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editorial Notas

nonono

Junte-se a nós!
Novos Servidores
Com alegria queremos acolher os novos e novas servidoras, e dizer que podem contar com 
este sindicato; queremos ser o espaço onde os servidores se reconheçam e se 
fortaleçam.Venham até o SindServ-RO, nos procurem; nosso objetivo primeiro é a defesa 
do servidor e temos conseguido mostrar que mesmo com dificuldades, temos cumprido 
nosso papel. Acredite, estamos aqui para o que der e vier sempre buscando condições 
melhores para nós servidores e servidoras.

Devido as fortes chuvas e o não 
comparecimento de um número 
significativo de presentes a eleição do 
Conselho Fiscal para o triênio 2010/2013 
foi adiada. 
Segundo novo edital, publicado em 02 de 
março de 2010, a nova data para 

Atenção Servidores Municipais!

O nosso Sindnovas de março vem 
com uma roupagem diferente: ele é lilás! 
Esta é uma homenagem de nosso sindicato 
às companheiras mulheres, neste ano em 
que o Dia Internacional da Mulher (08 de 
março) completa 100 anos. Quando 
decidimos pôr esta edição voltada para a 
temática da luta feminina, o fizemos por 
uma questão simples: nosso sindicato é 
composto por 60% de sindicalizadas. Nossa 
direção tem três companheiras atuantes, 
e por tudo isso, nada mais justo que 
fazermos esta opção. 

A situação da mulher em nosso 
país é ainda de desigualdade. Mulheres 
ganham menos que os homens, exercendo 
a mesma função. Sofrem discriminação e 
p reconce i to ,  mesmo most rando  
competência em suas tarefas. No campo 
da política, a presença da mulher é ainda 
muito pequena no cenário Nacional e 
Estadual, e no Municipal então, nem se 
fala. Basta olharmos para nossa Câmara 
Municipal de Rio das Ostras e para nossos 
Municípios vizinhos.

Apesar da Lei Maria da Penha, 
criada em 2006 estar em vigor, a violência 
contra a mulher continua crescente e é 
dever da sociedade combatê-la com todas 
as forças, auxiliando os Centros de Apoio, 
somando esforços, e divulgando 
endereços e telefones como o número 180 
(Central de Atendimento à Mulher).

Uma sociedade saudável é uma 
sociedade sem violência. Não podemos 
banalizar a realidade da violência 
doméstica e sim nos indignar, buscando 
caminhos para sua superação.

 O SINDSERV-RO está nesta luta!

realização da eleição será o dia 15 de março 
de 2010 na sede do Sindicato de Servidores 
de Rio das Ostras às 18h. As chapas podem se 
inscrever até o dia 12 de março de 2010.

Depoimento mulherDepoimento mulher

A bondade de uma mulher, sensibiliza o mais
cruel dos homens. Imaginem o que todas

nós podemos fazer pela humanidade!
“

“Idalina Monteiro da Fundação
Rio das Ostras de Cultura

Nova data para  eleição do Conselho Fiscal do Sindicato
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Três mulheres fazem parte da direção

e Conselho do Sindicato

SindNovas - Qual a importância de uma 
mulher fazer parte de um sindicato?

Keli Arruda  - A mulher é a imagem da 
luta.  Sua importância na humanidade é 
tão grande que Jesus Cristo chegou até nós 
através de uma mulher. Como não 
reconhecermos sua importância ?

 SindNovas - Você já participou de algum 
outro sindicato? Qual? Como foi a 
experiência?

Keli Arruda - Não. Esta é a minha primeira 
experiência e acho que comecei bem. Meu 
início está sendo numa instituição séria e 
comprometida com a verdade e com as 
pessoas que representa.

SindNovas - Após a sua filiação ao Sindserv 
- RO o que mudou em sua vida?

Luzia Miranda -Mudou que eu conheci o 
estatuto dos servidores e a integração junto 
ao mesmo. Buscando mais participantes 
para se filiarem.

 SindNovas - Que iniciativas seriam 
importantes para que mais mulheres se 
filiassem ao sindicato de servidores?

Luzia Miranda - A conscientização de cada 
uma, e a integração da mesma.

Sind Novas -  Qual foi a maior conquista 
para as servidoras e qual direito você 

pretende que a classe ainda conquiste?

Ana Fraga - Em todas as esferas (municipal, 
estadual e federal), a extensão do período da 
licença maternidade e espero a opção de 
escolha entre a vaga na creche municipal e o 
valor pago pela Prefeitura, pois é difícil 
encontrar uma creche particular no valor 
fornecido.

Sind Novas - Quer deixar uma mensagem às 
servidoras?

Ana Fraga - Parabéns para todas as mulheres! 
Principalmente as que são servidoras públicas 
e ainda são donas do lar, nos momentos de 
folga.

O Sindnovas presta uma homenagem a essas mulheres através de uma entrevista
realizada com elas, que é publicada abaixo

ERRAMOS O Sindserv-RO pede desculpa aos seus leitores por conta de alguns erros publicados na edição 47 do Sind Novas.

Na página 2 - Matéria sobre o Conselho de Educação, o nome da Conselheira homenageda pela Secretaria de Educação é Mara Cristina 
Soares.
Na página 3 - erramos ao publicar que o mês de licença do Coordenador Renê foi em dezembro de 2009. Na verdade sua licença ocorreu 
em janeiro de 2010.
Na página 4 - Texto do Calendário Sindical a terceira frase de é  “palestras sobre saúde do servidor”.

Depoimento mulher

“
“

Lidar com as diferenças sem transformá-las 

desigualdades é um dos desafios apresentados 

a educadores e educadoras todos os dias 

Gulhermina Rocha
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Espaço Divã

por: Keli Arruda

MULHERÃO

Assédio Moral e Sexual

Denuncie 

A mulher não é paga para 
ouvir ou sofrer 

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

Pacto Nacional 

pelo Enfrentamento

à Violência 

contra a Mulher 
Peça para um homem descrever um 

mulherão.
Ele imediatamente vai falar no tamanho 

dos seios, na medida da cintura, no volume dos 
lábios, nas pernas, bumbum e cor dos olhos.
Ou vai dizer que mulherão tem que ser loura, 
1,80 m, siliconada e com um lindo sorriso.
Mulherões dentro desse conceito, não existem 
muitas: Vera Fisher, Malu Mader, Adriane 
Galisteu, Letícia Spiller, Lumas e Brunas.

Agora pergunte para uma mulher o que 
ela considera um mulherão e você vai descobrir 
q u e  t e m  u m a  e m  c a d a  e s q u i n a .
Mulherão é aquela que pega dois ônibus para ir 
ao trabalho e mais dois para voltar e quando 
chega em casa, encontra um tanque lotado de 
roupa e uma família morta de fome.
Mulherão é aquela que vai de madrugada para a 
fila garantir matrícula na escola. É aquela 
aposentada que passa horas em pé na fila do 
banco para buscar uma pensão de R$ 100,00. 
Mulherão é a empresária que administra dezenas 
de funcionários de segunda a sexta e uma família 
t o d o s  o s  d i a s  d a  s e m a n a .
Mulherão é quem volta do supermercado 
segurando várias sacolas depois de ter 
pesquisado preços e feito malabarismo com o 
orçamento.

Mulherão é aquela que se depila, que 
passa cremes, que se maqueia, que faz dietas, 

que malha, que usa salto alto, meia-calça, ajeita 
o cabelo e se perfuma, mesmo sem nenhum 
conv i t e  pa ra  s e r  c apa  de  r ev i s t a .
Mulherão é quem leva e busca os filhos na escola, 
na natação, leva os filhos para a cama, conta 
histórias, dá um beijo e apaga a luz.

Mulherão é aquela mãe de adolescente 
que não dorme enquanto ele não chega. É quem 
de manhã bem cedo, já está de pé, esquentando 
o leite.

Mulherão é quem leciona em troca de um 
salário mínimo, é quem faz serviços voluntários, 
é quem colhe uva, é quem opera pacientes, é 
quem lava a roupa para fora, é quem bota a mesa, 
cozinha o feijão e, à tarde, trabalha atrás de 
balcão.

Mulherão é quem cria os filhos sozinha, é 
quem faz expediente de 8 horas e enfrenta 
m e n o p a u s a ,  T P M  e  m e n s t r u a ç ã o .
Mulherão é quem arruma os armários, coloca 
flores nos vasos, fecha a cortina para o sol não 
desbotar os móveis, mantém a geladeira cheia e 
os cinzeiros vazios.

Mulherão é quem sabe onde cada coisa 
está, o que cada filho sente e qual o melhor 
r e m é d i o  p a r a  a z i a .
Lumas, Brunas, Carlas, Luanas e Sheilas: 
mulheres nota 10 no quesito lindas de morrer, 
mas mulherão é quem mata um leão por dia! 
(Autoria desconhecida)

Em 2007 foi assinado um Pacto Nacional 
pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher 
, que prevê a implementação de políticas 
públicas amplas e articuladas, direcionadas 
prioritariamente às mulheres rurais, negras e 
indígenas que vivem situações de violência em 
razão de sua maior vulnerabilidade social.

O Pacto define um conjunto de ações e 
metas em diversas áreas, como: educação, 
assistência social, segurança, trabalho, saúde, 
entre outras, a serem executadas até 2011.

Com recursos previstos na ordem de R$ 1 
bilhão, o Pacto Nacional está sendo coordenado 
pela Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres (SPM), da Presidência da República, e 
suas atividades estão sendo executadas em 
conjunto com ministérios e secretarias 
especiais.

Em 2008, o Pacto priorizou atuar em 11 
unidades da federação, escolhidas por critérios 
como: tamanho da população feminina, índices 
de violência e número de serviços de 
atendimento existentes. São elas: São Paulo, 
Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Ceará, 
Pernambuco, Pará, Amazonas, Rio Grande do 
Sul, Distrito Federal e Tocantins.

A previsão é que o Pacto atinja todo o 
território brasileiro.

Este texto não é meu e, infelizmente, desconheço seu autor ou sua autora, mas penso que ele fala 
com tanta propriedade sobre nós mulheres e sobre a nossa realidade, que o transcrevo como 
homenagem a todas nós, guerreiras e vencedoras de todos os dias.
Parabéns companheiras! Nós merecemos o nosso dia!
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Viva todas as mulheres do mundo!
No dia 08 de março, é comemorado o Dia 

Internacional da Mulher. Durante todo o mês de 
março o mundo relembra os fatos que tornaram 
essa data marcante e presta homenagens às 
mulheres. São manifestações de apoio à luta 
feminina contra o preconceito, a violência e a 
exclusão.

A participação da mulher no mundo 
atual é constantemente debatida e não podemos 
deixar de levar em conta que muitos avanços 
aconteceram. 

A Lei Maria da Penha foi uma das últimas 
conquistas da mulher brasileira em relação à 
violência contra a mulher.  

As décadas passam e algumas  lutas  
continuam as mesmas como creche para os 
filhos, direitos iguais no mercado de trabalho, 
políticas públicas de educação e saúde que 
acompanhem as necessidades da mulher, livre 
acesso aos métodos contraceptivos e ao aborto 
seguro e legal.

O assédio sexual e moral continuam 

Muito ainda a se fazer

presentes nos locais de 
trabalho e  devem ser  
combatidos pelo movimento 
sindical. 

Muitas dessas lutas 
são de interesse das mulheres 
por isso é importante que não 
deixem nas mãos dos homens. 
È necessário que mais 
mulheres ocupem cargos na 
d i r e ç ã o  s i n d i c a l ,  n o  
legislativo e no executivo, 
para que suas reivindicações 
g a n h e m  f o r ç a  e  s e  
tornem realidade.

Entre os principais 
pontos que devem estar na 
pauta dos sindicatos em 
relação a gênero está a  
ratificação da Convenção 158 
da OIT, que trata das 
demissões imotivadas e é 
referente à relação de 
igualdade entre homens e mulheres no trabalho. 

O que estamos acostumados a ler nos 

boletins de convocação do Dia da Mulher é a história 

de uma greve, que aconteceu em Nova Iorque, em 

1857, na qual 129 operárias morreram depois de os 

patrões terem incendiado a fábrica ocupada. A 

primeira menção a esta greve aparece no jornal do 

Partido Comunista Francês, na 

véspera do 8 de Março de 55. Mas a 

fixação da data devido a greve 

aparece num boletim, em Berlim, na 

então Alemanha Oriental, da 

F e d e r a ç ã o  I n t e r n a c i o n a l  

Democrática das Mulheres. O boletim 

é de 1966. O artigo fala rapidamente, 

em três linhas, do incêndio que teria 

ocorrido em 8 de março de 1857 e 

depois diz que em 1910, durante a 2ª 

Conferência da Mulher Socialista, a 

dirigente do Partido Socialdemocrata 

Alemão, Clara Zetkin, em lembrança 

à data da greve das tecelãs 

americanas, 53 anos antes, propôs o 8 

de Março como data do Dia 

Internacional da Mulher.

O  j o r n a l  d o  P C F,  

L´Humanité, não fala das 129 

mulheres que teriam morrido 

Outros pontos são - creches 
públicas e de qualidade; - 
igualdade salarial entre homens 
e mulheres; - alteração do artigo 
7º da Constituição Federal para 
que haja equiparação dos 
direitos das domésticas com os 
d e m a i s  t r a b a l h a d o r e s  e  
trabalhadoras;  - acesso das 
trabalhadoras rurais à terra, 
crédito e políticas públicas 
universais; - legalização do 
aborto; - maior participação da 
mulher na política e  fim da 
violência contra as mulheres. 

O Sindicato possui um total 
de  753 servidores filiados, sendo 
que 452 são mulheres. Isso 
representa quase 60% do total de 
s i nd i ca l i zados .  En t re  a s  
principais conquistas que o 

Acordo Coletivo dos servidores garante para as 
servidoras é o auxílio creche.

No Sindserv-RO

A história do 8 de março
queimadas. Esta história teve origens, provavelmente, em 

dois fatos ocorridos na mesma cidade de Nova Iorque, 50 

anos depois da suposta greve.

O primeiro foi uma longa greve de costureiras que 

durou de 22 de novembro de 1909 a 15 de fevereiro de 1910.

O segundo foi um dos tantos 

acidentes de trabalho, ocorridos no 

começo do século XX. Aconteceu na 

mesma c idade da greve das  

costureiras, em 1911. Nesse episódio, 

em 25 de março, foi registrada a 

morte, durante um incêndio, causado 

pela falta de segurança nas péssimas 

instalações de uma fábrica têxtil, de 

146 pessoas, na maioria mulheres. As 

portas da fábrica estavam fechadas, 

como de costume, para que as 

operárias não se dispersassem na hora 

do almoço.

E s s e  i n c ê n d i o  f o i ,  

evidentemente, descrito pelos jornais 

socialistas, numerosos nos EUA 

naqueles anos, como um crime 

cometido pelos patrões, pelo 

capitalismo.

A fábrica pegando fogo, com 

dezenas de operárias se jogando do oitavo andar, em 

chamas, nos dá a pista do nascimento do mito daquela greve 

de 1857, na qual teriam morrido 129 operárias num incêndio 

provocado propositadamente pelos

patrões.

E como se chegou a criar toda a história de 1857? 

Por que aquele ano? Por que nos EUA? A explicação, 

provavelmente, é a combinação de casualidades,sem plano 

diabólico pré-estabelecido. 

Assim como nascem todos os mitos.

A canadense Renée Côté pesquisou, durante dez 

anos, em todos os arquivos da Europa, EUA e Canadá e não 

encontrou nenhuma traça da greve de 1857. Nem nos jornais 

da grande imprensa da época, nem em qualquer outra fonte 

de memórias das lutas operárias.

Ela afirma e reafirma que essa greve nunca 

existiu.É um mito criado a partir da confusão entre a greve 

de 1910, nos EUA; a de 1917, na Rússia e o incêndio de 1911, 

em Nova Iorque.

Pouco a pouco, o mito dessa greve das 129 

operárias queimadas vivas se firmou e apagou da memória 

histórica das mulheres e dos homens outras datas reais de 

greves e congressos socialistas que determinaram o Dia das 

Mulheres, sua data de comemoração e seu caráter político.
Fonte : Núcleo Piratininga de Comunicação
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Aniversariantes 
de Março
1  CÉLIA MARIA DE S. MELO LOPES

2  CLAUDIA HELOISA MOREIRA

2 WASHINGTON L. DOS SANTOS

2 CIRLEY LESSA GUIMALHÃES  

3  MARIA HELENA PACHECO CAPITA

3  RAQUEL B DA SILVA E SILVA

3  ANGÉLICA EUDETE DAS NEVES 

Veja abaixo: prestação de contas referente Janeiro de 2010 

DATA                                ESPECIFICAÇÃO                            VALOR

5 ch0851069-salario funcionária, aux.Transporte

alimentação e GAP, Férias,Suporte téc.banco

de dados; I-conecta; DARF; INSS; FGTS; 

Manutenção site sindserv  R$ 2.044,88 

7 ch0851066- pag. Aluguel sala 10 e 12 e taxa.  R$ 1.092,00 

13 ch0851070- saque para pag.jornal sindnovas não gasto 

devido não ter saido em janeiro.valor retornou na conta

 sindserv em 08/02/10  R$ 2.000,00 

13 débito em c/c- Ampla sl 10  R$ 114,85 

13 débito em c/c- Ampla sl 12  R$ 43,40 

15 débito em c/c-  Oi fixo  R$ 137,38 

21 ch0851068 - papelaria  R$ 100,00 

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

25 ch0851067- Compras Supergenro  R$ 104,68 

28 ch0851072- Assessoria jurídica  R$ 1.593,29 

28 débito em c/c- Plano Vivo empresas  R$ 472,64 

TOTAL DESPESAS:  R$ 7.728,62 

SALDO ANTERIOR C/C:  R$ 13.652,76 

RECEBIMENTOS C/C:  R$ 512,13 

SALDO ATUAL C/C EM 31/01/10  R$ 6.436,27 

SALDO ATUAL C/P EM 01/02/10  R$ 12.861,89 

SALDO TOTAL C/C E POUPANÇA  R$ 19.298,16 

Prestação de Contas Depoimento mulher

4  JANDIRA FARIA DE ABREU DOS SANTOS

5  IRIS JORGE DA COSTA

5  TANIA HELENA NUNES DA SILVA

5  EVERALDO SILVA DOS SANTOS

6  CLEIDE DA SILVA CORREA

6  DERCILIA B. GUIMARÃES

6  JAQUELINE FARIA DA COSTA SOUZA 
7  ANGÉLICA EUDETE DAS NEVES

7  JESSÉ BARBOSA DE LIMA

7  ROBSON DE S. MARTINS

7  WILMA RODRIGUES DE ASSIS

8  GLÓRIA MARA FERNANDES

9  FÁBIO GADÊLHA DE VASCONCELLOS

9  SÉRGIO EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA
9  JOSÉ DOS SANTOS CALLADO FILHO

9  PAULO CESAR F. DE MORAIS
10 DAVID ALMEIDA LORENÇO 

10 NELI CARVALHAL BOTELHO

12 LILIANE DO NASCIMENTO MOTA

12 MARCO ANTONIO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO

12 SULAMITA P. REZENDE
13 HELLEN ORTIS AMORIN

13 LUCIANO MACÁRIO DOS SANTOS

13 ROBSON DE SOUZA BORGES

14 CARLOS ANTONIO CORRÊA MICHELS

14 LEONARDO VARGAS MACEDO
15 LUEMY AVILA SANTOS SILVA

16 CARLA DINA DE SOUZA

16 MARIA CÉLIA NUNES DA CUNHA

17 CARLOS ANTONIO GUIMARÃES FERREIRA

17 GETULIO CABRAL
18 CLAUDIO DA SILVA SANTOS

19 JOSE LUIS DE SANTANA SANTOS

19 MARIA JOSE TAVEIRA MONNERAT SANTOS

19 VALDECIR C. DE CARVALHO

20 ALCINÉIA GOMES DOS SANTOS

22 DALVA DA SILVA MOTA

22 FABRÍCIO S. WERNECK

22 JEANNE ALMEIDA DA SILVA
23 ROGERIO LUIZ FLEITH 

26 SANDRO CARLOS LIMA LEAL

26 SONIA MARIA DA LUZ LIMA

27 CARLINDA CARLOS

28 PAULO ROBERTO SEPULVEDA VIEIRA 

29 ROMILSON EBER SOUZA SANTOS

29 SIDNEY BERNARDO COELHO
30 CARLOS MAGNO RIBEIRO BRITO

30 JOÃO HORTA DA SILVA

30 ROBERTO RICARDO DE ARAÚJO

30 RODRIGO INÁCIO SANTOS LAGO

31 CRISTIANO SIQUEIRA ARANTES DO VALLE

* O Estado do Rio de Janeiro tem 

70 Deputados Estaduais em exercício 

da função. Desse total 61 são homens 

e apenas 9 são mulheres. 

Curiosidades:Curiosidade:

Casa da Mulher pelo fim da
violência doméstica.

Segundo dados da “Casa da Mulher” em Rio 
das Ostras,  no período de novembro de 2007 a 
fevereiro de 2010 foram realizados 1.352 
atendimentos a mulheres vítimas de violência 
doméstica. 826 dessas mulheres retornam para 
realizar o acompanhamento com psicologia, jurídico 
e/ou serviço social.

Segundo a diretora Vera Bonfim, o Centro de 
Referência em Atendimento à Mulher “Casa da 
Mulher”, tem desenvolvido seu trabalho pautado nas 
diretrizes do Pacto Nacional de Enfrentamento à 
Violência Contra a Mulher.

“Desde sua inauguração, não temos poupado 
esforços para envolver a sociedade nesta discussão, 
combate e enfrentamento para o rompimento do 
ciclo de violência doméstica e familiar contra a 
mulher. Para tanto, temos realizado parcerias, 
palestras e encontros de sensibilização da sociedade 
civil e com profissionais que atuam na rede de 
atendimento, tais como a Secretaria de Guarda e 
Trânsito, capacitando os guardas municipais; 
Secretaria de Planejamento, com a comoção de 
jovens e adultos nas escolas; Secretaria de saúde, 
para sensibilização dos profissionais do Pronto 
Socorro Municipal; e a Secretaria de Bem-Estar 
Social, promovendo  palestras nos projetos sociais 
nos CRAS, creches e Projeto Jovem Cidadão. Além 
disso, realizamos palestras e encontros na “Casa da 
Mulher” e a sensibilização em Praça Pública, levando 
informação aos cidadãos.

A Casa da Mulher fica situada na Rua Jandira Morais 
Pimentel, n.º 44 (na Rua da Secretaria de Fazenda) - 
Centro, Rio das Ostras – RJ. Tel./Fax: 22- 2771- 31 25.
E-mail: casadamulher@riodasostras.rj.gov.br

   “
. 

Nós servidoras precisamos fortalecer o nosso
Sindicato, ele é nosso órgão d defesa e será
melhor a partir da nossa participação e cola-
boração

“
.

   Alessandra“
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CUT cobra do governo ações concretas pela igualdade

 no trabalho entre homens e mulheres

Às vésperas da celebração dos 100 anos 

da Declaração do Dia Internacional das Mulheres, 

as seis centrais sindicais brasileiras (CUT, Força 

Sindical, CGTB, CTB, UGT, Nova Central) se 

reuniram no 26 de fevereiro com a ministra da 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 

Nilcéa Freire (SPM), para discutir questões de 

gênero, trabalho e sindicalismo. 

A ministra iniciou a participação 

explicando que a prioridade da SPM no primeiro 

semestre deste ano é a igualdade e promoção do 

acesso das mulheres ao mercado de trabalho. 

Para isso, ela elencou três eixos principais de 

atuação: o projeto de lei apresentado em 

dezembro no Senado, a ratificação pelo Brasil da 

convenção 156 da OIT (Organização 

Internacional do Trabalho), ambos referentes à 

relação de igualdade entre homens e mulheres 

no trabalho, e a PEC (proposta de emenda 

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)

12% de desconto

15% de desconto

constitucional) 30, que estende para seis meses a 

licença maternidade. 

As trabalhadoras aproveitaram a 

oportunidade para criticar a construção do projeto 

sem a participação dos movimentos sociais e o 

formato que não aponta ações práticas. Em análise 

realizada pelo Dieese (Departamento Intersindical 

de Estatística e Estudos Socioeconômicos) e pela 

CUT, foram destacados pontos como a falta de 

referência à igualdade de remuneração e de regras 

para acesso e a progressão feminina no mercado de 

trabalho em condições de igualdade.

A diretora da CUT Rosane Silva lembrou que 

mesmo antes de existir unidade entre as centrais, a 

CUT já produzia políticas de gênero.Cidade é uma 

obrigação do Estado. Reafirmou a posição da Central 

favorável à extensão da licença maternidade e 

também da licença paternidade para seis meses 

como forma de dividir as responsabilidades sobre a 

criação dos filhos e o pleno acordo com o PNDH-3 

(Terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos), 

que cita a descriminalização e legalização do 

aborto.

Diretora da CUT, Rosane Silva fala na reunião

Divulgação CUT
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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

Ação do Abono

  Drª Juliana, a competente  juíza 

substituta da 1ª Vara Cível de Rio das 

Ostras, julgando ações importantes do 

movimento sindical desta cidade, remeteu 

o processo para o Ministério Público para 

apresentar o parecer sobre a liminar que 

determina o cumprimento da Lei Municipal 

nº1325/2009, haja vista o descumprimento 

da mesma por parte da municipalidade 

quanto ao pagamento da última parcela do 

Abono. Após, a juíza deliberará sobre a 

liminar, podendo conceder prazo para a 

Prefeitura, através de seu representante 

legal, para que sejam prestados 

esclarecimentos sobre sua inércia no 

cumprimento da norma municipal , nos 

termos do disposto no artigo 2º da Lei 

8.437/92. 

    Mês da Mulher. 

 A Assessoria Jurídica presta a merecida 

homenagem às mulheres que lutam todos 

os dias para melhor servir o cidadão 

riostrense, nas três esferas de poder desse 

município -  administrativo, legislativo e 

judiciário -  sem perder a ternura e a 

beleza da sua essência de ser mulher. 

Enfrentando os problemas sem medo de ser 

feliz, buscando o melhor para si, para a sua 

família e para a melhoria das suas 

condições de trabalho nas repartições onde 

servem. Em especial,  para as servidoras 

públicas municipais Alessandra, Luzia  e 

Eupelina, por não baixarem a cabeça para 

os desmandos e  perseguições praticados 

por prepostos  da Administração Pública 

Municipal de Rio das Ostras. 

 Parabéns Companheiras!

Última parcela do abono

A violência contra a mulher  corresponde 
a aproximadamente a 7% de todas as mortes de 
mulheres entre 15 e 44 anos em todo o mundo. 
Em alguns países, até 69% delas relatam terem 
sido agredidas fisicamente e até 47% declaram 
que sua primeira relação sexual foi forçada.

Segundo a Organização Mundial de 
Saúde - OMS, quase metade das mulheres 
assassinadas são mortas pelo marido ou 
namorado, atual ou ex. 

Para realizar o combate a este 
problema, o governo brasileiro criou o serviço 
180 - Central de Atendimento a Mulher, a fim 
de auxiliar e orientar as mulheres em situação de 
violência. O “Disque 180”  funciona todos os dias 
da semana por 24 horas, permitindo que as 
orientações, pedidos de informações e 

É preciso combater a violência
contra a mulher

denúncias sejam encaminhadas, inclusive, nos 
finais de semana e à noite, quando ocorre o maior 
número de agressões.

No “Disque 180” a maior parte das 
solicitações de informação é sobre a Lei Maria da 
Penha (Lei nº 11.340/2006). O nome é em 
homenagem à biofarmacêutica Maria da Penha 
Maia, que lutou durante 20 anos para ver seu 
agressor condenado. 

A lei alterou o Código Penal e permite que 
agressores sejam presos em flagrante ou tenham a 
prisão preventiva decretada. Também acaba com 
as penas pecuniárias, aquelas em que o réu é 
condenado a pagar cestas básicas ou multas.

Traz uma série de medidas para proteger a 
mulher agredida, a  que está em situação de 
agressão ou cuja vida corre risco. Entre elas, a 

saída do agressor de 
casa, a proteção dos 
filhos e o direito de a 
mulher reaver seus 
bens e cancelar 
procurações feitas em nome do agressor.

A mulher poderá também ficar seis meses 
afastada do trabalho sem perder o emprego se for 
constatada a necessidade de manutenção de sua 
integridade física ou psicológica. O Brasil passou a 
ser o 18. º país  da América Latina a contar com uma 
lei específica para os casos de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, que fica assim definida: 
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe 
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial.


