quando há a oportunidade de uma 
demonstração concreta de cunho, até mesmo pedagógico, o governo se movimenta para 
centralizar toda a mesa diretora. 
Nesta reunião, o SINDSERV-RO, foi escolhido para participar das Câmaras de Educação 
Especial e Educação Infantil, além de representar o conselho no FUNDEB.
Deixamos também registrado, que o sindicato não participou da elaboração da proposta 
de plano de cargos da educação, pois não foi convidado para fazer parte desta discussão.
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A engenharia e o serviço público
De forma genérica só existem sete 

necessidades básicas do ser humano em sociedade: 

MORADIA, REDES DE TRANSPORTE OU COMUNICAÇÃO, 

SAÚDE, EDUCAÇÃO, TRABALHO, LAZER E SEGURANÇA.

Todos nós estamos o tempo todo habitando, 

utilizando redes de transporte ou comunicação, 

promovendo nossa saúde, educação ou segurança. 

Quando não, estamos trabalhando ou em momentos de 

lazer. Tais necessidades são tão importantes que 6 

entre as 7 figuram no Capítulo II da Constituição 

Federal em Direitos Sociais.Depois que cada um 

resolve, à sua maneira, esses itens básicos para a 

sobrevivência em sociedade, passa a comprar bens e 

produtos supérfluos.

O Serviço Público, através de 

Servidores e Gestores, atua para suprir as sete 

necessidades básicas do ser humano, mas não 

pode deixar de promover ou manter a 

qualidade da oferta de qualquer uma delas.

Para tanto, as Instituições 

Públicas definem orçamentos anuais e 

plurianuais. Num outro momento elas 

os executam, já estando eles 

adaptados à realidade. Entre estes 

d o i s  m o m e n t o s ,  o c o r r e  

invariavelmente a Arrecadação de 

Impostos e taxas que possam pagar os 

custos da execução orçamentária.

O Serviço Público é, e sempre foi o 

gestor dos maiores orçamentos existente nos 

mercados em qualquer época. Sua execução se 

faz atualmente, dividindo-se as responsabilidades 

entre servidores e gestores, que são controlados, ou 

supervisionados por diversos meios institucionais. 

O capital ou orçamento privado atua 

produzindo e distribuindo demandas supérfluas da 

sociedade e suprindo com materiais e serviços as 

demandas estatais.

O Orçamento das Obras Públicas, 

principalmente das Obras de Infraestrutura, é 

preponderante e figura entre os principais quando 

comparados a outros orçamentos existentes no 

mercado. Sua execução passa quase sempre pelas 

“Empreiteiras”. Estas, num extremo e quando podem, 

recebem o orçamento sem apresentar nada em troca. 

Na maioria das vezes, recebem mais pelo que 

efetivamente produzem e entregam ao Cliente Público. 

Em honrosas exceções elas cumprem o objeto contratual, 

recebendo um preço justo do Estado e ainda os dois lados 

ficam satisfeitos com o negócio.

Para tornar a exceção “regra”, a sociedade 

definiu, no art. 37 da Constituição do Brasil, a 

necessidade de se aferir parâmetros de legalidade, 

publicidade, impessoalidade e eficiência na execução 

dos orçamentos em Obras Públicas. Quando o contrato 

tem esses parâmetros respeitados e atendidos diz-se que 

apresenta “economicidade” para a Administração 

Púbica.  

As Leis e Regulamentos para aplicação desse 

Princípio estão postas: Lei 8666, Lei da PPP, de 

Concessões, Permissões, de Agências Reguladoras e etc. 

Em todas, está implícita ou explícita a necessidade de 

interveniência do Engenheiro para zelar e depois atestar 

que os serviços estão realizados conforme o contrato e os 

regulamentos. Ou seja, apresenta “economicidade” para 

a Administração Púbica.      

Vem daí a instituição dos Departamentos de 

Engenharia nos Órgãos Públicos para fiscalização direta 

da execução dos contratos de obras públicas. E surge 

contemporaneamente a atribuição de “Gerente de 

Contrato de Obras Públicas”, que deve ser exercida 

exclusiva, ou pelo menos preferencialmente, por 

“Engenheiro Concursado”.  Admite-se conforme o caso, 

outro técnico ou outra condição de acesso ao Serviço 

Público, para o desempenho dessa importante 

atribuição. Em dado momento do processo de gestão do 

contrato, o fiscal carimba e são assinadas as costas da 

Nota Fiscal referente ao serviço executado, atestando a 

sua conclusão e a justeza do valor.

 O papel do gerente do contrato, além de zelar 

por critérios de qualidade e economia, pode ser 

comparado com o do tabelião nos cartórios. O Gerente do 

Contrato anota em livro próprio as contas de custo e 

pagamento pelos bens ou serviços entregues ao 

Patrimônio Público, para que a qualquer tempo possa ser 

verificada e atestada a economicidade daquele contrato;  

As conseqüências do trabalho de gerência de 

contratos podem trazer mais ou menos justiça fiscal, na 

medida em que o grau de empenho, zelo e competência 

do Gerente do Contrato, refletem diretamente no 

parâmetro de economicidade. Mas a realidade salarial 

dos Engenheiros dos Serviços Públicos Municipais é 

criticamente baixa. A quem pode interessar esta 

situação? 

Entre os que têm prerrogativa para promover 

justiça fiscal, numa ponta estão os “Auditores 

Fiscais”, bem organizados em associações de classe 

e com um dos melhores salários do Serviço Público. 

Eles procuram atingir metas de arrecadação para 

pagar o Gasto Público.

Na outra ponta, estão os “Gerentes de Contrato 

de Obras Públicas”, sem associação de classe 

específica e com salários irrisórios. Portanto, sem 

condições mínimas de exercerem sua prerrogativa (ou 

obrigação?) de “bem executar o gasto público”. 

Ao abnegado servidor Engenheiro Concursado 

restará se demitir do Serviço Público para não 

compactuar com irregularidades. Não será justo nem 

conveniente à sociedade.

A quem cabe a iniciativa para promoção das 

mudanças necessárias? A sociedade e suas 

representações presumem que os Engenheiros do Serviço 

Público conhecem suas responsabilidades e que estes se 

reconhecem como parte importante do sistema de 

execução do orçamento das Obras e Serviços Públicos. 

Aqui em Rio das Ostras esses Engenheiros recebem 4,5 

salários mínimos por mês com uma jornada de 40 horas 

semanais.

Os Engenheiros Concursados da Secretaria Municipal de Obras

Assembleia dos Professores - Dia 29 de abril
No dia 29 de abril, acontecerá a  Assembléia de professores, na Igreja Matriz Nossa Senhora da 
Conceição, no Centro de Rio das Ostras. Dentre os temas, serão discutidos o Plano de Cargos e 
Salários e a Carga horária dos funcionários da Educação.
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Você tem mágoa?

Atenção!

Sindserv-RO 

elege o novo

Conselho Fiscal

Vamos começar colocando os "pingos nos is", 
ou melhor, colocando a mágoa no seu devido lugar.

Ao contrário do que muita gente pensa, a 
mágoa não é a princípio, um mal. Calma! Não me 
crucifique ainda. Digo isso porque ela tem um papel 
fundamental num conflito intrapessoal. Penso 
mesmo que ela funciona como uma válvula de escape 
do inconsciente. 

Explico: quando nos relacionamos com 
alguém, querendo ou não, criamos expectativas 
pessoais que muitas vezes, não são correspondidas.

Quando essa falta de correspondência 
acontece, é como se criássemos uma "nata" na 
superfície dos nossos sentimentos, com o fim de 
digeri-los de forma menos dolorida. Essa "nata", que 
deveria ser provisória, tem a função de absorver a 
energia psíquica negativa que produzimos durante a 
angústia do conflito. Este é um mecanismo utilizado 
para impedir que, por conta de toda essa desordem 
psíquica, o indivíduo saia fazendo horrores por aí, 
num momento de ódio, por exemplo.

Entretanto, quando a "nata" não é retirada, 
ela enrijece e fica espessa. Isto é a mágoa instalada. 
E, uma vez instalada, passa a percorrer o sujeito por 
inteiro, do emocional ao físico. É o seu 
enrijecimento e o caminho que ela percorre que a 
transformam num mal. Muitos, por exemplo, estão 
em depressão por causa de uma mágoa acariciada 
durante muito tempo e outros podem estar com 
doenças físicas pelo mesmo motivo.

Mas como livrar-se desse mal que acomete 
tantas pessoas? Não pretendo dar aqui uma "receita" 
ou "os 10 passos para se livrar da mágoa", mas quem 
sabe uma elucidação?

Caso você deseje se ver livre da mágoa, que 
porventura o esteja corroendo, há algumas 
perguntinhas básicas que devem ser respondidas:

Em primeiro lugar, Quem?
Quem foi o sujeito causador da angústia? E aí você 
deve saber que há o protagonista e o coadjuvante. O 
protagonista é sempre quem sofre, porque permitiu 
o próprio sofrimento. O coadjuvante é o que 
proporcionou o momento. Qual é o seu papel na 
história? Quem realmente, é o responsável pela sua 
mágoa? A quem você deve de fato, perdoar?

Depois, pergunte-se O quê?
O que há de mágoa dentro de você? O que aconteceu 
lhe aconteceu que tira você do prumo quando te vem à 
memória? O que te machuca como se tivesse acabado 
de acontecer?

Outra pergunta é Como?
De que forma isso mexeu com você? Que áreas da sua 
vida foram realmente, atingidas pelo que ocorreu?

Agora, pergunte-se Quando?
Em que momento da vida aconteceu? Qual era a sua 
predisposição para se magoar? Se acontecesse num 
outro momento, a dor teria a mesma intensidade? Sua 
reação seria a mesma?

E Por quê?
Porque a mágoa foi instalada? Sua fragilidade 
emocional é culpa daquela pessoa ou situação ou será 
que o seu EGO é que está um tanto enfraquecido?

Para quê?
Qual é a função dessa mágoa na sua vida? Será que ela é 
mesmo tão importante
ou é somente a desculpa que você usa para não 
precisar sair da sua zona de conforto? Às vezes, 
precisamos dos efeitos de uma mágoa para nos 
sentirmos
vistos e cuidados por alguém, e aí é mais confortável 
manter a mágoa do que
sará-la.

Por último, Que atitude devo tomar?
Bem, aí você tem duas opções: continuar exatamente 
do jeito que está, sabendo que poderia ter feito algo 
por você e vivido plenamente, ou realmente olhar  e 
fazer algo por si e desfrutar dessa plenitude, que 
compreende mudança de pensamento, retorno à vida e 
crescimento.

Mas esta sétima pergunta só conseguirá ser 
respondida após você ter encontrado as respostas para 
todas as questões anteriores, sem exceção.

Tente! Você é capaz!

Ocorreu no dia 15 último, a eleição do 

novo Conselho Fiscal do Sindserv-RO  para o 

triênio 2010/2013. Foi a segunda convocação 

para a assembléia, uma vez que a primeira, 

marcada para o dia 01 de março de 2010, não 

foi possível ,devido às fortes chuvas.

As eleições para o Conselho Fiscal são 

realizadas a cada três anos.Seis meses após a 

eleição da diretoria colegiada, conforme 

Artigo 20º do Estatuto do Sindserv-RO.

Após a apresentação da única chapa 

inscrita, os nomes que estavam na ficha de 

inscrição foram votados. O resultado foi 

unânime, e com a proclamação da vitória da 

chapa, foi imediatamente consumada a 

posse. 

Margarida Terra Alves Bezerra,  

Eliziethe Rosa de Assis e Marco Antônio da 

Conceição Ribeiro foram os eleitos como os 

novos titulares do Conselho.Para Suplentes, 

Maria Helena Pacheco Capita Figueira, Ivone 

Gomes e Ubiratan Nunes da Silva.

A primeira reunião do novo Conselho 

Fiscal já está marcada. Será no dia 05 de abril 

de 2010, às 18h na sede do Sindserv-RO, para 

análise das contas referentes aos meses de 

janeiro a março de 2010.
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Com a saída dos contratados, os servidores concursados estão sofrendo com sobrecarga de 
trabalho, pois em postos onde  deveria haver mais servidores, há falta de profissionais.

A quem interessa esta situação de caos nos serviços da cidade, por qual motivo não foi planejada 
esta situação? Por que não chamaram os concursados em tempo hábil? Recebemos denúncia de que a 
exigência de documentação e exames está dificultando a tomada de posse dos trabalhadores. 

Precisamos regularizar com urgência estes problemas. Os servidores que estiverem sofrendo 
com tal situação entrem em contato com o sindicato.

Boc   a notrombone



Sindicato quer igualdade de direitos
Na edição 47 do SINDNOVAS, a diretoria do 

sindicato publicou uma matéria que falava sobre um 
procurador do município que estava trabalhando em 
casa, não havia perdido seus benefícios e 
continuava despachando de onde estava. Em 
resposta a essa matéria, o respectivo procurador 
redigiu uma carta de cinco páginas, tirou cópias e 
anexou a mesma aos contracheques dos servidores. 

Questionamos o fato de uma carta pessoal, 
sem o  timbre da prefeitura poder ser anexada aos 
contracheques. Quem autorizou? Ao que tudo 
indica, alguém percebeu o grave  erro e tirou a 
carta de circulação. Mesmo assim, alguns setores da 
prefeitura chegaram a receber essa carta.

Quem pagou essas cópias e folhas de papel, 
foi a Administração Pública ou o próprio procurador? 
O sindicato quer saber e não só o sindicato, a própria 
sociedade. Afinal, estamos falando de dinheiro 
público. Se as cópias foram tiradas para os mais de 
três mil servidores, teremos 15 mil cópias feitas. Se 
multiplicarmos isso pelo preço médio da cópia que é 
de R$ 0,10 (dez centavos), serão R$ 1.500,00 gastos. 
Esta informação não é só de interesse dos 
servidores, mas de toda sociedade, visto que se 
trata de dinheiro público.

Infelizmente o procu-rador em sua carta a 

O conteúdo da carta

todo momento responsabiliza e 
desrespeita o Coordenador Geral do 
sindicato. Erra ao não perceber que o 
Sindserv-RO possui uma diretoria 
colegiada e todos respondem pela 
entidade e suas publicações. Não há 
personalismos.

Tudo que o sindicato publica 
é apurado por algum membro da 
direção, não agimos de forma 
leviana, muito pelo contrário.

Não se trata de uma briga 
pessoal, mas de uma luta do 
sindicato para que todos os servidores sejam tratados 
de forma igualitária. Não se trata de privilégio ou 
ócio, mas de um direito do trabalhador se afastar do 
exercício de suas funções quando está acometido por 
alguma doença. O servidor quando se ausenta por 
motivo de saúde perde alguns benefícios e é isso que 
questionamos. O Sindserv-RO quer igualdade de 
direitos. Entendemos que Procurador também é 
servidor municipal.

Na mesma carta, o procurador mistura o 
assunto da demora na liberação sindical do 
Coordenador do sindicato. Culpa o próprio sindicato 
pelo atraso, porque anexou a ata de posse ao 
requerimento e chama de privilégio agora o fato do 
coordenador geral do sindicato receber seu salário 

para assumir um cargo em defesa dos 
servidores. Se conhecesse a fundo o 
trabalho de um sindicato, veria que o 
que chama de privilégio, é pelo 
contrário, um trabalho sério e 
responsável, e uma conquista da 
classe trabalhadora.

Um direito,  frente ao 
estabelecido na Constituição Federal, 
no Estatuto dos servidores (Lei n.º 
0 7 9 / 9 4 )  e  d a s  C o n v e n ç õ e s  
Internacionais do Trabalho que 
entende que é mais que um direito. Se 
trata de um dever do dirigente sindical 

na defesa dos direitos dos seus colegas servidores que o 
elegeram para o desempenho de seu mandato sindical.

Cabe também frisar que em nenhum instante 
foi solicitado ao sindicato, o direito de resposta e que se 
neste caso fosse solicitado, teria sido concedido assim 
como a qualquer outra pessoa.

Assinam esta nota a Diretoria do SINDSERV-RO:
René Dutra da Silva - Coordenador Geral de organização
Altedio  de Souza Ferreira - Coord. de Administração
Getúlio Cabral- Coord. de Finanças
Keli Cristina de Arruda - Diretor de 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. Bersot  - Suplente
Luzia Miranda  - Suplente

Em defesa da manutenção dos acordos já estabelecidos e 
pela discussão de uma nova Lei do Petróleo que envolva o pré sal  
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O movimento em defesa dos royalties do 
petróleo, que tomou conta principalmente do 
Estado do Rio de Janeiro é um movimento que está 
sendo puxado pelas lideranças políticas do estado. 
É uma luta legítima da população ou será que as 
pessoas estão participando por se sentirem 
ameaçadas de alguma forma.

Tudo começou após a aprovação da 
emenda que redivide os royalties pelos estados 
brasileiros, de autoria do Deputado Ibsen Pinheiro.  

 O Diário Oficial do município no. 466 de 
12 a 18 de março exibiu uma matéria de capa que 
trata desse tema, mas de uma forma que a 
Diretoria do Sindicato considera ameaçadora. 
Afirmando a possibilidade de demissão em massa 
dos servidores (Inclusive concursados) e os cortes 
de diversos em saúde e educação. 

O sindicato não sai em defesa da emenda 
Ibsen, muito pelo contrário, apóia a posição da 
Central Única dos Trabalhadores e dos movimentos 

socias que defendem a soberania do país sobre a 
produção, refino e distribuição do petróleo.E que a 
riqueza oriunda do petróleo deve ser revertida na 
melhoria das condições de vida da população brasileira, 
tais como saúde e educação de qualidade, habitação, 
segurança pública, etc. 

Acreditamos que antes de nos atermos por esse 
tema que vem sendo discutido de forma atribulada, 
temos que nos concentrar na luta por uma nova Lei do 
Petróleo, que garanta legalmente que toda a riqueza 
extraída do pré-sal tenha controle nacional. E que não 
saia de nosso país. O petróleo é nosso e não de quem vem 
de fora explorá-lo e deixa como contrapartida o 
pagamento dos royalties.

A  diretoria do sindicato reafirma a posição 
da CUT de que a Emenda Ibsen avança inclusive sobre os 
recursos provenientes de áreas já licitadas e exploradas. 
E em nome do Estado de Direto Democrático, não 
podemos admitir o descumprimento de acordos já 
estabelecidos e incorporados como direito. O orçamento 

do Estado do Rio de Janeiro sofreria um colapso 
causado pela perda de R$ 7 bilhões, com 
consequências graves para a prestação de serviços 
básicos essenciais como saúde, educação, segurança e  
pagamento de servidores ativos e inativos. Tudo isso 
sem falar no estrago que poderia causar nos projetos 
da Copa do Mundo  de 2014 e nas Olimpíadas de 2016, 
estratégicos para o Rio de Janeiro. 

Quanto à questões municipais sobre cortes de 
verbas e de pessoal é importante lembrar que antes 
disso acontecer a administração precisa enxugar 
muitas outras despesas menos importantes, tais como 
o trem da alegria dos comissionados, alugueis, 
terceirização entre outras despesas.
     Não ajuda neste momento o clima de ameaças. 
Caso se confirmasse a perda dos royalties teriam que 
discutir de forma séria e sem alarmes os cortes nos 
gastos. Deveriam lembrar ainda que este município 
tem um conselho de orçamento participativo que no 
mínimo deverá ser consultado.

Royalties
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2 ch851071- Pag. De contabilidade ref.Venc.10/01/10  R$ 398,00 

5 ch851076- Pag. DARF; taxa p/ retirada do jornal ref.

mês anterior; residuo salario funcionário após férias

manutenção site; contabilidade ref.venc.10/02/10; 

INSS; FGTS; Suporte téc. Banco dados;I-conecta

DARF; Assessoria Jurídica.  R$ 2.953,22 

8 ch851077- aluguel sl 10 e 12.  R$ 1.092,00 

9 débito em c/c- Ampla sl 10  R$ 153,55 

9 débito em c/c- Ampla sl 12  R$ 43,13 

11 ch851075- 3 DARFs;Distribuição sindnovas 47;trans 

porte e taxa de encomenda para buscar sindnovas47

pag. Gráfica  R$ 1.553,63 

17 débito em c/c- tel. Oi fixo  R$ 161,73 

23 ch 851082- pag. Jornalista  R$ 985,00 

25 débito em c/c- tarifa bancária  R$ 25,50 

TOTAL DESPESAS:  R$ 7.365,76 

SALDO ANTERIOR C/C:  R$ 6.436,27 

RECEBIMENTOS C/C:  R$ 11.166,86 

SALDO ATUAL C/C EM 28/02/10  R$ 10.237,37 

SALDO ATUAL C/P EM 08/03/10  R$ 12.963,32 

SALDO TOTAL C/C E POUPANÇA  R$ 23.200,69 

Prestação de Contas 

   “
. 

.

1  ANA DEBORA FERREIRA PINTO

1  MARIZELMA VENTURA DA COSTA

1  SOLANGE DE S. BARCELLOS

2  MÁRCIA SCOTELARO DA SILVA BARRETO

2  VERA LUCIA TORRES DE OLIVEIRA

3  EDIVALDO PASCHOAL MACHADO

3  FERNANDO LUIZ FELIX NUNES

3  ANGELA SUELI NOGUEIRA ROCHA

4  JORGE DE SOUZA LIMA

4  JOSÉ LUIZ A. RIBEIRO

5  JAILTON F. ESTEVES

5  KATIA REGINA LOPEES NUNES

6  KARLA PEREIRA COSTA

5  MARIA DAS GRAÇAS M. R. DE SOUZA

7  BENEDITO P. DE ANDRADE

7  PAULO VINICIO RODRIGUES NOGUEIRA

7  JORGE LUIZ FERREIRA SAMPAIO

7  TERESA CRISTINA DE SOUZA CUNHA

7  MARIA FRANCISCA  BARRIGOSSI TAMARA

8  GENEOS VIDAL DA SILVA

8  WALLACE LUIS DA SILVA PEREIRA 

8  WESLEY CARVALHO MACHADO

8  JOACI CORREA DE LIMA      

9  ANTONIO JOSE DE SOUZA

9  EUNICE DE OLIVEIRA GOMIDE

9  GEISES BASTOS DA SILVA

11  FABIANO COSTA RAMOS

11  INGRID DOS SANTOS CANDIDO CORREA NETTO   

12  IDALINA MONTEIRO FERNANDES FILHA

13  CLÍCIA JOAQUIM DA SILVA ARRUDA

13  ANA LUCIA DOS SANTOS MARINS

13  ELIARA FIALHO RIBEIRO DOS SANTOS

13  MONIQUE ALMEIDA BEZERRA

13  PAULO CÉSAR CUNHA MACHADO

14  IVONE AGUIAR LEANDRO VIEIRA

15  DANIELLE O. DA SILVA

15  MARISA DA SILVA PENHA

15  RICARDO PEREIRA PINTO

16  JORGE JOSE DA SILVA

16  LEIDA DA ROCHA BATISTA

16  ROSANE TORRES LAMONICA

16  SOELI CESAR LEITE

17  DIRLEIVA CARDOZO DE OLVEIRA VIANA

17  LEONARDO SILVA FERNANDES

18  ALESSANDRA ALVARENGA DO COUTO

18  JOELMA KORT-KAMP FARIAS DE MOURA

19  RODRIGO ALMADA HILDEBRANDT

20  CIRENE LIMA RIBEIRO

20  ELIETE ALVES DOS SANTOS GUERRA

20  GEORGE N. AMARAL

20  ROBERTO CARLOS FERREIRA CANDIDO

21  BEATRIZ COUTINHO DE SOUZA

21  LUCIANA DE MATOS LEMOS 

22  ANA ANGÉLICA NORA GUIMARÃES

22  CEMILTON BENTO DA SILVA

22  CLEIDE R. PEREIRA

23  JORGINA M. A. DA SILVA

24  SONIA MARIA PEREIRA TOJAL

24  CINTHYA SANTOS DE PAULA CARDOSO

25  SHIRLEY PEREIRA DA SILVA

26  CHARLES BATISTA

27  FABRICIA BAETA AGUIAR

27  GENALDO BENEVIDES

27  ROSANE DE SOUZA BARBOSA          

28  SUELI GARCIA

29  UBIRATAN NUNES DA SILVA

29  ANDRÉ LUIZ FERMINO

30  LENITA SANTOS LIMA

Aniversariantes 
de Abril

1  ANA LUCIA SOUZA DA SILVA

1  JOSE RODRIGUES JORGE

2  VALÉRIA ALMEIDA DA SILVA 

3  MARIZE DE REZENDE VIDAL

4  MARIA DAS DORES DA SILVA COELHO 

4  MONIQUE DA SILVA VENANCIO

4  LYON REMY GILLET  

5  ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA COSTA 

6  SILVIA REGINA DE ANDRADE  

7  CARLOS HENRIQUE TENORO

7  MARIA EUNICE DA SILVA MENDES 

7  WALDEMIR OSORIO DOS ANJOS   

8  MONICA LOPES NUNES  

10  LEONARDO GOMES CORREA  

11  MARINÉA DE CARVALHO LOUREDO

12  EDMILSON FRANCISCO DE  OLIVEIRA 

12  EMILCE PEREIRA SANTOS 

12  VERÔNICA MARIA XAVIER NOBLAT

13  RENATO DOS REIS MORGADO

14  OLGA SUELI FREIRE 

14  RAFAEL TEIXEIRA FREITAS

15  ANA LUCIA ASSIS CARNEIRO

15  RENATA SALVADOR CARVALHO

Aniversariantes 
de Maio 

(1a. quinzena)

Posse do Conselho  de Meio Ambiente
No ultimo dia 04 de março, foi dada 

a Posse ao Conselho Municipal de Meio 
Ambiente. Os representantes do SINDSERV-
RO estiveram lá e fazem parte da nova 
grade. A primeira reunião de trabalho já 
aconteceu e segundo diretores do sindicato 
o clima é de um grande comprometimento 
de todos.  

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO DE 2010

Convenção 151 que beneficia servidores
é aprovada pelo Senado

A Convenção 151 da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho, da ONU), foi ratificada pelo 
plenário do Senado no dia 30 de março.  A 151 
estabelece o princípio da negociação coletiva entre 
trabalhadores públicos e os governos das três esferas - 
municipal, estadual e federal. Para entrar em vigor, a 
medida precisa passar pela sanção do presidente Lula, 
que segundo a CUT será aprovada porque foi o 
presidente quem enviou o projeto ao Congresso Nacional 
em fevereiro de 2008, atendendo a reivindicação da CUT.

Segundo o presidente da CUT, Artur Henrique, 
"a entrada em vigor da Convenção será o marco de uma 
mudança na cultura política e administrativa do Brasil, 
onde ainda prevalece em muitos estados e municípios a 
idéia de que governador ou prefeito têm poder absoluto e 
não devem satisfações ou atenção aos trabalhadores 
públicos, como se estes fossem meros serviçais de uma 
suposta grande eminência".

A Convenção 151 também estabelece os 
princípios:
1. Proteção contra os atos de discriminação que acarretem 
violação da liberdade sindical em matéria de trabalho.
2.Independência das organizações de trabalhadores da 
função pública face às autoridades públicas.
3.Proteção contra atos de ingerência das autoridades 
públicas na formação, funcionamento e administração das 
organizações de trabalhadores da função pública.
4.Concessão de liberação aos representantes das 
organizações de trabalhadores da função pública 
reconhecidas, permitindo cumprir suas funções seja 
durante as suas horas de trabalho ou fora delas.
5. Instauração de processos que permitam a negociação 
das condições de trabalho entre as autoridades públicas 
interessadas e as organizações de trabalhadores.
6.Garantias dos direitos civis e políticos essenciais ao 
exercício normal da liberdade sindical.
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Parabéns, Rio das Ostras!

Parcerias
Arrepio Motos Rio

Rua Mayer, 727

Bairro - Liberdade

Rio das Ostras- RJ

(22) 2760- 8642

r ai ilfo dd oi  tvr emeS 10%

Corpus
Espaço de dança

Professores: Maycon Batista e Marcilia Dutra
Cel:(22) 9926-2325 / (22) 9869-7545

*Ballet                            * Dança de Salão
*Ballet intermediário   *  Jazz
*Ballet Avançado          * Street dance

(22) 9926-2325 / (22) 9869-7545

Rua das laranjeiras, n.º 636, Parque Zabulão, Rio das Ostras. 
Horário de funcionamento: 14:00 as 19:00h de 2ª ás 6ª feiras

r ai ilfo dd oi  tvr ee m

S 50%

Festas Papelaria 

PARCELAMOS TODO MATERIAL

VOLTA ÁS AULAS EM ATÉ 6X SEM JUROS.

COM O MELHOR PREÇO DA REGIÃO.

Aceitamos cartões:

soalegriafestasepapelaria@yahoo.com.br

Rua João Viana, 58 - Centro

(Próximo ao Colégio Abdala)

(22) 2764-2846

ai ilfo dr
o 

id
t

vr
e

e

m

S 10%

Dr. José Flávio

Gomes de Souza 
Cirurgião Dentista

Horários: 

 2ª a 6ª: 08h00min às 12h00min

              14h00min às 18h30min

Sábado: 08h00min às 12h00min

Al. Casimiro de Abreu, 292- sala 9

Centro- Rio das Ostras- RJ 

(22) 2760- 7352
r ai ilfo dd

o
i

 t
vr

em

eS 15%
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S 11%

Élide
Pulcherio

Água, Corpo e Bem estar

Rua Rio Grande do Norte, 604 esquina com Rua São paulo
Extensão do Bosque - Rio das Ostras - RJ

Tel:  (22) 2771-9601 - (22) 9985-4171 - elidepulcherio@yahoo.com.br

Servidor Filiado tem10 a 15% Desc.para o tratamento Holístico:

Com a Terapeuta Holística: Moema Lucchetti.

·Terapia de Florais.

·Massoterapia.

·Auriculoterapia e outros.

PARABRISA, SOM, INSULFILM
ENGATE PARA REBOQUES,

KIT XENON, CENSOR DE RÉ,
ALARME, TRAVA ELÉTRICA E 

ACESSÓRIOS EM GERAL

Tel.: 2764-6137

Av. Jane Mª Martins Figueira, 171 J. Mariléia/ Rio das Ostras - RJ

15% de desconto

Seja um parceiro 

do Sindserv-RO

entre em contato conosco
Tel.(22)2760-8933

e-mail:
 sindserv-ro@ostras.net

ECGS
ESCOLA CRISTÃ GERAÇÃO DE SAMUEL

Desc. 15%
Até 23/12/09
Vagas limitadas

“Educação por Princípios é uma maneira de ensinar e aprender,que coloca a Palavra de Deus 
no coração de cada matéria e ensina o aluno como pensar e aprender”

“CONFIE A EDUCAÇÃO DO SEU FILHO NAS MÃOS DE EDUCADORES QUE TÊM
COMPROMISSO COM DEUS”

R. Sebastião Ribeiro de Souza, 630 - Nova Esperança
Tel. (22) 2760-7377

Promoção oferecida aosservidores da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras para matrículas
efetuadas até 23/12/2009 - 15% desc 

2010
EDUCAÇÃO INFANTIL

ENSINO FUNDAMENTAL
(1º ao 5º ano - breve)

12% de desconto

15% de desconto
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No dia 10 de abril, o município de Rio das Ostras comemora 18 anos de sua 
emancipação e o Sindserv-RO não poderia deixar de comemorar a data e relembrar a 
história da nossa cidade.

Os índios Tamoios e Goytacazes foram os primeiros habitantes do território, 
que hoje compreende o município de Rio das Ostras. Nessa época era formado por 
uma sesmaria concedida pelo capitão-mor e governador do Rio de Janeiro, Martin 
Corrêa de Sá, aos padres da Companhia de Jesus. Seus limites eram ao sul o rio Iriri - 
atual rio das Ostras e ao norte o rio dos Bagres.

A economia no século XVIII era baseada na agricultura até a libertação dos 
escravos, quando iniciou o declínio da atividade. Esse problema somado a surtos de 
malária fizeram com que a sede do município ficasse sendo transferida entre Barra de 
São João e Indaiaçu - antiga denominação da sede de Casimiro de Abreu. Só em 1925, 
a sede foi definitivamente fixada em Indaiaçu, que passou a se chamar Casimiro de 
Abreu. Nome atribuído a todo o município em 1938.

Com o passar dos anos, o desenvolvimento veio com a construção da 
Rodovia Amaral Peixoto, que proporcionou a expansão turística da Região dos Lagos. 
A instalação da Petrobras  também foi de extrema importância para o crescimento e 
desenvolvimento de Rio das Ostras. 

No dia 10 de abril de 1992 Rio 
das Ostras teve sua emancipação 
po l í t ico  admin is t ra t iva  do 
município de Casimiro de Abreu, 
através da Lei n.º 1.894.

O Sindserv-RO  homenageia o 
n o s s o  m u n i c í p i o  e  s e u s  
servidores, que mesmo com suas 
dificuldades, seguem em frente 
trabalhando duro para contribuir 
com o progresso de nossa cidade. 
Vamos fazer valer os nossos 
direitos e buscar a construção de 
um lugar cada vez melhor.

Sindicato participa de
 eventos em comemoração

 ao Dia da Mulher
Em comemoração ao Dia Internacional da 
Mulher, o Sindserv-RO em parceria com a 
Universidade Federal Fluminense, CEPRO 
(Centro Cultural de Educação Popular de 
R.O.) e SINPRO (Sindicato dos Professores 
da rede particular), participou no dia 12 de 
março de um debate no auditório da UFF, que 
discutiu os direitos das mulheres, entre outros 
temas. 
A meta era discutir os problemas de Rio das 
Ostras, a necessidade de o município ter uma 
representante mulher na Câmara e a questão 
do salário que ainda é inferior ao dos homens. 
Foi uma defesa pela mulher com a palestrante 
Guilhermina Rocha.
 O Sindserv-RO teve como representantes, 
Ana Paula, Altédio Ferreira e Ana Fraga.

Acima, a diretora 
Ana Fraga em primeiro plano

Na foto ao lado, o coordenador geral do 
Sindserv-RO, Renê Dutra, a Diretora do 
Contraf, Jô Partilho, os diretores do 
sindicatos Altédio Ferreira, Kelly Arruda, 
e as  Secretarias da CUT de Igualdade 
Racial, Glorya Ramos e Secretaria de 
Política de Mulheres da CUT/RJ, 
Verginia Berriel, durante uma palestra 
realizada no dia 23, último, no 
Sindipetro-NF, em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher.
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Sindserv-RO

Al. Casimiro de Abreu, 292, Sl. 10
Centro - Rio das Ostras.
Tel.(22)2760-8933
e-mail: sindserv-ro@ostras.net
CNPJ 04.668.359/0001-92

Diretoria
René Dutra da Silva - Coordenador
Geral de organização
Altedio  de Souza Ferreira - Coord. de
Administração
Getúlio Cabral- Coord. de Finanças
Keli Cristina de Arruda - Diretor de Int. Gerais
Ana Cristina dos S. Fraga - Diretoria Jurídica
Paulo Henrique dos Santos - Diretor de Formação Sindical
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N°.:46000.017545/2001-45
Registro Cartório 1° Oficío Casimiro de Abreu
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Sebastião Pio de Souza - Suplente
Carlos Renato G. Bersot  - Suplente
Luzia Miranda  - Suplente

Informe Jurídico

Dr° Marco Aurélio
A  Assessoria Jurídica do Sindserv-RO 
mudou seu plantão. O atendimento ao 
servidor é realizado às sextas-feiras 
de 9h às 13h.

O Processo  retornou no Ministério Público com parecer 

sobre o direito dos servidores e agora, aguarda 

despacho ou decisão da juiza da 1ª Vara Cível de Rio 

das Ostra ssobre o  pedido de liminar do pagamento da 

3ª e última parcela do abono devido aos servidores nos 

termos da lei municipal nº 1325/2009.

Processo do abono

No dia 23 de abril, o Sindserv-RO comemora 
nove anos da sua atual configuração. Anteriormente,o 
Sindicato fazia parte da base do Sindilagos-RJ, cuja sede 
ficava em Casimiro de Abreu. Eno dia 23 de abril de 
2001, o Sindilagos-RJ convocou uma assembleia 
paraalteração do Estatuto, desmembramento da base 
territorial de Rio das Ostras, aprovação do Estatuto da 
base desmembrada e eleição da diretoria da nova base, 
em Rio das Ostras.Todos os pontos foram aprovados por 
unanimidade, entretanto, o Sindilagos-RJ  permaneceu 
como entidade representativa da categoria até o 
registro do Sindserv-RO, em 2 de maio de 2001.

A primeira diretoria foi formada por Chapa 
única de consenso, tendo Magda Adenísia Rodrigues 
como Presidente; Paulo Henrique dos Santos como 
Secretário; Luiz Henrique Gomes Alves como Tesoureiro; 
Mauro Jorge da Costa Coutinho como Diretor Jurídico e  
Alex Terra Bastos como Diretor Dir. Inter. Gerais. Os 
Suplentes eram Luiz Carlos Alves Portella, Renê Dutra da 
Silva e Thaís Bragança Mello Coelho.

“Este direito também é seu” era o nome da 

Sindicato completa nove anos 
em defesa do servidor

chapa que ganhou a
Sindicato, que ocorreu nos dias 29 e 30 de setembro e 1º de 
outubro de 2003. Em novembro, ocorreu uma alteração 
estatutária e a diretoria passou de Executiva para 
Colegiada, isso quer dizer que a autoridade de todos tem o 
mesmo peso dentro da direção. Eram três os 
coordenadores gerais: Altédio de Souza Ferreira, Wagner 
de Oliveira Feijó e Luiz Henrique Gomes Alves.

Em fevereiro de 2007 foi eleita a nova gestão 
para o biênio 2007/2009. A chapa “Oposição de verdade” 
venceu. Tinha a frente  Altédio Ferreira, Getúlio Cabral e 
Idalina Monteiro. Essa diretoria tomou posse no dia 15 do 
mesmo mês. Durante essa direção, o Sindicato aumentou 
efetivamente o número de filiados e decidiu em 11 de 
fevereiro de 2009 se filiar à Central Única dos 
Trabalhadores – CUT, a maior central do país.

A atual diretoria foi eleita em agosto de 2009, 
tomando posse em outubro. Segundo Renê Dutra, o 
Sindicato está consolidado. Teve um acréscimo no número 
de filiados e mantém canais de comunicação com o 
servidor.

 segunda eleição para direção do 
“O Sindicato oferece há 

mais de dois anos, cursos de 
informática e inglês, tem parcerias 
com o comércio local, jornal próprio 
mensal e site com informações 
atualizadas. Seu papel é de luta em 
defesa dos servidores. Durante esses 
anos tivemos momentos de mais 
comunicação com o governo, outros com 
quase nenhuma, como agora. Estamos 
sem nenhum contato com o prefeito 
desde janeiro, quando enviamos o 1º 
ofício. Nem mesmo um assessor do prefeito 
respondeu. Parecem não querer ouvir a 
representação sindical.”- comentou.

O Sindserv-RO segue em defesa da 
categoria. “Agradecemos a colaboração de todos que 
passaram por aqui. Temos muita força de vontade e ela fará 
com que não nos deixemos abater devido às adversidades e 
com que completemos ainda muito mais anos de existência. 
Completar esses nove anos é uma grande vitória! Parabéns a 
todos nós servidores!” – disse Renê.
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Infelizmente, nos meus dez anos de prática 

forense(advocacia), nunca presenciei  tamanho 

absurdo praticado pela Administração Pública. Todos 

sabem que um exame médico, inclusive um laudo 

médico realizado pelo médico do município não pode 

ser questionado pela Administração Pública via 

processo administrativo, com ameaça de demissão, 

inclusive. O referido laudo, que detêm fé pública, 

reconhece a atividade exercida pelo guarda municipal 

como uma das causas do problema cardíaco, pois o sua 

função lhe causava muito stress e ansiedade gerado 

pelo trabalho do seu paciente, que vinha sendo 

acompanhando pelo médico, há pelo menos dois anos. 

Portanto o médico e atual dirigente sindical 

Processo do Medico e 
diretor sindical

do Sindserv-RO tinha  autoridade 

para precisar o quadro clínico do 

servidor atendido.  O interesse, 

da Administração era afastar a 

possibilidade do quadro clínico do 

GM  ter sido agravado ou causado pelo seu trabalho.

Lamentável a Municipalidade, através do seu 

Procurador-Geral, questionar um laudo médico, além de 

querer punir o servidor da saúde, cuja a competência é 

exclusiva do Conselho Regional de Medicina(CRM/RJ). 

Somente este conselho profissional detêm poderes para 

questionar, discordar e punir caso seja expressamente 

comprovado irregularidade no conteúdo do Laudo, ou na 

atitude do médico.

O que passa para nós todos, é que agora o 

Município chama para si o poder de decidir o que um 

médico coloca ou deixa de colocar em um laudo. Essas 

práticas infelizmente acontecem com alguns profissionais 

que são contratados e coagidos por  empresas privadas para 

subnotificar  acidentes e doenças, além de suas causas em 

d e t r i m e n t o  d a  s a ú d e  e  d a  d i g n i d a d e  d o  

proletariado(trabalhadores). Essa prática defendida pela 

administração se torna uma triste novidade. 

Tal prática não pode perdurar, e pedimos ou 

rogamos pelo bom senso desta Administração Pública, onde 

tais medidas maculam, em muito, anos anteriores de bom 

relacionamento com a categoria  dos servidores de nosso 

município, além de prejudicar a análise clínica e  dos casos 

apresentados daqui para frente, dado ao clima de coação 

moral  instaurado sobre os médicos de nosso município, a 

partir deste processo administrativo movido em face do 

competente e querido médico  de nossa comunidade, além 

de dirigente sindical.

Médicos de Rio das Ostras, não esmoreçam, pois 

nós do Sindserv-RO, estamos do seu lado,contra tais 

desmandos,.


