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Plano de Cargos e Carreiras do Servidor (PCCS) foi 
promessa de campanha e será uma prova de 
fidelidade do Executivo e do Legislativo, com o 
servidor. Vai também acabar com uma boa parte 
da desigualdade entre os servidores, inclusive, 
acabar com o abuso de poder de certos cargos que 
se sentem patrões, e o mais importante, o PCCS, 
vai através da segurança individual, fazer com que 
alguns servidores se reconheçam e descruzem os 
braços, abraçando sua causa de bom servidor para 
fazer carreira, saindo da mesmice e dos assédios 
morais que vem sofrendo. O SINDSERV-RO , 
convida a todos para uma reflexão: venham 
participar da elaboração da proposta que vai nos 
dar a certeza de dever cumprido, colaborando e 
lutando pelo futuro dos servidores. Esta conquista 
vai servir como exemplo da importância da 
parceria entre o poder público, sindicato e 
servidor; onde todos só têm a ganhar. O SINDSERV-
RO contrata os técnicos, o servidor participa e o 
executivo junto ao legislativo avaliam e em 
seguida vai para a negociação e finalmente a 
implantação. Sabemos que não é fácil, mas como 
diz o ditado: “tudo que vem fácil, vai fácil”. A 
maior prova disso, está acontecendo com os 
guardas, que ganharam plantões que facilitou a 
vida de muitos, mais por falta de garantia e 
respaldo nos seus editais do concurso, muitos 
voltaram a cumprir a carga horária do concurso (40 
horas semanais), e outros plantões foram 
reduzidos e com isso desorganizou todos os 
projetos, tudo por falta de um bom PCCS. Vamos 
todos abraçar o que vai ser bom para todos, não 
esperem milagre. Participe e acredite você pode 
tudo o que quer, e nós queremos um plano de 
carreira que possa dar garantia que o tempo de 
serviço, o bom desempenho, o bom entrosamento 
entre os trabalhadores, a boa vontade e interesse 
de participação dos encarregados e chefes de 
setores e que tenha uma qualidade de 
atendimento aos munícipes, o qual só acontecerá 
com a implantação do PCCS. Esperamos que o mais 
rápido possível seja implantado o tão necessário e 
sonhado PCCS. 

editorial Notas

Parcerias

Coordenador Geral Altédio

Servidores de Rio das Ostras  devem pertencer ao Sindservi

Os servidores públicos filiados ao Sindilagos que representa os servidores de Casimiro de Abreu, devem 
mudar sua filiação para o Sindservi_RO. O sindicato de Rio das Ostras se desmembrou do sindilagos, 
devido à emancipação da cidade, porém alguns filiados do sindilagos moradores de Rio das Ostras, 
permaneceram filiados ao sindilagos. A expectativa é que haja espontaneidade na transferência para o 
sindservi que é o legitimo sindicato da cidade.

O 13º CECUT-RJ – Congresso Estadual da Cut Rio de Janeiro será realizado nos dias 19, 20 e 21 de 
junho, em Miguel Pereira/RJ. Para participarem do Congresso, as entidades filiadas interessadas 
devem acompanhar um cronograma com datas a serem cumpridas como atualização cadastral, novas 
filiações, etc. Mais informações através do site  www.cutrj.org.br.  

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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Bo  ca on  amb nTr o e
No período de um ano, a Guarda Municipal vem sofrendo com as 
mudanças na escala de serviços. Essas mudanças repentinas e sem 
critérios desestruturam a vida do servidor completamente. É claro 
que em época de grande necessidade de se aumentar o contingente 
nas ruas, como por exemplo, carnaval e passagem de ano, a 
mudança na escala é inevitável. Todos os anos acontecia o mesmo, 
logo após o feriado a escala voltada a normalidade, o que este ano 
não aconteceu. Isso tem causado um desgaste muito grande dos 
servidores o que acaba afetando diretamente nos serviços prestados à 
população de Rio das Ostras. Propomos ao secretário, Cel. Sérgio Pinto, 
que antes de qualquer mudança na escala de serviço, comunicar ao sindicato e 
aos servidores e através de uma assembléia, poder discutir com os companheiros da 
guarda a melhor solução.

Carta enviada por servidor que não quis se identificar

CONAE 2010

A Conferência Nacional de Educação – CONAE é um espaço democrático aberto pelo Poder Público para 
que todos possam participar do desenvolvimento da Educação Nacional. Uma das principais tarefas dos 
participantes do evento será a definição das bases do novo Plano Nacional de Educação (PNE), que 
entrará em vigor em 2011. Estabelecido por lei em 2001, o PNE traça metas de acesso e qualidade da 
educação pública que devem ser atingidas pelos governos federal, municipais e estaduais. Acesse o site 
http://portal.mec.gov.br/conae/
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DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS                                                        19.196,63
      DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                                (59.556,05)
      DESPESAS TRIBUTARIAS                                                                               184,74
      DESPESAS C/ SERVIÇOS PRESTADOS                                                  (26.208,36)
      DESPESAS FINANCEIRAS                                                                          (2.285,74)
      RECEITAS OPERACIONAIS                                                                       107.331,52

O  P  E  R  A  C  I  O  N  A  L                                                                                19.196,63

ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                                                                 19.196,63

ANTES DO IMPOSTO DE RENDA                                                                      19.196,63

   L  I  Q  U  I  D  O                                                                                                19.196,63

A  T  I  V  O                                                                                                           36.352,80

  ATIVO CIRCULANTE                                                                                         34.454,80

     DISPONÍVEL                                                                                                   34.454,80
        BANCOS C/ MOVIMENTO                                                                           34.454,80
          BCO DO BRASIL S/A                                                                                 34.454,80

                                              

ATIVO PERMANENTE                                                                                          1.898,00

  IMOBILIZADO                                                                                                      1.898,00
   MOVEIS E UTENSÍLIOS                                                                                     1.898,00
     MOVEIS E UTENSÍLIOS                                                                                   1.898,00

 

PASSIVO                                                                                                           36.352,80

  PASSIVO CIRCULANTE                                                                                      908,30

      OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                                                                  365,95
          INSSS A RECOLHER                                                                                   256,26
          FGTS A RECOLHER                                                                                      59,87
          PIS A RECOLHER                                                                                          14,50
          CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER                                                             35,32

          OBRIGAÇÕES FISCAIS                                                                                 25,84
            IR FONTE A RECOLHER                                                                             25,84

          OBRIGAÇÕES DIVERSAS                                                                           516,51
              SALÁRIOS A PAGAR                                                                                516,51
                  

                                                                      19.196,63

SALÁRIOS A PAGAR                                                                            516,51

PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                                                     35.444,50

  CAPITAL SOCIAL                                                                                             16.247,87
     PATRIMÔNIO SOCIAL                                                                                  16.247,87

SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO                                                             19.196,63
   SUPERAVIT NO EXERCÍCIO.  

Balanço Patrimonial

Empresa:0163-SINDICATO DOS SERVD. DE RIO DAS OSTRAS - SINDSERV                                                                                                      CNPJ/CPF: 04.668.359/0001-92

End.: ALAMEDA CASIMIRO DE ABREU 292-SALA 10-CENTRO

MUNICÍPIO: Rio das Ostras                             UF:   RJ                                                                                                                                                           Emitido em:   23/04/2009

Período: Janeiro a Dezembro de 2008             Data do encerramento: 31/12/2008          NIRE:                                                                                           Dt. Registro:   07/06/2001 

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R$ 36.352,80. (   TRINTA E SEIS MIL TREZENTOS E

CINQUENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS  ).

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e

comprovantes fornecidos pela gerência da firme que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência

e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

 

Sindicato Realiza Assembléia para Prestação de Contas
Reunião será realizada no próximo dia 20, na sede do sindicato

De acordo com o estatuto do Sindicato dos servidores art. 12 a diretoria deve submeter a assembléia anualmente com o parecer prévio do Conselho
Fiscal, balanço político financeiro anterior e previsão orçamentária e o relatório de atividades, assim como de trabalho. A assembléia será realizada
no próximo dia 20, na sede do sindicato, situada na Alameda Casimiro Abreu, 292, sala 10 e 12, Centro e irá apresentar os seguintes dados:
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ESTUDOS DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS
Formulário para pesquisa junto aos servidores públicos do 

Município de Rio das Ostras

                                                       

Nome:_______________________________________________________________________

Data de nascimento:___________________Matrícula:________________________________

Formação Escolar:________________________Graduação:____________________________

Especialização:__________________________  Pós-Graduação:________________________

Cargo:______________________________Salário:________________Sindicalizado?_______
                                    

Leia:

      Campo 1 - Dados Pessoais

Pense em complexidade como a dificuldade das tarefas que lhe são determinadas no 
dia a dia do trabalho. Imagine o quanto você tem que responder a solicitações, 
cumprir rotinas, realizar sempre a mesma coisa, ou ao contrário realizar coisas 
novas. Sugerimos que, para responder, você faça para si mesmo uma escala de 
dificuldades, parecida com esta:

Grau leve - Cumprir sempre as mesmas tarefas, sem ter que pensar muito;

Grau pequeno - Cumprir tarefas novas, tendo que ter criatividade e imaginação;

Grau médio - Cumprir tarefas tendo que recorrer a outras pessoas para saber como 
as realizar;

Grau pesado - Cumprir tarefas tendo que estudar para as poder realizar.

Com isto em mente responda:

Campo 2 - Complexidade do Trabalho

a) Você acha que seu salário corresponde ao grau de complexidade de seu trabalho?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

b) Você conhece outros cargos, ou funções, no Município, que têm o mesmo grau de
complexidade mas têm um salário melhor? Quais são?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

c) Você conhece outros cargos, ou funções, no Município, que têm o mesmo salário
que o seu, mas com um grau de complexidade menor? Quais são? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

d) E com o mesmo salário que o seu, mas com um grau de complexidade maior?
Quais são? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Campo 3 - Responsabilidade do Trabalho

Pense em responsabilidade como aquilo que lhe compete em seu trabalho. Imagine, 
por exemplo, o que aconteceria com o Município se você: num grau leve, faltasse ao 
trabalho; ou se, num grau extremo, o seu cargo nem mesmo existisse no serviço. 
Pense ainda nas responsabilidades de seu trabalho com o público do município 
(atendimento, assistência, etc), e com a administração (imagem do município, 
representação em eventos, solenidades, negócios...). Com isto tudo em mente,
responda:

a) Você acha que seu salário corresponde ao grau de responsabilidade de seu
trabalho?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

b) Você conhece outros cargos, ou funções, no Município, que têm o mesmo grau
de responsabilidade mas têm um salário melhor? Quais são?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

c) Você conhece outros cargos, ou funções, no Município, que têm o mesmo
salário que o seu, mas com um grau de responsabilidade menor? Quais são?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) E com o mesmo salário que o seu, mas com um grau de responsabilidade maior?
Quais são? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Campo 4 - Expectativa Profissional

a) Na atual situação você vê possibilidade de desenvolvimento profissional no
Município, sem fazer um novo concurso público?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

b) Sua expectativa de permanecer no serviço municipal, no atual cargo, é de:

5 anos(  )

10 anos(  )

15 anos(  )

até a aposentadoria (  )
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quanto à data. O DIA DO TRABALHO, 
porém, só foi institucionalizado com o 
Estado Novo, em 1938, e declarado feriado 
nacional pelo governo do marechal Eurico 
Gaspar Dutra, com a Lei n. 662, de 6 de 
abril de 1949.

.

a u t o r i d a d e s ,  q u e  p e r s e g u i a m  
politicamente os manifestantes, mas aos 
poucos se consolidou. Hoje, sob a 
designação de DIA DO TRABALHO, são 
feitas comemorações em quase todos os 
países do mundo, com pequenas variantes 

Só o trabalho constrói. O Dia do Trabalho é 
essencialmente importante, porque é 
nessa data que o esforço humano para 
modificar a natureza e explorá-la para o 
progresso da humanidade é reconhecido. 
Todas as pessoas, cada uma na sua 
profissão, são igualmente necessárias. A 
c omun idade  depende  t an to  de  
engenheiros e médicos quanto de 
pedreiros, padeiros e agricultores.

Um pouco de história

No dia primeiro de maio de 1886, em 
Chicago, grevistas entraram em choque 
com a polícia. Explodiu uma bomba e 
morreram quatro operários e sete 
policiais. Alguns líderes grevistas foram 
presos e executados no ano seguinte. Em 
junho de 1889, os socialistas reunidos em 
Paris, para fundar a II Internacional, 
aprovaram a resolução de consagrar o dia 
primeiro de maio de todos os anos, como o 
Dia Internacional dos Trabalhadores, em 
memória das vítimas de Chicago. A 
iniciativa se propagou lentamente, a 
princípio encontrando resistência das 

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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Parcerias

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 tem  a  Desc.para o tratamento Holístico:10 15%
Com a Terapeuta Holística: Moema Lucchetti.

·Terapia de Florais.

·Massoterapia.

·Auriculoterapia e outros.
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O SINDSERVI-RO homenageia todos os
trabalhadores pelo primeiro de maio

A data comemorativa já passou, mas o sindicato reservou espaço nesta edição para
parabenizar todos os trabalhadores

Servidor é homenageado para representar
toda a classe

 Através desta edição o SindNovas homenageia o servidor, Paulo César Ferreira 
Rodrigues para representar todos os servidores pelo dia do trabalhador.  Nada 
mais justo que lembrar de profissionais que trabalham para assegurar a 
tranqüilidade e paz no município. Paulo é agente da Guarda Municipal de Rio 
das Ostras e vem falar um pouco sobre a vida de um profissional da área, 
riscos, vantagens, desvantagens, etc.

“Para falar sobre a Guarda Municipal tenho que retornar um pouco no tempo. Tivemos um caminho árduo para ter a 
confiança de todos, mas fomos reconhecidos pelo trabalho que apresentamos, e, consequentemente somos respeitados 
pelos munícipes. Mas para isso acontecer, tivemos que ter nossa identidade própria, como uma boa polícia municipal, sem 
o quartel, mas sim com nossa secretaria e divisões, buscando de fato um serviço de alta qualidade”, disse, ressaltando 
ainda que a classe não copiou modelos de polícias fardados.

 “Meu trabalho refere-se ao planejamento; organização; controle; coordenação de ações administrativas da área de 
recursos humanos; elaborar e coordenar os projetos sociais, artísticos e esportivos dentro da Secretaria Municipal de 
Guarda e Trânsito (SETRAN); organizar e criar métodos de planejamento estratégico, dos setores da SETRAN”, contou.

Vindo de Bento Ribeiro/RJ na tentativa de fugir da violência crescente do Rio, Paulo virou servidor na cidade de Rio 
das Ostras onde foi recebido de braços abertos, com sua hospitalidade, beleza e tranqüilidade. “Virei servidor 
contratado logo após a emancipação, e quando teve o primeiro concurso virei servidor estatutário, sempre como 
Guarda Municipal”, frisou e concluiu dizendo que quando procurou a Guarda Municipal para trabalhar, já conhecia a 
sua finalidade, e correspondia ao que eu tinha a oferecer para o Município de Rio das Ostras
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contribuição, o servidor terá direito a muitos 
benefícios, tais como: desconto de 10% até 50% em 
diversos serviços e comércios de Rio das Ostras 
como dentista, academia, sapataria, laboratório e 
papelaria, entre outros. 

Outro benefício é o curso gratuito de informática ou 
inglês oferecidos ao sindicalizado e seus 
dependentes.

Lutamos por você, 
junte-se a nós!

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. 

Para agilizar esse processo, o jornal Sindnovas trás 
mais este mês a ficha impressa para você preencher 
e entregar no próprio sindicato. 

Encargos – Será descontado no 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). A partir desta 

O Sindserv luta pelos direitos dos servidores 
públicos, mas precisa que a classe esteja 
interessada

“Uma andorinha só não faz verão”. Você já deve ter 
escutado esta frase em algum lugar. O que significa 
que “a união faz a força”, outra frase conhecida. O 
Sindserv representa justamente a força do coletivo. 
E é pensando no servidor que o sindicato vai se 
fortalecendo e ficando mais atuante lutando pelos 
interesses da classe. 

Para se filiar é fácil. É só entrar em contato com o 
sindicato pelos telefones: (22) 2760-8933 e (22) 

Filie-se ao Sindiserv-RO, 
você só tem a ganhar

Nome:___________________ __________________________________________________________________ Matrícula: ________________________

Data nasc: ____/_____/_____. Estado civil:________ Identidade: ___________________________. Órgão emissor: _____________________________

Local de trabalho: ___________________________________________Secretaria: ____________________Tel. trabalho: ________________________

Endereço do trabalho: __________________________________________________________________Função: ________________________________

Data admissão: ______/_____/_______ Dependentes:________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                         
Rua:________________________________________________________________N.º___________Bairro:_____________________________________

Cidade:_____________________________________________ CEP:____________________ Tel. ____________________________________________

Ponto de referência:_______________________________________________________ E-mail:_____________________________________________

        Endereço Residencial:

Autorizo o desconto de 1,5% do salário base em folha de contribuição favorável ao
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rio das Ostras – Sindserv-RO. 

Rio das Ostras, _______ de __________________ de ____________.            Assinatura do filiado___________________________________________.

SINDICATO
Servidores Públicos Municipais

Rio das Ostras – RJ
CNPJ: 04.668.359/0001-92

Reg: M.T.E. n.º46000.017545/2001-45 Ficha de Filiação

Alameda Casimiro de Abreu, n.º 292, Sala 10, Centro, Rio das Ostras – RJ – CEP 28.890-000. Tel: (22) 2760-8933

Rio das Ostras / Maio 2009 - ANO IIII - Número 39
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SINDNOVAS PARTICIPA DE PALESTRA SOBRE A CRISE E OS TRABALHADORES

Rio das Ostras / Maio 2009 - ANO IIII - Número 39

Prestação de Contas 

Veja abaixo: prestação de contas referente março de 2009.

DATA      ESPECIFICAÇÃO                                                     VALOR
ch 850902-salario funcionaria e aux. Alimentação,  2
transporte e GAP. Pag. Instrutor de informática,
DARF, INSS, FGTS, Sepol recarga de cartucho

Papelaria,i-conecta,IPTU SL 10 e 12,                       R$ 1.808,37           
ch 850904- aluguel sl 10 e 12                                    R$    850,00
débito em c/c- Plano vivo empresa ref. Venc.28/fev  R$    386,91

3 ch 850901- assessoria juridica ref mês janeiro         R$ 1.500,00  
  ch 850906- composição jornal sindnovas 37            R$    629,00

    débito em c/c- Ampla sl 10                                         R$       84,67 
 19  débito em c/c- Ampla sl 12                                         R$       37,10          
  25  débito em c/c- tarifa bancaria BB                               R$       34,00

  10  ch 850908- pag. Distribuição jornal 37 em varios         
 setores , pag. Condução para buscar jornal 37 em 

    Cabo- Frio, pag. Taxa p/ retirada do jornal 37 no 
setor de encomendas em Cabo-Frio.                         R$    621,00

 SALDO ANTERIOR:                                                 R$ 34.215,79
 RECEBIMENTOS:                                                    R$   9.323,23

 DESPESAS:                                                             R$   9.240,30
 SALDO ATUAL EM 30/03/09:                                  R$ 34.298,72

4

11  ch 850909- pag. Jornalista ref. Criação jornal 37      R$    800,00

16  débito em c/c-telefone oi fixo                                     R$      98,28
17 ch 850910- almoço de reunião diretoria                     R$     110,00

TOTAL DESPESAS:                                                   R$ 9.240,30

2
2

19 

30 débito em c/c-plano vivo empresa ref. Venc.28/mar   R$    340,97

  ch 850905- Pag. Prof.ª Inglês                                   R$      80,005
  ch 850907- pag. Contabilidade ref. Fev/09               R$    360,006
  ch 850903- assessoria jurídica ref. Mês de fev/09    R$1.500,009

Cientista político, Emir Sader alerta trabalhadores sobre seus direitos em meio a Crise Mundial

trabalho; o desemprego aberto e velado; a extensão das 
jornadas de trabalho; a intensificação das condições de 
trabalho; a fragmentação da classe trabalhadora e as 
conseqüentes dificuldades de organização que produz, 
entre outras”, disse. 

Na observação do cientista, a crise fez voltar a recair 
sobre os trabalhadores o peso da recessão provocada pela 
especulação financeira, de que se valem as empresas 
para, como primeira medida, dispensar trabalhadores. 
“Nos anos de crescimento que antecederam a crise, se 
multiplicaram os lucros; no momento da recessão, as 
empresas nem sequer queimam uma parte dos lucros 
acumulados, dispensando imediatamente a milhares de 
trabalhadores, como se o direito ao emprego não fosse 
um direito essencial para a imensa maioria da população, 
que  v i ve  do  seu  t raba lho”,  a rgumentou.

Emir garantiu com destreza que a crise ainda vai se 
estender por muito tempo. “Os governos e as forças 
políticas neste momento se diferenciam se jogam todos 
seus esforços para diminuir os efeitos da recessão e 
garantir ritmos de continuidade no crescimento 
econômico, ao lado da garantia do emprego, e as que 
apostam na catástrofe econômica, acreditando que, com 
isso, se enfraquecem governos que colocam ênfase nas 
políticas sociais. Os trabalhadores e suas organizações 
tem que se alinhar em torno dessa polarização, lutando 
para que as medidas dos governos para alimentar o nível 
d e  c r e s c i m e n t o  e c o n ô m i c o  s e j a m  t o d a s  
indissociavelmente ligadas à garantia do emprego – 
direito essencial, se queremos construir uma democracia 
social”, concluiu.

O Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense 
(Sindipetro-NF) sediou no último dia 30 a palestra do 
cientista político, Emir Sader em comemoração ao 1º de 
maio, Dia do Trabalhador. “A crise e os trabalhadores” 
este foi o tema que levou todos os participantes 
refletirem sobre a situação mundial e o impacto das 
mudanças na vida de cada um. 

Segundo o cientista, os trabalhadores foram e continuam 
sendo as vítimas privilegiadas das políticas neoliberais. A 
instauração do neoliberalismo se fez montado numa 
imensa virada na correlação de forças entre as classes 
fundamentais, com um aumento exponencial na 
apropriação do excedente pelo grande capital às custas 
dos trabalhadores. “A crise significa diminuição de 
produção e de consumo. Os patrões empurram isso em 
cima dos trabalhadores, com o argumento de reduzir o 
quadro funcional”, explicou.

“As teorias do “fim do emprego” na realidade se referem 
às tentativas de extinção do emprego formal, porque 
nunca tantos viveram do seu trabalho como no mundo 
atual, porém ao fazê-lo sob condições heterogêneas, 
trabalhando em varias atividades ao mesmo tempo ou 
mudando de atividades de um mês para outro, terminam 
dificultando a organização, enfraquecendo a cultura do 
trabalho e a assunção da identidade de trabalhador, 
assim como das profissões, que mudam de um tempo a 
outro”,acrescentou.

Emir afirmou ainda que a crise atual começa nas finanças. 
“As formas foram múltiplas, pela combinação entre 
precarização das relações de trabalho, que levou a que a 
maioria dos trabalhadores não tenha contrato de 
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A importância do Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores 
vai ser sucedida por uma negociação intensa com o 
poder público que demonstrou simpatia pela proposta 
e da pressão da CUT (Central Única dos Trabalhadores) 
com o apoio do Sindipetro-NF e outras entidades para 
a sua implementação.

Vamos lá companheiros, acreditem, apóiem e 
principalmente participem indo para a reunião que vai 
designar as reuniões de trabalho dos grupos(saúde, 
educação, administração, guardas, etc).

 
Por Marco Aurélio

Convite aos Servidores.

No próximo dia 20 de maio, às 19:00 horas, dando 
continuidade a construção  de uma Proposta de Plano 
de Cargos e Salários( o PCCS), a Direção do Sindserv-

RO,  fará  uma reunião ampliada, onde todos os 
servidores municipais de Rio das Ostras estão 
convocados, desde já, para continuar a discussão do 
Plano de Cargos e Salários justo e legítimo para todos. 
Convocamos os servidores a ocupar esse espaço, pois o 
PCCS  visa acabar com possíveis irregularidades e 
disparidades quanto aos cargos, sua descrição, 
funções e suas respectivas  remunerações, tornado a 
relação jurídica com a municipalidade mais justa e 
transparente.   
 
As conquistas dos servidores só dependem da 
mobilização e do empenho dos próprios servidores 
municipais de Rio das Ostras. A omissão e a inércia  
dos oprimidos alimentam os opressores e seus 
apadrinhados.

O Plano de Cargos e Salários visa estabelecer regras 
sobre os cargos/funções, suas atribuições, 
remuneração e a maneira de ascender na carreira, que 
será o caminho para aprimoramento do poder 
aquisitivo do servidor. Serão estabelecidos cargos 
iniciais, intermediários e plenos. Fará justiça ao 
empenho e dedicação dos servidores, dificultando em 
muitas distorções em prol dos amigos do poder e os 
pelegos. Haverá, por exemplo ascensão na carreira 
por tempo de serviço e/ou merecimento. Todo o 
servidor mesmo que não seja o queridinho do 
secretário poderá ascender na carreira, por 
merecimento.

Companheiros, o Plano de Cargos é uma reivindicação 
antiga e só depende de nós para implementá-lo, não 
escutem os espíritos de porco que falam que isso é 
besteira que não vai dar em nada, a feitura do plano 
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Justiça e Dedicação aos servidores são as principais causas do PCCS

Joracir Rios - Aux. Enfermagem 

Wlamir - Guarda Municipal  

Nacyra - Ag. Administrativo 

Servidor da secretaria de
Esporte e Lazer 

Valter - Aux. Administrativo 

Sindicato dos servidores Públicos
Municipais de Rio das Ostras

O SINDSERV-RO convoca a todos servidores públicos municipais para 

assembléia geral ordinária a realizar-se no dia 20 de maio de 2009, ás 18h 

(1ªchamada) e ás 19h (2ªchamada) com qualquer número, na sede, situada na 

Alameda Casimiro Abreu, 292, sala 10 e 12, Centro. Pauta 1: Conforme letra f 

do art. 12º do Estatuto do SINDSERV-RO que diz: Submeter á assembléia 

geral até o dia 30 de maio de cada ano, com parecer prévio do conselho fiscal, 

balanço político financeiro anterior e previsão orçamentária e o relatório de 

atividades, assim como o plano de trabalho do exercício seguinte. Pauta 2: 

Oficina para elaborar PCCS                          Á Direção

                                                                                  Rio das Ostras,28 de Abril de 2009.

Sindicato dos servidores Públicos
Municipais de Rio das Ostras

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SINDSERVI-RO convoca a todos servidores filiados para assembléia geral 
extraordinária a realizar-se no dia 08 de maio de 2009, ás 17h, primeira chamada e as 18h, 
segunda chamada com qualquer número, na sede situada na Alameda Casimiro de Abreu, 
292, sala 10 e 12, Centro, Rio das Ostras.
Pauta: Eleição de delegados para o Congresso Estadual e Nacional da CUT.

                                             Á Direção

Rio das Ostras,28 de Abril de 2009.

O Sindservi não se responsabiliza pelas cartas enviadas pelos leitores e por artigos assinados. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO


