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editorial 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.

nonono

Junte-se a nós!
Volta às aulas
A todos profissionais da educação que retornam após merecido descanso, a nossa acolhida.
Neste ano de 2010, esperamos estar mais juntos para uma ação mais pontual na situação dos 
trabalhadores da educação.
Estamos organizando uma assembléia para o 1º semestre de 2010. Fiquem atentos, pois precisamos 
lutar pela valorização dos trabalhadores da educação, pelas condições salariais, condições de 
trabalho, plano de cargos e salários e formação continuada. Representamos uma grande parte dos 
servidores municipais e queremos portanto, mostrar nossa mobilização e organização, lembrando de 
que o Sindserv-RO continua na grade do Conselho Municipal de Educação.

Bem vindos novos servidores
É com enorme  satisfação que o Sindserv-RO dá boas vindas aos novos servidores que estão 
assumindo seus postos na prefeitura. Era com grande expectativa que o sindicato aguardava a 
convocação dos concursados. Cerca de 300 servidores já foram chamados.

Reunião da diretoria
A diretoria do sindicato informa aos sindicalizados que toda a segunda terça-feira de cada mês 
estará reunida para discutir os problemas da categoria, do sindicato e buscar soluções.

Aconteceu, em dezembro do ano 
passado, a Solenidade de Posse dos 
Conselheiros Titulares, e seus respectivos 
suplentes, para a gestão do biênio 2010/2011 
do Conselho Municipal de Educação de Rio 
das Ostras. O SINDSERV-RO marcou 

Diretores do sindicato tomam posse 
como Conselheiros de Educação 

Chega com certo atraso, o nosso jornal 
Sindnovas acumulando notícias de 
janeiro e fevereiro, foi refeito com muito 
gás para continuar lutando por nossos 
direitos de servidores, sendo um canal 
de comunicação e liberdade do 
servidor.
Queremos desejar a todos um 2010 de 
muito trabalho, mas daquele 
reconhecido e valorizado, e que não 
adoeça os servidores. Precisamos 
estar juntos nos fortalecendo, 
superando o desânimo, buscando as 
razões que nos fizeram servidores 
públicos municipais, não esquecendo 
nunca que somos concursados e que 
estes, que hoje nos desvalorizam, 
passarão . 
Queremos convocar a todos a 
estarmos unidos, nos envolvendo no 
destino de nossa cidade. Engajados 
nos conselhos, acompanhado as 
sessões da Câmara, interferindo onde 
pudermos com nossa presença que 
fará diferença. Aproveitamos para dar 
as boas vindas  aos novos 
concursados, sejam bem vindos e 
venham engrossar as fileiras do nosso 
sindicato, pois precisamos de pessoas 
que nos ajudem a construir um 
sindicato cada vez melhor e mais forte 
.A família dos servidores cresce e 
temos que nos preparar cada vez mais 
para as lutas de nosso sindicato. 
2010 será  um ano de muitas 
atividades, assembleias, eleição do 
conselho fiscal, reuniões setoriais, 
entre outras e também ano de eleições 
estaduais e federais. Muitas coisas 
boas virão este ano, e precisamos estar 
sempre organizados e mobilizados , 
sigamos em frente. 
Vamos lá fazer o que será.

presença na olenidade com a posse dos 
Conselheiros Rene Dutra e Ana Fraga.

A Conselheira Maria Cristina Soares 
Amaral foi homenageada pela Secretária de 
Educação por sua assiduidade total na 
participação da gestão anterior.

s
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Prefeitura demora mais de três meses

para licenciar coordenador do sindicato
A todos aqueles que me perguntarem 

sobre a situação de minha licenciatura 
sindical e o motivo de sua não publicação no 
diário oficial em tempo legal , esclareço: 
Nos dias 26,27 e 28 de agosto  o sindicato 
passou por eleições quando a chapa 1 por 
mim representada ganhou a disputa. Reza a 
Lei 079/94, que o presidente do sindicato 
será liberado para esta função. Para tanto o 
SindServ-RO  encaminhou no dia 15 de 
setembro, documento à administração, 
solicitando  a minha dispensa para ocupar a 
função sindical, procedimento normal que 
já existia e que garantiu a licença e 
liberação do servidor Altedio.

No dia 1º de outubro assumi minha 
função e Altédio retornou á secretaria de 
obras, a partir daí ficamos acompanhando a 
publicação da licença , que não saia. 
Ligamos e a resposta era que estava na 

PROGEM. O tempo foi passando e nenhuma 
resposta. Fui no mês novembro ao gabinete da 
subsecretária de administração, srª Marília da 
Silva, pedindo uma solução para o caso, visto 
que eu me percebia em uma situação pouco 
confortável,  pois não estava na escola e não 
havia sido liberado para atuação sindical, 
através de ato oficial. A Sr.ª subsecretária, 
demonstrando  muito interesse, pediu que 
buscassem  informação sobre o processo, 
tendo sido informada que o mesmo estava na 
PROGEM, me garantindo que tudo faria para 
agilizar o andamento do processo, pois estava 
preocupada com a minha situação salarial. Se 
a publicação não saísse , a partir daquele mês 
meu pagamento seria suspenso, o que de fato 
ocorreu, pois a PROGEM não deu resposta, e 
nada foi publicado.

Registro aqui o interesse da 
funcionária Raquel do departamento pessoal 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Rio das Ostras – RJ
CNPJ: 04.668.359/0001-92

Reg: M.T.E. N.º46000.017545/2001-45

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rio das Ostras convoca a 

Eleição do CONSELHO FISCAL triênio 2010/2013 a ser realizada no dia 01 de 

março de 2010, com primeira chamada às 18 horas e segunda chamada às 18h30, 

com qualquer quórum, na sede do Sindicato (Alameda Casimiro de Abreu, 292 - 

sala 10 - Centro).

As chapa podem se increver até o dia 26 de fevereiro de 2010 na sede do 

sindicato e deve ser formada por três membros titulares e três suplentes.

Rio das Ostras, 9 de fevereiro de 2010

Renê Dutra da Silva

Coordenador Geral

EDITAL PARA ELEIÇÃO DO

CONSELHO FISCAL

NOTA DE ESCLARECIMENTO

que se esforçou com preocupação , mas não 
conseguiu muito êxito. Passou dezembro e 
nada, somente no inicio de janeiro de 2010, 
consegui o ofício respondendo á solicitação de 
dispensa por parte do sindserv-RO, onde o Dr. 
Enéas Rangel, após quatro considerandos, 
indagava ao sindicato qual dos seis 
coordenadores do Sindserv-RO correspondia ao 
cargo de presidente, visto que o Estatuto do 
servidor fala em presidente e não coordenador. 
E que o SIndserv-RO indicasse o cargo que 
equivalesse á função de presidente. Cabe aqui 
informar que todos os documentos e legislações 
estavam no processo, incluindo o Estatuto do 
Sindserv-RO. R e s p e i t a n d o  o s  
procedimentos respondemos as indagações com 
a nossa assessoria jurídica no dia 08/01/2010, e 
também no dia 12/01/2010 quando 
respondemos a uma outra indagação. 
Esclarecidas todas as dúvidas, nossa licença foi 
publicada no diário oficial do dia 22 de 
dezembro  do numero 459 e minha situação 
salarial resolvida no dia 03 de fevereiro de 
2010.

G o s t a r i a  d e  f a z e r  a l g u n s  
questionamentos. Que Procuradoria é esta que 
demora três meses e 15 dias para dar uma 
resposta a um processo? Se tratam  assim uma 
entidade que representa os servidores, o que 
não fazem com os servidores e os moradores 
d e s t a  c i d a d e ?  Q u e m  a s s u m e  o s  
constrangimentos pela falta de salário dos 
meses de dezembro e janeiro, quando não 
recebendo salário passei por situação muito 
difícil? O que mudou da ultima gestão do 
sindicato para esta? Pois na gestão anterior, a 
licença sindical foi tranqüila? È lamentável que 
tenhamos que conviver com situações como 
esta, quero por questão de justiça registrar o 
empenho do pastor Leonardo que não mediu 
esforços para agilizar o andamento do processo 
quando este chegou na PROGEM.

Atenciosamente,
Coordenador Geral,  Renê Dutra
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Espaço Divã

por: Keli Arruda

Síndrome de Gabriela

Assédio Moral
Denuncie 

Você  não é pago para 
ouvir qualquer coisa

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

Calendário

prévio anual 

do Sindserv-RO
Há muitos anos atrás, foi exibida uma 

novela na televisão chamada Gabriela. A 
protagonista era quem dava nome à novela e 
tinha como característica principal o não se 
incomodar com o que os outros pensavam a 
seu respeito. Na realidade, ela era bonita, 
sensual, sedutora e, com isso, conseguia ter 
todos a seus pés.

A  m ú s i c a - t e m a  d a  n o v e l a  
apresentava Gabriela de uma forma bem 
peculiar: "Eu nasci assim, eu cresci assim, 
vou ser sempre assim..."

É a isso que chamo Síndrome de 
Gabriela. É uma síndrome que atinge o 
emocional. Na verdade, esta poderia ser a 
Síndrome de Luíz, de Josefina, de Fernanda 
e de todos nós; porque o portador dela, tenha 
lá o nome que tiver, diz exatamente como a 
música. E crê tanto que isso é o melhor que 
chega a seduzir as pessoas e persuadí-las 
com o objetivo de não precisar mudar nunca.
Um "gabriela" pode ser assim durante toda a 
vida e passar a falsa imagem de que se 
conhece muito bem e se aceita da forma 
como é, enquanto, muitas vezes, sua atitude 
é para esconder seu autodesconhecimento e 
sua baixa auto-estima.

Embora não pareça, é muito mais 
difícil ser um portador da Síndrome de 
Gabriela do que assumir a própria identidade 
ou mudar o que for necessário. Porque fingir, 
manipular, se esconder e lutar contra a 
própria natureza demanda um gasto 
tremendo de energia psíquica, que pode 
trazer "n" problemas emocionais.

Portanto, avalie-se, perceba-se e seja 
feliz; lembrando que muitas vezes, para isso, 
precisamos sofrer uma metamorfose.

MARÇO

ABRIL

MAIO

OUTUBRO

 - ELEIÇÃO DO CONSELHO 
FISCAL.
 - CELEBRAÇÃO AO  DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER.

- INÍCIO DAS ASSEMBLÉIAS 
SETORIAIS
 - PALESTRAS SOB SAUDE DO 
SERVIDOR.
 - ANIVERSÁRIO DO SINDSERV-
RO

-  DIA DO TRABALHADOR
- ASSEMBLÉIA GERAL DO 
SINDSERV-RO.

- DIA DO SERVIDOR, COM BAILE 
E FESTA.
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Mais um ataque ao sindicato

Foi publicado na página 10 do Diário 
Oficial de Rio das Ostras da semana de 22 a 
28 de janeiro a Portaria 111/2010, que 
instaura um inquérito administrativo contra 
o Diretor do Sindicato, Dr. Getúlio Cabral. 
De acordo com a publicação o inquérito tem 
a finalidade de apurar a responsabilidade de 
emissão de um laudo médico. 

G e t ú l i o  C a b r a l  é  m é d i c o  
cardiologista lotado na SEMUSA e diretor 
eleito para a nova gestão do sindicato. Para 
a diretoria do sindicato essa atitude da 
administração municipal é outra forma de 
atacar os dirigentes sindicais e tentar 
desestruturar  a  organ ização dos  

trabalhadores.
D r.  G e t ú l i o  s e r á  

investigado se infringiu os 
incisos III, IV e X do artigo 
103 e o inciso IX do artigo 
1 0 4 ,  t o d o s  d a  L e i  
Municipal 079/1994.

O inciso III define 
como dever do servidor 
“Ser leal às instituições a 
que servir”. “Conhecer e 
observar as normas legais e reg ulame
ntares” e “Manter conduta compatível com a 
moralidade administrativa” estão descritos 
nos incisos IV e X, respectivamente. Já no 

Prefeitura instaura inquérito administrativo
contra diretor do Sindserv, Dr. Getúlio

Há mais de um mês o Procurador do 

município, Enéas Rangel Filho, não comparece 

ao seu local de trabalho na Prefeitura. É possível 

que esteja despachando de outro lugar, onde as 

questões e os processos são levados a ele, mas 

isso não é correto.

O motivo do não comparecimento ao 

local de trabalho não foi divulgado. O problema 

é que o procurador não foi afastado através do 

Diário Oficial como acontece com os outros 

servidores municipais.

O Sindicato representa e defende os 

trabalhadores desta Prefeitura. É indiscutível 

que, por mais que se esforce, o Procurador está 

causando transtorno aos trabalhos da PMRO por 

conta de sua ausência e, por conseguinte, 

causando transtorno aos funcionários. Os 

processos certamente demoram mais a tramitar, 

as decisões demoram mais a ser tomadas, as 

consultas demoram mais a ser feitas.  Sem 

dúvida, os trabalhos, os trabalhadores, e, por 

fim, toda a cidade está sendo prejudicada. 

Então, é nosso dever, como Sindicato, 

questionar isto.

artigo 104 do Capítulo II das 
Proibições está descrito no 
inciso IV - “Valer-se do cargo 
para lograr proveito pessoal 
o u  d e  o u t r e m ,  e m  
detrimento da dignidade da 
função pública”.

O Departamento Jurídico do 
sindicato está preparando a defesa do diretor. 

A Procuradoria Geral tem 60 dias para emitir seu 
parecer, prorrogáveirs por mais 60 dias a seu 
critério.

“Querem minar a organização sindical e 
os servidores não podem permitir isso” - afirma 

Procura-se o procurador
Dificilmente outro trabalhador da Prefeitura 

teria este benefício. Dá para imaginar uma professora 

que não vá à escola todos os dias? O que aconteceria 

com ela? E um guarda municipal que não 

comparecesse ao serviço por mais de um mês? Mesmo 

um Diretor de Departamento, ou um Assistente – será 

que os processos seriam levados até eles? Difícil 

acreditar...

Entre suas atribuições cabe ao Procurador 

orientar sobre a legalidade dos atos. Para a diretoria 

do sindicato este ponto não está em discussão, porque 

o procurador deve saber se tem ou não o respaldo da 

Lei para fazer o que está fazendo. No entanto, 

questiona a Administração Pública que deve ir além 

disto. “Há coisas que podem ser legais, mas são 

imorais. Ou seja, podem até ser permitidas pela lei, 

mas nem por isto devem ser feitas, porque não são 

moralmente corretas” - afirma o coordenador do 

sindicato, Renê Dutra. A este respeito o Código de 

Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 

Executivo Federal tem um texto exemplar. Ele diz, 

logo em seu início:

        “O servidor público não poderá jamais desprezar 

o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que 

decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o 

injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e 

o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o 

desonesto”.

Independentemente da legalidade, para o 

Sindicato isto é uma conduta indevida e um mau 

exemplo. “Se ele não pode trabalhar por motivos de 

saúde, faça como qualquer outro servidor: tire uma 

licença médica, ou afaste-se” -sugere o coordenador 

do Sindicato.

 “Ela fala de um homem que nunca se 

afastava do seu serviço. Quando lhe perguntaram o 

motivo, ele disse que tinha dois grandes medos: 

primeiro, tinha medo de se afastar, fazer muita falta e 

todo mundo perceber. O segundo medo era muito pior: 

tinha medo de se afastar, não fazer falta nenhuma e 

ninguém perceber”.

( – para quem quiser conhecer o Código de 

Ética Profissional do Servidor Público Civil do Pode 

Executivo Federal, basta procurar na internet. Ele tem 

um número bem apropriado: é o Decreto 1.171...)

Histórinha -

Em tempo 
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Aniversariantes 
de Janeiro
1  NELSIMAR DA COSTA NASCIMENTO

2  ELIANA SILVA DE OLIVEIRA   

2  MICHELA DE CARVALHO DUTRA 

2  LIDIA CELESTE S. SILVEIRA 

2  MARIA REGINA CAVALCANTE DOS SANTOS    

2  CÉLIA REGINA AZEVEDO DE LIMA SOUZA     

3  CRISTIANE PONTES ALVES BARRETO 

3  NEVES MARINA CABRAL CUNHA

3  FÁTIMA SUELI M. DE OLIVEIRA  

3  MARIA DO CARMO MARQUES DE S. ANTEZIL

3  NEIDE DA SILVA GOMES BATISTA

4  MARILIM VASCONCELOS SILVA  

4  RACHELL INES OLIVIERA DE PAULA  

4  VERONICA SENA MARVILA   

5  EUZEBIA JORGE BARROS 

6  WALTER DE OLIVEIRA E SILVA FILHO  

6  GELMA GOMES LIMA

6  REINALDO DA CONCEIÇÃO HENRIQUE

8  ELISANDRO GONÇALVES HENRIQUES 

9  VERA LUCIA RANGEL DE SOUZA   

10  ELIETE CABRAL SEGUNDO    

10  GILBERTO TAVARES FILHO

10  BRUNA CRUZ DOS SANTOS

11  DEISE LUCIDY DE SOUZA ERASMO 

11  RENATO PAULA DE SOUZA 

12  VALCINEIA RIBEIRO COSTA FARIA 

12  DÉBORA TEIXEIRA AMARAL FOLLY   

12  ADILSON GOMES DA SILVA

13  JEAN CERQUEIRA

14  MARIA FRANCISCA M. DA SILVA  

14  LEONARDO DA COSTA MATOS 

15  RITA DE CASSIA CASTILHO BRITO 

15  NUBIA DA SILVA CANDIDO     

15  LEANDRO ALVES PINTO

15  ZILMA MARIA DOS REIS            

15  MARINA GOMES BALBINO MOTA     

16  ANDRÉ LUIZ MONTEIRO TRISTÃO 

16  CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 

16  NILZA GUIMARÃES S. DA SILVA    

16  ERENICE PINHEIRO FERREIRA NAGIB

17  LUIZ PAULO DE ALMEIDA ALOE    

17  LUCIA HELENA D. BARBOSA

17  MARIA DA GLORIA SANTOS S. GOMES 

17  VERA LUCI A RUFINO DA SILVA  

17  TAMARA COELHO GARCIA 

18  SIMONE DA CRUZ JESUS  

18  JOILÇA DE JESUS  

18  JOILDA PINHEIRO BARRETO   

19  THIAGO PAULA M. DE FIGUEIREDO    

19  MARINEISE GOMES RANGEL  

20  LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA   

20  ERICA MARCELO FELICIANO RAMOS

20  NEUCI ALVES NOGUEIRA 

20  SEBASTIANA FERREIRA     

21  ELISANGELA TEODORA DOS SANOS   

23  ALCELINO BORGES

23  MARIA MADALENA LEITE PEREIRA  

24  CLAYSON MARLEI FIGUEIREDO

24  EMERSON FRANCISCO DOS SANTOS  

25  LUCIANA LEITE DO NASCIMENTO 

25  ANGÉLICA MENDES DA  SILVA    

26  ADÉLIA DUARTE DE M. SANTANA

27  HENDERSON H. LOPES MACHADO 

27  MARIA DAS GRAÇAS DE O. CANDECO  

27  WALDEMAR MELO DE PINTO JUNIOR

27  ALDIEJNA CANABARRA BENTO 

28  ROSANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA   

28  PAULO REINALDO DA C. PORFIRIO       

28  ROSA HELENA DOS S. MOREIRA   

29  CELSO LUIZ BARROS DA SILVA   

29  CLAUDIO ALBERNAZ  GONÇALVES  

30  EDA PEREIRA DA  SILVA

31  RITA DE CÁSSIA R. GUIMARÃES 

Fevereiro 2010

Veja abaixo: prestação de contas referente Dezembro de 2009 

DATA                                ESPECIFICAÇÃO                            VALOR

1 ch851050- Compras Supergenro  R$ 142,98 

2 ch851053-pag.1ª parc.13º, Salário funcionária, Auxílios 

Transporte, Alimentação e GAP, Instrutor de informática

Prof.ª inglês, Manutenção Site, DARF`S, FGTS, INSS,

i-conecta, Cartório, Recarga de cartucho.  R$ 2.181,85 

9 ch 851043- Visita de téc. p/ manutenção do micro. R$ 50,00 

11 Débito em c/c- pag. Ampla sl 10  R$ 152,15 

11 Débito em c/c- pag. Ampla sl 12  R$ 48,83 

15 Débito em c/c- pag. Tel fixo Oi  R$ 196,89 

16 ch851057- Contabilidade  R$ 395,00 

16 ch851058 - pag. Gráfica composição Sindnovas 46 R$ 729,00 

16 ch851060- Confecção Sindnovas 46  R$ 928,75 

17 ch851059- Táxi para buscar Sindnovas 46 em Cabo-Frio R$ 120,00 

17 ch851062- Recarga de cartuchos, Distribuição sindnovas

46,pag.2ª parc.13º,INSS ref13º, Suporte téc. Bc dados  R$ 983,36 

18 ch851054- pag. Táxi e almoço p/ jurid. Conferir proc.  R$ 121,40 

22 ch851061- pag. Jurid, ref. Nov.e gastos c/ desp.jurid.  R$ 1.782,29 

23 ch851063- pag. Aluguel sl 10 e 12  R$ 1.092,00 

28 Débito em c/c tarifa bancaria  R$ 17,00 

28 Débito em c/c- pag. Vivo plano empresas  R$ 449,03 

29 ch851065- Almoço última reunião 2009 da Diretoria R$ 106,27 

TOTAL DESPESAS:  R$ 9.496,80 

SALDO ANTERIOR C/C:  R$ 3.854,80 

RECEBIMENTOS C/C:  R$ 16.729,77 

RESGATE DA POUPANÇA  R$ 658,13 

SALDO ATUAL C/C EM 31/12/09  R$ 13.652,76 

SALDO ATUAL C/P EM  R$ 12.812,24 

SALDO TOTAL C/C E POUPANÇA  R$ 26.465,00 

Prestação de Contas 

1 ESMERALDINO O. DO NASCIMENTO

2 EMANUEL DE OLIVEIRA SANTANA

2 MARIA DE LOURDES DO N.VITORINO

3 ANGÉLICA SILVA DA SILVEIRA

3 MAURÍCIO BARBOSA ALVARENGA

3 MARA SUELI DA GLÓRIA LEAL

4 GILBERDAN DA SILVA GOMES

4 FRANCISCO CARLOS DA S. RODRIGUES

4 IVANI FERNANDES CAMPOS HAUSMANN

4 NEUZELIR M. DA SILVA

4 ANTONO MANOEL RODRIGUES

5 ELIANA MACHADO I. DA SILVA

5 LUCIA HELENA DE SOUZA PEDROZA

5 PATRICIA MARQUES CAVALCANTE

6 OLINDA MARIA DA S. MENDES

6 SUZETE MARIA T. ALVES

7 JAILTON JOSE DE ARRUDA

7 JARETE OLIVEIRA SILVA PEREIRA

7 LIA MARCIA DE S. DOS SANTOS

7 NATALIA DO VALLE CARDOZO

7 LUCINÉA DA SILVA PEIXOTO

7 MARLA FERNANDA J. RIBEIRO

7 MARIA EMILIA GUIMARÃES FERREIRA

8 EDEVAL CALDEIRA CHAVES

9 ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS

10 MARCOS HENRIQUE DA SILVA

10 PAULA CÉLIA GONÇALVES GAMA

10 PATRICIA R. DE LIMA

10 RICARDO CONSTANTE B. MARTINS

11 ECINELMA DA SILVA GOMES

11 GABRIELLA GADELHA MOTA DOS SANTOS

13 PATRICIA MESQUITA. DOS SANTOS

13 VALQUIRIA SODRÉ FERREIRA

14 EVELYN DE LIMA PEDREIRA VELLOSO

14 RICARDO BARBOSA DA SILVA

15 IVONE SOUZA DE MELO

15 JULIANA LOUVAIN DE OLIVEIRA CÂNDIDO

15 WILLIANS MELO DE ALMEIDA

16 ROBSON LOURENÇO DOS SANTOS

17 DEBORA PINHEIRO NASCIMENTO

17 GERALDA DAS GRAÇAS ROSA

17 LEANDRO DE LIMA

18 KATIA ROGERIA DA SILVA DA SILVA

18 FREDERICK WAGNER DE AZEVEDO

18 ANA MARIA SILVEIRA DOS SANTOS

20 ELIANA RUY BERDUEGA

20 VERA LUCIA GOMES RODRIGUES
20 ANGELA MARIA RODRIGUES
21 CARLO FILIPE BANHOS ESTOLANO
21 SIMONE RAMOS
21 FERNANDO ANTONIO N.GUIMARÃES
21 MARIA DE FÁTIMA DOS S. BRAGA
21 ONIAS DOS SANTOS MACHADO
22 PAULO SERGIO DA SILVA COPOLILLO
23 AUGUSTO SERGIO DA SILVA
23 DORIS YANE VITORIO DE CASTRO
24 LEO LIMA LEANDRO
24 REGINA CELI PEIXOTO CARVALHO
24 REGINA CELI PEIXOTO CARVALHO
25 AMANDA SANTOS TAVARES
25 LUIZ CARLOS PEREIRA MELLO
25 RODOLPHO AALVES FONSECA
26 HIONAR MIRANDA RODRIGUES CUNHA
26 MARCIA ELIZABETH T. JARDIM
26 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA
26 SANTANA C.F. ANDRADE
28 CLEMILDA G. DE SOUZA
28 EUNICE PEREIRA DE ARRUDA
28 GIRLEIDE DAS D. S. NASCIMENTO
28 NELSON CLAUDIO A. DE ANDRADE

Veja abaixo: prestação de contas referente Novembro de 2009 

DATA                                ESPECIFICAÇÃO                            VALOR

4 ch 851041- pag. Recarga cartucho; salario funcionaria; 

                  aux. Alimentação; aux. Transporte; GAP;Instrutor de In-

formática;prof. Ingles; INSS;FGTS; I-conecta;Propagan-

da de moto som para passeata do servidor; confecção

de faixas passeata servidor;  R$ 2.115,78 

4 ch851042- aluguel sl 10 e 12  R$ 1.065,00 

11 ch 851044-contabilidade  R$ 272,00 

12 ch 851045- pg. Grráfica composição sindnovas 45  R$ 608,00 

13 débito em c/c- Ampla sl 10  R$ 108,52 

13 débito em c/c - Ampla sl 12  R$ 57,15 

16 débiot em c/c- Tel. Oi fixo  R$ 142,34 

18 pag. Distribuição do sindnovas n. 45, diversos setores R$ 500,00 

18 ch851047- pag. Papelaria  R$ 298,95 

18 ch 851048- pag. Jornalista fv2 ref. N. 45  R$ 1.000,00 

20 ch851046-pag.Condução e taxa para 

buscar sindnovas 45  R$ 145,95 

23 ch851051- pag. Assessoria jurídica ref. Setembro R$ 1.500,00 

23 ch851052- pag. Assessoria jurídica ref. 

Outubroc/ reajuste R$ 1.593,29 

25 débito em c/c- tarifa bancária  R$ 8,50 

TOTAL DESPESAS:  R$ 9.415,48 

Prestação de Contas 

SALDO ANTERIOR C/C:  R$ 3.853,07 

RECEBIMENTOS C/C:  R$ 9.281,36 

RESGATE DA POUPANÇA  R$ 286,53 

SALDO ATUAL C/C EM  R$ 3.854,80 

SALDO ATUAL C/P EM  R$ 13.416,14 

SALDO TOTAL C/C E POUPANÇA  R$ 17.270,94 
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Candidato classificado
 tem direito à vaga

Em agosto do ano passado, o 

Superior Tribunal de Justiça decidiu que 

se o preenchimento de uma vaga ficar 

pendente devido à desistência de 

candidato inicialmente habilitado 

dentro no número de vagas previsto em 

edital, o candidato classificado na 

posição seguinte ao número de vagas 

oferecidas em concurso tem o direito à 

nomeação. Sempre dentro do prazo de 

validade do concurso. 

A n t e s  n ã o  h a v i a  e s s a  

obrigatoriedade, por isso fique de olho 

se participou de algum concurso público.

Funcionários do município recebem 

menos que o mínimo

O governo federal fixou em R$ 

510,00 o novo valor do salário mínimo, que 

passou a vigorar em janeiro de 2010.

O valor anterior que era R$ 465,00 teve um 

reajuste real estimado em 6%.

Apesar do aumento, os auxiliares de 

serviços gerais do município que recebiam 

um salário mínimo, passaram a receber 

somente R$ 485,18. Vai contra a 

constituição qualquer trabalhador receber 

menos que o mínimo. O sindicato questiona 

quando esse problema será solucionado.

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%

r ai ilf d
od

o
i

 t
vr

em

e

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)
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O Sindserv-RO não se responsabiliza pelas cartas enviadas pelos leitores e por artigos assinados. 

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

A juíza Juliana, que está cobrindo férias da 

titular da 1ª Vara Cível, onde tramita o 

processo do abono, recebeu no dia 25 último 

o processo de pagamento da última parcela 

do abono, nos termos da lei nº 1325. A juíza 

analisará a causa para citar o município a se 

manifestar no prazo de 72 horas, a partir da 

publicação do despacho.

O SindiServ aguardará o andamento deste 

processo que visa também forçar a 

Administração Pública a rever a sua inércia 

sobre este tema. A diretoria também espera 

que o governo municipal tenha bom senso 

para pagar com juros e correção monetária a 

referida parcela do abono.

A Justiça Cível acumula hoje nas duas Varas 

todas as competências - civil, criminal, 

família, sucessões, fazenda pública -, e está 

por conta disso muito atribulada. Os 

processos criminais têm sempre preferência, 

já que discutem os direitos constitucionais e 

fundamentais que são a vida e a liberdade 

dos indivíduos. 

Para o sindicato, o Presidente do Tribunal de 

Justiça deveria criar mais uma Vara Cível na 

cidade, ou de novo redistribuir as 

competências, para agilizar os julgamentos 

desta Comarca.

O Sindicato através de seus advogados 

acompanhará constantemente o desenrolar 

desta demanda tão importante para os 

servidores e também para a economia da 

cidade.

contracheque do servidor 1,5% do salário base (por 
exemplo: quem exerce a função de agente 
administrativo, o desconto é de R$ 12,23 mensais). 

Benefícios: O sindicalizado tem direito à 
assessoria jurírica, desconto de 10% até 50% em 
diversos serviços e comércios de Rio das Ostras 
como dentista, academia, sapataria, laboratório e 
papelaria, entre outros. Curso gratuito de 
informática ou inglês oferecidos ao sindicalizado e 
seus dependentes. Também é a sindicalização que 
permite ao sindicato melhorar seu jornal e a página 
na internet, melhorando a comunicação com os 
servidores.

Lutamos por você, junte-se a nós!

a categoria toda a aumentar ou manter suas 
conquistas. O Sindserv representa a força do 
coletivo. E é pensando no servidor que o sindicato 
está mais atuante na luta pelos interesses da classe. 
Para se filiar é necessário  preencher a ficha que 
acompanha essa matéria e entrar em contato com o 
sindicato pelos telefones: (22) 2760-8933 e (22) 
99759149 ou através do email: sindserv-
ro@ostras.net. 

Ou ainda comparecer à sede localizada na 
rua Alameda Casimiro de Abreu, 292, sala 10 – 
Centro, Rio das Ostras, de segunda a sexta-feira, 
das 9 às 18h. 

E n c a r g o s :  S e r á  d e s c o n t a d o  n o  

Uma campanha permanente de 
sindicalização está sendo desenvolvida pelo 
Sindserv. Estar sindicalizado representa 
acreditar no sindicato e fazer dele seu 
representante legal junto à administração 
pública.
 Um sindicato só é forte e só conquista 
alguma coisa, quando representa muita gente, 
por isso é importante que a entidade tenha 
mu i to s  s i nd ica l i zados .  I s so  ga rante   
representatividade e força para o representante 
dos servidores.

“Uma andorinha só não faz verão”. Lutar 
sozinho deixa o trabalhador exposto e não ajuda 

Sindicalize-se e construa 
um sindicato forte

Última parcela do abono


