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Servidor público,
trabalhador como você.

Pode contar com ele.

www.cut.org.br

Todos precisam
Precisamos de todos

Valorize

Público
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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
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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
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Curso de Inglês e Informática

Notas

Estão abertas as inscrições para os cursos de Inglês e informática do sindicato. Você 
servidor filiado e seus dependentes procurem a sede do SINDSERV-RO e se inscrevam nos nossos 
cursos.

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
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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

René Dutra
Coordenador Geral de Organização

Chegamos a mais um final de ano, momento que 
precisamos fazer o balanço de nossa vida; avaliar 
o que de bom realizamos, os projetos que 
conseguimos, mas também  lembrar aquilo que 
não conseguimos e estabelecer metas para 2010.
O tempo vai passando e quando percebemos lá se 
foi mais uma etapa preciosa de nossa vida, e nos 
perguntamos, o que realizamos de concreto? O 
que mudamos, naquilo que nos propusemos? 
Será que nos propusemos mudar? Ou aceitamos 
passivamente o provérbio: “deixa a vida me 
levar...” 
2010 vai se aproximando e precisamos 
estabelecer propósitos e metas a serem 
perseguidos e atingidos. O Sindserv-RO quer 
reforçar os seus objetivos e propostas a serem 
realizados. O ano de 2009 não foi para nós 
servidores o dos melhores. A “crise” atingiu-nos 
em cheio.  A carga pesada veio para cima de nós, 
com a administração pública resolvendo equilibrar 
seus problemas através da redução de nossos já 
baixos rendimentos.
O sindicato vem buscando responder firmemente 
contra essas investidas aos servidores, sabemos 
que temos esta tarefa de representar os interesses 
do funcionalismo e não vamos esmorecer.
Continuamos a conclamar os servidores a estarem 
cada vez mais unidos, nunca esquecendo da 
campanha que levamos este ano junto a guarda 
municipal: “Mexeu com meu companheiro, 
mexeu comigo!”. 
Estamos juntos nesta jornada para fazermos a 
cada dia um melhor atendimento a nossa 
população, nunca descuidando dos nossos 
direitos, é verdade, mas sempre atentos (as) 
aqueles que são os nossos verdadeiros patrões 
que merecem sempre o nosso melhor. 
Apesar das dificuldades enfrentadas, acredito que 
o ano de 2010 deverá ser enfrentado com 
esperança, lutando sempre para que dias 
melhores venham, mas não adianta ficarmos 
esperando, temos que ir lá, buscar melhores 
condições de vida, de trabalho, melhores salários, 
sempre juntos, nos fortalecendo. 
Aproveito para desejar a todos e todas, um feliz 
natal, no sentido pleno, da esperança que não 
morre, mas a cada ano , volta para nos dizer que 
Deus se fez criança indefesa, correndo todos os 
riscos para que nós não nos sentíssemos sós, 
pois a esperança não morre, ela está nas mãos de 
um menino que é Deus.

Junte-se a nós!

15% de desconto

Plano de Cargos e Carreiras
Está em fase de elaboração a proposta do Plano de Cargos e Carreiras. Esse momento é 

um dos mais demorados porque demanda desenvolver a descrição de cada cargo da administração 
municipal. Fiquem atentos ao andamento desse processo .

Curso de Inglês e Informática
Estão abertas as inscrições para os cursos de Inglês e informática do sindicato. Você 

servidor filiado e seus dependentes procurem a sede do SINDSERV-RO e se inscrevam nos nossos 
cursos.

Atualização do cadastro
O SINDSERV-RO solicita aos seus sindicalizados que atualizem seu cadastro (endereço, 

telefone e e-mail) junto à entidade . Os dados podem ser repassados para Paula por telefone ou 
encaminhados por e-mail.

Seja um parceiro do Sindserv-R.O

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)



3Sind Novas
Filiado a 

Rio das Ostras / Dezembro 2009 - ANO IIII - Número 46

Projeto “Ficha limpa” está no Congresso
Já está no Congresso Nacional o projeto de lei de iniciativa 

popular que mobilizou 1 milhão e 500 mil assinaturas vindas de 
todos os Estados do Brasil e organizadas pelo Movimento de 
Combate a Corrupção Eleitoral, mas como já era de se esperar, 
existe muita reação contrária da parte dos deputados, contudo o 
movimento social  está articulado para fazer frente a estas 
pressões, preparando várias atividades para pressionar os 
deputados e mobilizar a opinião pública.

O último evento realizado foi um seminário para exigir a 
aprovação imediata da campanha ficha limpa, um dos 
organizadores do seminário o secretário da CNBB, Dom Dimas Lara 
Barbosa, afirmou durante a sua fala aquilo que  já vem repetindo 
desde o ano passado, “O que queremos com essa nova lei é que os 
candidatos se apresentem a população com suas fichas limpas, que 
tenham conduta para se candidatarem a cargos públicos. Não se 
trata  de uma campanha contra o mandato de políticos, mas sim a 
favor da democracia” - afirmou.

Outros organizadores destacaram a necessidade da 
população se mobilizar, quer escrevendo para os deputados, 
telefonando, enviando e-mail. Vamos fazer a nossa parte e varrer 
da política pessoas de conduta irregular frisaram os organizadores.

Veja o resultado da Pesquisa
aplicada com a guarda

O Sindicato iniciou em outubro a 
aplicação de uma Pesquisa de Clima  para avaliar 
o ambiente de trabalho da Guarda Municipal, 
baseada em fatos concretos.

Com o resultado dessa pesquisa o 
Sindserv-RO terá uma raio x do que está 
acontecendo com o grupo e tomará ações de 
acordo com o que for apurado.

Até o momento foram enviados aos 
sindicato 23 questionários que foram tabulados e 
apresentam uma amostra da situação. Veja o 
resultado  abaixo:

AVALIAÇÃO SOBRE O AMBIENTE DE TRABALHO

- MANUTENÇÃO E HIGIENE DAS BASES FIXAS E 
MÓVEIS - a maioria acha péssimo (8) e regular (7)
- MANUTENÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS 
VIATURAS - a maioria acha regular (8) ou ruim (6)
- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- a 
maioria acha regular (9) ou ruim (7)
- EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE SERVIÇO - a 
maioria acha regular (7) ou péssimo (8)

O arcebispo de Brasília, Dom João Braz de Aviz, discursou durante a coleta de assinaturas para a Campanha Ficha 
Limpa na Rodoviária do Plano Pilotono, ao lado do presidente da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de 
Brasília, Hélio José. Foto: Elza Fiúza/ABr  

- INTEGRIDADE FÍSICA NOS SETORES DE SERVIÇO- a 
maioria acha péssimo (9) ou regular (8)
- INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DO GUARDA- a 
maioria acha péssimo (11)
- ASPECTO MOTIVACIONAL DA CHEFIA - a maioria 
acha péssimo (10)
- ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DO 
GUARDA - a maioria acha péssimo (9)
- VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL - a maioria acha 
péssimo (9)

AVALIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS

- O VALOR DO SEU SALÁRIO COM RELAÇÃO À 
FUNÇÃO QUE EXECUTA -  a maioria acha regular (9) 
ou ruim (8)
- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - a maioria acha 
regular(13)
- AUXÍLIO TRANSPORTE - a maioria acha regular(11)
- PLANO DE SAÚDE - a maioria acha bom(13)
- AUXÍLIO CRECHE - a maioria acha bom(7)
- GAP – GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE E 

PONTUALIDADE - a maioria acha bom (9) ou regular 
(8)
- GRP – GRATIFICAÇÃO DE RISCO PERMANENTE - a 
maioria acha bom (9) ou regular (8)

O Sindicato pede que os companheiros da 
guarda continuem respondendo os questionários e 
que devolval até o final de janeiro de 2010.
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Espaço Divã

por: Keli Arruda

ASSÉDIO MORAL - 2ª parte

Assédio Moral
Denuncie 

Você  não é pago para 
ouvir qualquer coisa

Sindserv-R.O contra o assédio moral no ambiente de trabalho

CUT lança campanha

em defesa do

funcionário público
A campanha ‘Valorize o Servidor Público, é uma 
iniciativa da CUT e tem como objetivo mostrar ao 
Brasil o papel relevante desempenhado pelo 
funcionário público no dia-a-dia de cada brasileiro. 
Pouca gente consegue identificar a figura do 
servidor público no seu cotidiano. Mas, ele está ali, 
sempre pronto a servir ao público e fazer acontecer 
os direitos de cada um. 

Existem hoje, no Brasil, pouco mais do que 1,6 
milhão de funcionários públicos. Todos atentos ao 
papel do Estado em servir e defender a população 
brasileira. Aqui, na Campanha de Valorização do 
Serviço Público, você também poderá fazer parte 
dessa grande onda de reconhecimento ao papel do 
funcionário público no seu bem estar e de cada 
brasileiro. Portanto, a sua participação é importante. 

A campanha abre espaço para que você envie 
sugestões, identifique falhas, registre histórias bem 
sucedidas de servidores, fale de sua experiência 
pessoal com o atendimento público na forma e na 
medida em que você achar necessário. Abrimos 
espaço, portanto, para que juntos, possamos contar 
com o que há de melhor no funcionalismo público e 
ajudar a aperfeiçoar o que precisa ser melhorado. 
Participe você também. O serviço público não é só 
meu não é só seu, é de todos nós, juntos. Vamos 
cuidar e valorizar o que é nosso. 

Serviço Público.Todos precisam.
Precisamos de todos.
Valorize

Homenagem
merecida

A diretora do SEPE, Guilhermina recebeu 

no dia 24 de novembro uma homenagem na 

Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro - ALERJ. 

O reconhecimento na Semana da Consciência 

Negra foi pelo seu trabalho como professora de 

história e sua dedicação em relação aos estudos da 

história do movimento negro no país e na África. A 

indicação foi da Deputada Estadual do PT, Inês 

Pandeló.

Continuando a falar sobre ASSÉDIO MORAL... 
Vamos ver algumas questões práticas:

Sintomas do assédio moral na saúde
Entrevistas realizadas com 870 homens e mulheres 
vítimas de opressão no ambiente profissional 
revelam como cada sexo reage a essa situação (em 
porcentagem) 

Crises de choro 100 -
Dores generalizadas 80 80
Palpitações, tremores 80 40
Sentimento de inutilidade 72 40
Insônia ou sonolência excessiva 69,6 63,6
Depressão 60 70
Diminuição da libido 60 15
Sede de vingança 50 100
Aumento da pressão arterial 40 51,6
Dor de cabeça 40 33,2
Distúrbios digestivos 40 15
Tonturas 22,3 3,2
Idéia de suicídio 16,2 100
Falta de apetite 13,6 2,1
Falta de ar 10 30
Passa a beber 5 63
Tentativa de suicídio - 18,3

Fonte: BARRETO, M. Uma jornada de humilhações. São Paulo: 
Fapesp; PUC, 2000.

• Resistir: anotar com detalhes toda as humilhações 
sofridas (dia, mês, ano, hora, local ou setor, nome do 
agressor, colegas que testemunharam, conteúdo da 
conversa e o que mais você achar necessário).
•Dar visibilidade, procurando a ajuda dos colegas, 
principalmente daqueles que testemunharam o fato 
ou que já sofreram humilhações do agressor.
•Organizar. O apoio é fundamental dentro e fora da 
empresa.
•Evitar conversar com o agressor, sem testemunhas. 
Ir sempre com colega de trabalho ou representante 
sindical.
•Exigir por escrito, explicações do ato agressor e 
permanecer com cópia da carta enviada ao D.P. ou 
R.H e da eventual resposta do agressor. Se possível 

Sintomas        Mulheres     Homens

O QUE A VÍTIMA DEVE FAZER

mandar sua carta registrada, por correio, guardando o 
recibo.
•Procurar seu sindicato e relatar o acontecido para 
diretores e outras instancias como: médicos ou 
advogados do sindicato assim como: Ministério 
Público, Justiça do Trabalho, Comissão de Direitos 
Humanos e Conselho Regional de Medicina 
(Resolução do Conselho Federal de Medicina 
n.1488/98 sobre saúde do trabalhador).
•Buscar apoio junto a familiares, amigos e colegas, 
pois o afeto e a solidariedade são fundamentais para 
recuperação da auto-estima, dignidade, identidade e 
cidadania.

 Se você é testemunha de cena(s) de 
humilhação no trabalho supere seu medo, seja solidário 
com seu colega. Você poderá ser "a próxima vítima" e 
nesta hora o apoio dos seus colegas também será 
precioso. Não esqueça que o medo reforça o poder do 
agressor!

 O assédio moral no trabalho não é um fato 
isolado, como vimos ele se baseia na repetição ao 
longo do tempo de prát icas vexatórias e 
constrangedoras, explicitando a degradação 
deliberada das condições de trabalho num contexto de 
desemprego, dessindicalização e aumento da pobreza 
urbana. A batalha para recuperar a dignidade, a 
identidade, o respeito no trabalho e a auto-estima, deve 
passar pela organização de forma coletiva através dos 
representantes dos trabalhadores do seu sindicato, por 
exemplo.
O combate de forma eficaz ao assédio moral no 
trabalho exige a formação de um coletivo 
multidisciplinar, envolvendo diferentes atores sociais: 
sindicatos, advogados, médicos do trabalho e outros 
profissionais de saúde, sociólogos, antropólogos e 
grupos de reflexão sobre o assédio moral. Estes são 
passos iniciais para conquistarmos um ambiente de 
trabalho saneado de riscos e violências e que seja 
sinônimo de cidadania.

Fonte de pesquisa de informações: 
WWW.ASSEDIOMORAL.ORG.BR

O meu desejo é que tenhamos qualidade de vida 
laboral também, independente do trabalho realizado, 
que sejamos respeitados e valorizados.

Importante:

Lembre-se:
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Que crise é essa?
O ano de 2009 foi um ano dominado 

pela crise econômica que atingiu diversos 
setores da sociedade, inclusive as 
administrações públicas. O Coordenador 
Geral do SINDSERV-RO, Renê Dutra 
compreende que essa crise tenha atingido a 
prefeitura de Rio das Ostras, por isso 
acredita que durante esse período a 
administração deve realizar ajustes nos 
gastos públicos e nas contratações de 
pessoal. É hora de acabar com os cargos 
comissionados, aluguéis de carros e de 
casas.  

“Cortar os gastos supérfluos são 
fundamentais nos momentos de crise. 
Qualquer bom administrador sabe disso!” - 
comenta o Coordenador. 

A diretoria do sindicato entende 
perfeitamente a crise, só não compreende 

porque ao invés de fazer isso, a prefeitura 
local deixa de pagar a última parcela de um 
abono para o servidor e pior, no apagar das 
luzes cria 72 cargos comissionados.

Esses cargos recentemente criados 
vão beneficiar a quem? A maioria deles são 
cargos de assistentes, gerentes de 
programas que vão receber bons salários.

A o  t o m a r  e s s a  a t i t u d e  a  
administração pública de Rio das Ostras vai 
na contramão da crise e não tem como o 
sindicato deixar de questionar essas 
contratações, porque enquanto isso o 
servidor é que sai perdendo. “Até quando o 
funcionário público concursado será 
desrespeitado pelos seus gestores, ao invés 
de ser valorizado pelo seu trabalho em prol 
de uma cidade, que ele ajuda a construir?” - 
questiona Renê.

Sindicato participa de Conferência de Meio Ambiente

Nos dias 28 e 29 de novembro 

de 2009, aconteceu a VI Conferência 

Municipal de Meio Ambiente, o 

SINDSERV-RO foi representado por 

Paulo Henrique dos Santos e Sebastião 

Pio, titular e suplente respecti-

vamente, além do coordenador René 

Dutra que foi como participante. A 

representatividade da sociedade 

organizada não foi muito expressiva, 

mas quem compareceu pode dar sua 

contribuição. 

Os temas tratados foram muito 

importantes e a diretoria do sindicato 

destaca como muito positiva a 

iniciativa de valorizar os servidores de 

rede nas mesas e palestras. “Ótimo 

n í v e l  d e  c o n h e c i m e n t o  e  

envolvimento nas questões, isso 

aproxima o tema das pessoas, pois os 

que falaram são 

d a q u i ,  t r a -

balham aqui, não 

teorizam  sim-

plesmente” –  

c o m e n t a  o  

coordenador do 

sindicato.

A 

diretoria des-

taca como parte 

negativa a au-

sência do ba-

lanço da ultima gestão. O secretário Max 

não soube ouvir e valorizar este pedido e  

novamente haverá a transição do 

Conselho sem uma prestação de contas 

das ações, da presença  das entidades e  

poder público nas suas, os entraves da 

gestão, entre outros. 

O SINDSERV-RO estará na grade da 

próxima gestão, representado por Paulo 

Henrique titular e René Dutra suplente, 

que desejam muita força para o próximo 

Conselho de Meio Ambiente e prometem 

com certeza buscar contribuir naquilo 

que puderem.

“Se é necessário cortar, vamos cortar os  
supérfluos e não os direitos dos funcionários”
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Aniversariantes 
de Dezembro
1 MARIA CÉLIA FRAUCHES REIS 

3 MARIA DAS NEVES CALDEIRA RIBEIRO    

3 RAQUEL PINHEIRO DA ROSA  

4 JOSÉ GERONIMO WERNECK    

4 ZILÁ SANTOS DA SILVA

4 SERGIO ELIAS PEREIRA DA COSTA  

5 GERALDO CÂNDIDO DA ROCHA  

5 RENATO RIBEIRO DE CARVALHO

5 JONACI BATISTA DA SILVA  

7 CARLOS RUBENS OLIVEIRA DE ANDRADE   

8 MANOEL DA CONCEIÇÃO BALTAZAR PINHEIRO

8 CONCEIÇÃO RAMOS MENEZES  

8 ELIANA DOS SANTOS COSTA    

8 CLAUDINEIA DE SOUZA PEREIRA 

8 DAYANI DA SILVA SANTOS

9 RILEN TAVARES LIMA 

10 DALVA MERI DE SOUZA FERREIRA  

10 ANA PAULA ARRUDA ALMEIDA

11RONALDO  FARIAS MOURA

13 LUIZA RIBEIRO DE ABREU RAMOS  

13 ALBERTO ARQUIAS ALVES 

13 EDUARDO MACHADO BASTOS 

13 LORENA GESUALDO 

13 UELITON CANTALICIO GUIMARÃES 

13 MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO

13 LUZIANE DE ALMEIDA ANACLETO

14 JOSÉ CARLOS SIMPLÍCIO

15 ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS 

16 SHIRLEI CRUZ DA SILVA  

17 MÁRCIA CRISTINA GUIMARÃES DA S. SANTOS   

18 EDELÇA REGINA DE S. FERREIRA DA SILVA     

18 LEONARDO TEIXEIRA RAMOS

20 ADRIANA DE ANDRADE PESSOA

20 MARIA DA PENHA SILVA LOPES  

21 AGRINALDO BORGES MOTA  

21 MIRIAN DA SILVA N. RICARDO                                            

21 ZELITA DE SOUZA  

21 PAULO CESAR DE SOUZA PINTO  

22 PEDRO GOMES DOS SANTOS 

22 LORENA SANTOS DOMINGUES MOREIRA  

22 JOBSON MONTEIRO MACHADO 

23 ANA PAULA OLIVEIRA PESSANHA 

24 NELSON ROBERTO NUNES DA SILVA

25 ANDRE LUIZ RIBEIRO SCARAMELLA   

25 LUIZ  FELIPE BASTOS DA SILVA

26 ALVERICE DA SILVA FERREIRA  

27 BRUNO SARZEDA BORGES BARRETO

28 TELMO LÚCIO DA SILVA FERREIRA       

29 ELENA CRISTINA DOS SANTOS ALVES RODRIGUES

30 ANDRÉ LUIZ CARVALHAES    

31 PHILIPE PERES DE SOUZA BOTELHO

31 MAICA BELMONTE GOMES

1NELSIMAR DA COSTA NASCIMENTO

2ELIANA SILVA DE OLIVEIRA   

2MICHELA DE CARVALHO DUTRA 

2LIDIA CELESTE S. SILVEIRA 

2MARIA REGINA CAVALCANTE DOS SANTOS    

2CÉLIA REGINA AZEVEDO DE LIMA SOUZA     

3CRISTIANE PONTES ALVES BARRETO 

3NEVES MARINA CABRAL CUNHA

3FÁTIMA SUELI M. DE OLIVEIRA  

3MARIA DO CARMO MARQUES DE S. ANTEZIL

3NEIDE DA SILVA GOMES BATISTA

4MARILIM VASCONCELOS SILVA  

4RACHELL INES OLIVIERA DE PAULA  

4VERONICA SENA MARVILA   

5EUZEBIA JORGE BARROS 

6WALTER DE OLIVEIRA E SILVA FILHO  

6GELMA GOMES LIMA

6REINALDO DA CONCEIÇÃO HENRIQUE

8ELISANDRO GONÇALVES HENRIQUES 

9VERA LUCIA RANGEL DE SOUZA   

10ELIETE CABRAL SEGUNDO    

10GILBERTO TAVARES FILHO

10BRUNA CRUZ DOS SANTOS

11DEISE LUCIDY DE SOUZA ERASMO 

11RENATO PAULA DE SOUZA 

12VALCINEIA RIBEIRO COSTA FARIA 

12DÉBORA TEIXEIRA AMARAL FOLLY   

12ADILSON GOMES DA SILVA

13JEAN CERQUEIRA

14MARIA FRANCISCA MARQUES DA SILVA  

14LEONARDO DA COSTA MATOS 

15RITA DE CASSIA CASTILHO BRITO 

15NUBIA DA SILVA CANDIDO     

15LEANDRO ALVES PINTO

15ZILMA MARIA DOS REIS            

15MARINA GOMES BALBINO MOTA     

Diretores do sindicato estão na grade

do Conselho Municipal de Educação

Veja abaixo: prestação de contas referente Outubro de 2009 

DATA                                ESPECIFICAÇÃO                            VALOR

2 ch851023- Pag. Rest.Buffet da solenidade de posse  R$ 1.300,00 

5 ch851021-Pag.200 cad e 8 mesas p/ solenid. de posse  R$ 220,00 

5 ch851022-Pag. Serv.sonopastia p/solenidade de posse  R$ 50,00 

7 ch851019-400 praguinhas da campanha da guarda mun.  R$ 320,00 

8 ch851028- 3 parc. Mala direta mister gold; FGTS,INSS;  

DARF`s   R$ 535,32 

8 ch851025- pag. De bebidas p/ solenidade posse  R$ 169,00 

9 ch851026- Pag. Contabilidade   R$ 330,00 

9 ch851027- Aluguel salas 10 e 12  R$ 1.065,00 

13 débito em c/c- pag. Telefone fixo embratel  R$ 130,78 

15 débito em c/c- pag. Telefone fixo Oi  R$ 250,90 

15 débito em c/c- pag. Ampla sl 10   R$ 104,67 

15 débito em c/c- pag. Ampla sl 12   R$ 80,82 

16 ch851024- pag. Saco de gelo p/ bebidas na S. de posse

e compra de flores p/ ornamentar.   R$ 56,00 

16 ch85130- reconhecimento de 8 firmas no cartório  R$ 38,16 

20 ch851029-Pag. Compras Supergenro   R$ 152,51 

21 ch851032-Cartório ref. Registro de Atas   R$ 392,81 

22 ch851033-pag. De Gráfica composição sindnovas n.º44  R$ 608,00 

23 ch851031- adiantamento profª Ingles   R$ 100,00 

26 débito em c/c - tarifa bancaria   R$ 17,00 

27 ch851034- pag. i- conecta   R$ 94,90 

27 débito em c/c- 2ª tarifa bancária   R$ 24,00 

27 ch851035- serviço transporte ida e volta p/ buscar sind- 

novas 44 em Cabo-Frio + taxa encomenda.   R$ 145,05 

27 ch851036- pag. Jornalista produção sindnovas 44  R$1.000,00

28 débito em c/c- pag. Plano Vivo Empresas   R$ 518,82 

29 ch851037-distribuição em diversos setores sindnovas 44  R$ 500,00 

30 ch851038- Anuncio na Radio de R.O, caminhada do dia 

do servidor  R$ 122,00 

30 ch851039- Serviço de carro som caminhada do servidor  R$ 600,00 

30 ch851040- pag. De GRERJ . Proc. 3ª parc. Abono  R$ 329,86 

TOTAL DESPESAS:   R$ 9.255,60 

SALDO ANTERIOR C/C:   R$ -   

RECEBIMENTOS C/C:   R$ 8.874,84 

RESGATE DA POUPANÇA   R$ 4.233,83 

SALDO ATUAL C/C EM 30/10/09:                      R$ 3.853,07 

SALDO ATUAL C/P EM 31/10/09:                      R$ 13.649,78 

SALDO TOTAL C/C E POUPANÇA   R$ 17.502,85 

Prestação de Contas 

AS AUTORIDADES NÃO ESTÃO 
TRATANDO COM RESPEITO À 

SAÚDE DE NOSSA 
COMUNIDADE E DOS TURISTAS 

DA REGIÃO.

POR FAVOR, VENHA 
PARTICIPAR COM A GENTE DO 
MOVIMENTO PRÓ-HOSPITAL 
DE BARRA DE SÃO JOÃO. 

VAMOS REALIZAR UMA 
PASSEATA!

DATA: 18/12/2009 
(SEXTA-FEIRA)
HORÁRIO: 16H

LOCAL: CONCENTRAÇÃO EM 
FRENTE AO HOSPITAL DE 

BARRA DE SÃO JOÃO.

CONTAMOS COM A SUA 
PRESENÇA.

HOSPITAL

DE BARRA

SOS

Os diretores do SINDSERV-RO, Renê Dutra e 

Ana Fraga representaram o Sindicato no Fórum da 

Educação no dia 1o. de dezembro. Na data foi 

escolhida a nova grade do Conselho, Gestão 

2010/2011. O SINDSERV-RO continuará na grade do 

Conselho Municipal de Educação, pois no ultimo dia 

1º entregaram a documentação exigida para a 

garantia da vaga. Em reunião de diretoria foram 

indicados os servidores René Dutra e Ana Fraga para 

a nova gestão. 
“Registramos no dia da inscrição,  a nossa 

insatisfação com o processo que o atual conselho de 

Janeiro 2010

educação aprovou de escolha das novas  
representações. Na nossa avaliação, estamos 
retrocedendo no processo, a sociedade não foi 
chamada para ouvir as realizações do atual conselho, 
entendemos que um fórum seria o mínimo para o 
encerramento desta  gestão. Ainda é tempo de 
retomarmos o caminho, garantido a  participação 
sempre mais da população nos rumos da educação de 
nossa  cidade. Continuaremos pontuando nas 
discussões nossos pontos de vista e utilizaremos 
sempre o SINDNOVAS para darmos as  informações 
necessárias  sobre nossa atuação” - afirmou Renê.
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Sindicalize-se pois é você 
quem faz o Sindserv-RO
Os servidores públicos de Rio das Ostras, 

necessitam estar permanentemente organizados 
e discutimos o sentido político de suas lutas. O 
papel de cada um de nós é fortalecer essa 
organização e contribuir pra que mais servidores 
tenham consciência de que fazemos parte da 
classe trabalhadora e que juntos, podemos 
transformar em soluções coletivas os problemas 
aparentemente individuais enfrentados nos 
locais de trabalho. 

São os trabalhadores conscientes que 
decidem livremente pela manutenção dos seus 
sindicatos e contribuem para o financiamento 
das ações que o sindicato deve implantar. A 
autonomia financeira do SINDSERV-RO é a 
condição concreta para garantir e ampliar nossa 
ação sindical. Cada servidor sindicalizado 
contribui mensalmente com um valor de 1,5% do 
seu salário base através do desconto no 
contracheque.

A força do Sindserv-ro será maior quanto 
maior for o número de servidores conscientes 
sindicalizados na valorização e defesa dos 
direitos do servidor público municipal.

Comprometa – se com esta causa, 
Sindicalize – se!

VOCÊ SABIA?
Que o Sindserv-ro contando com a 

contribuição espontânea dos servidores 
mantém: 
* Aluguel de duas salas.
*Curso de Inglês e informática para servidores.
*Assessoria Jurídica.
* Paga uma secretária que atende na sede.
* Publica mensalmente e distribui nos setores, 
2000 exemplares do SINDNOVAS.
* Mantém atualizada a página www.sindserv-
ro.com.br

Entre tantas outras atividades, e só não 
fazemos mais porque faltam condições 
financeiras? 
Temos um único servidor liberado para fazer 
toda a articulação e atendimento. Entre nessa 
luta, consiga outros servidores, mobilize seus 
colegas, vamos aumentar o numero de 
sindicalizados e aumentar o campo de ação e 
lutas do sindicato.

Você Sindicalizado venha buscar a sua 
carteirinha, ela dá direito a descontos em vários 
comércios locais.  Aproveite.

B c  o a
n  o

Trombo enDESRESPEITO
A ODONTOLOGIA 
E A POPULAÇÃO

Em 2001 através do clamor popular, 
manifestado na 4ª Conferência Municipal de 
Saúde, foi iniciado em Rio das Ostras o 
atendimento odontológico em caráter 
emergencial prestado no Pronto Socorro 
Muncipal. Este serviço foi considerado 
indispensável e sua necessidade ratificada 
através da lei 0779/2003 que tornou o 
mesmo oficialmente plantão 24h, uma vez 
que nem nos municípios vizinhos existe 
atendimento (nem mesmo particular) que 
atenda 24h e ao qual a população possa 
recorrer em caso de dor ou trauma de face. 

Para nossa surpresa, o Diretor 
Administrativo nomeado para o cargo, Sr. 
Fábio Ferreira dos Santos teve a infeliz idéia 
de extinguir o serviço, sob o pretexto 
injustificado de necessitar de mais espaço (a 
sala da odontologia comporta apenas duas 
macas) e de que a demanda de 300 
atendimentos por mês, segundo o mesmo, é 
pequena. 

Essa idéia foi levada pelo Sr. Fábio 
ao Dr. Sérgio Manhães, atual Secretário de 
saúde e ao Sr. Prefeito Carlos Augusto 
Carvalho Balthazar, que a acataram 
prontamente, bem como a executaram de 

forma arbitrária e sorrateira. Ignorando a 
vontade popular, o Conselho Municipal de 
Saúde e a Câmara Muncipal. 

Ao ser indagado pelos dentistas, 
coordenadores de saúde oral e auxiliares de 
consultório dentário sobre o que o referido 
Diretor faria se um filho dele precisasse de 
atendimento dentário emergencial durante a 
noite ou final de semana, ele respondeu, para 
o mal estar de todos, que tem plano UNIMED 
( q u e  s e q u e r  c o b r e  a t e n d i m e n t o  
odontológico)e que portanto iria de carro a 
Macaé procurar auxílio. Isso prova o total 
descaso para com as necessidades da 
população mais carente que não tem carro e 
nem plano de saúde, restando a estes 
somente a opção de aguardar para que 
alguém tome alguma providência rezando 
para que as seqüelas não sejam irreversíveis.

Assinado: Profissionais de Saúde Bucal de 
Rio das Ostras.
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Sebastião Pio de Souza - Suplente
Carlos Renato G. Bersot  - Suplente
Luzia Miranda  - Suplente

Informe 
Jurídico

Dr° Marco Aurélio Fiquem por dentro dos Direitos e Deveres dos 
Servidores através dos Informes Jurídicos 
esclarecidos, em todas as edições do SINDNOVAS, 

pelo advogado do SINDSERV-RO, Marco Aurélio

Natal é tempo de confraternizar 
e dar às mãos a todos os nossos amigos
O SINDSERV-RO deseja a todos os
servidores e amigos um Natal de paz
e um ano de 2010 de mais valorização,
reconhecimento e conquistas.

ABONO SALARIAIS
 
O processo movido pelo Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Rio das Ostras pleiteando 
para os servidores sindicalizados o pagamento da 
terceira e última parcela do abono, está com a juíza 
da 1ª Vara Cível de Rio das Ostras, que requereu a 
juntada da listagem dos sindicalizados e 
esclarecimentos quanto a nossa representação. 
Agora, deve citar o município para se manifestar 
quanto ao pleito requerido da parcela abono dos 
servidores sindicalizados da administração pública 
direta (Secretarias, Guarda...). 
Após o prazo de 72 horas a partir da publicação, a 
juiza irá apreciar o pedido de liminar para o 
pagamento destes servidores.
 

DAS DEMAIS PARCELAS DE ABONO NÃO 
QUITADAS
 
A lei municipal nº 1325/209, promulgada pelo Prefeito 
de Rio das Ostras, previa que os servidores que 
estivessem em exercício em agosto de 2008 , fariam 
jus ao abono que deveria ser pago em 2009, mas que 
foi programado seu pagamento nos meses (fevereiro 
, maio e agosto ) de 2009 , nos termos desta mesma 
lei. Assim, caso, o servidor tenha tido férias, licença 
médica, afastado por motivo de doença ou acidente 
faz jus a percepção das parcelas , haja vista que as 
mesmas, são devidas aos servidores efetivos que 
estavam  em exercício no ano anterior. O 
Departamento Jurídico  aguarda os servidores que 
que não receberam o abono nestas condições para 
ingressar administrativamente e judicialmente contra 
mais essa injustiça praticada pela municipalidade.

  

 
Companheiros mais uma vos lembro que o sindicato é 
o instrumento de luta de vocês,  o medo de 
persiguições e assédio , não pode abalar o moral  dos 
nossos sindicalizados, todas as categoriais precisam 
estar juntas, para construirmos alternativas ao estado 
de perseguição instaurado em nosso município. Vocês 
são servidores que detêm estabilidade, por força de 
concurso público, tudo que a administração pública 
fizer com  vocês, deve ser devidamente 
fundamentado, haja vista o princípio da motivação dos 
atos administrativo. A ásseata do dia dos servidores, 
foi uma demonstração da força da nossa categoria e a 
luta deve sempre continuar, pois é direito do servidor 
ser tratado com dignidade e respeito  por seus 
superiores hierárquicos.
 
 
Feliz Natal . E um ano novo com mais lutas e 
conquistas!!!!
Saudações Cutistas!!!!

CONSIDERAÇÕES FINAIS


