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Fiscais, abono e

Guarda são temas do

Informe Jurídico

Na coluna “Divã”, 
entenda um pouco
mais sobre o Assédio
Moral

Conselheiros 

Tutelares têm seus

direitos negados

em Rio das Ostras

Veja a posição da
diretotia sobre 
o reajuste de 4,34%
no editorial

Rio das Ostras / Novembro 2009 - ANO IIII - Número 45

Servidores na luta, 
ocupam as ruas de Rio das Ostras

pag 7pag 4 pag 8



2 Rio das Ostras / Novembro 2009 - ANO IIII - Número 45 Sind Novas
Filiado a 

editorial

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

Seja um parceiro do Sindserv-R.O

entre em contato conosco

Tel.(22)2760-8933
e-mail: sindserv-ro@ostras.net

René Dutra
Coordenador Geral de Organização

Diariamente este sindicato recebe 
servidores insatisfeitos com as condições 
de trabalho, desanimados, entristecidos, 
adoecendo, retratando a dura situação 
que estão passando. Queremos convidar 
os servidores a estarem unidos neste 
momento de crise, pois como diz a 
música, “Todos juntos somos fortes, 
somos flecha, somos arco, todos nós no 
mesmo barco, não há nada pra  temer.”

Não vamos ficar contemplando, 
simplesmente esperando que o sindicato 
faça tudo, pois o sindicato é a soma dos 
servidores. Precisamos assumir e dizer 
que mexer com meu companheiro é 
mexer comigo. No último dia 30 de 
outubro realizamos a caminhada dos 
servidores e foi muito bonita, com 
posicionamentos claros e corajosos 
daqueles servidores que, sem medo, 
foram para a praça celebrar o seu dia, 
mas também protestar contra esta 
realidade difícil que estamos vivendo.

O reajuste de 4,34% concedido pelo 
executivo municipal sem nenhum diálogo 
é prova mais que suficiente da postura 
arbitrária desta administração, que insiste 
em não querer dialogar com o Sindicato. 
Entretanto continua valendo o nosso 
compromisso de buscar sempre o 
diálogo e, enquanto ele não vem, 
lutaremos ativamente pelos interesses e 
direitos do servidores.

Venha, procure o seu Sindicato, junte-
se a nós! As demandas individuais 
devem ser transformadas em 
soluções coletivas para dessa forma 
construirmos uma categoria mais 
forte.

Junte-se a nós!

15% de desconto



A lição do ratinho
Um rato, olhando pelo buraco na parede, 
vê o fazendeiro e sua esposa abrindo um 
pacote. Pensou logo no tipo de comida 
que haveria ali. Ao descobrir que era uma 
ratoeira ficou aterrorizado. 
Correu ao pátio da fazenda advertindo a 
todos: 
- Há uma ratoeira na casa, uma ratoeira 
na casa ! 

A galinha disse: 
- Desculpe-me Sr. Rato, eu 
entendo que isso seja um 

grande 
problema 
para o 
senhor, mas 
não me 
prejudica em 
nada, não me 
incomoda. 
O rato foi até 

o porco e disse: 
- Há uma ratoeira na casa, uma ratoeira! 
- Desculpe-me Sr. Rato, disse o porco, mas 
não há nada que eu possa fazer, a não ser 
orar. Fique tranqüilo que o Sr. Será 
lembrado nas minhas orações. 
O rato dirigiu-se à vaca. E ela lhe disse: 
- O que? Uma ratoeira? Por acaso estou em 
perigo? Acho que não! Então o rato voltou 
para casa abatido, para encarar a ratoeira. 

Naquela noite ouviu-se um barulho, como o 
da ratoeira pegando sua vítima. 
A mulher do fazendeiro correu para ver o 
que havia pego. 
No escuro, ela não viu que a ratoeira havia 
pego a cauda de uma cobra venenosa. E a 
cobra picou a mulher… O fazendeiro a 
levou imediatamente ao hospital. Ela voltou 
com febre. 
Todo mundo sabe que para alimentar 

alguém com febre, nada melhor que 
uma canja de galinha. O fazendeiro pegou 
seu cutelo e foi providenciar o ingrediente 
principal. 
Como a doença da mulher continuava, os 
amigos e vizinhos vieram visitá-la. 
Para alimentá-los, o fazendeiro matou o 
porco. 
A mulher não melhorou e acabou morrendo. 
Muita gente veio para o funeral. O fazendeiro 
então sacrificou a  vaca, para alimentar todo 
aquele povo. 

Moral da História: 

Na próxima vez que você ouvir dizer que 
alguém está diante de um problema e 
acreditar que o problema não lhe diz 
respeito, lembre-se que quando "há uma 
ratoeira na casa", toda fazenda corre 
risco.
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Reféns resgatados
Teve uma Publicação no Jornal “O RESGATE” Edição 
n.º 133, que os nossos Governantes são reféns dos 
Servidores concursados. Prefiro acreditar que talvez o 
autor de tal matéria, não tenha conhecimentos do que 
explicarei abaixo; porque eu acredito que ele não 
queria levar para o lado pessoal generalizando todos 
servidores estatutários.

- Concurso público: como o nome já diz é aberto ao 
público, para que sejam selecionados os melhores em 
cada área de atuação. Infelizmente não é  o que 
acontece com os nossos ( sic.).governantes-”Reféns”. 
Porém é necessário informar que os poucos 
concursados que estão na ativa, nada tem contra os 
contratados. Mas sim, com a maneira como são 
contratados. Por não ser observado pelos nossos 
governantes - reféns o que está inscrito na 
Constituição Federal; que é a Lei maior, até para 
contratação emergencial temporária tem que ter o 
Concurso Público para selecionar cada funcionário em 
sua área atuação e com experiência. Sabe por quê? É 
para evitar que os servidores concursados, que não 
tem comprometimento com nenhum Governante 
Refém, continue sendo sobrecarregado de muito 
serviço, por falta de total despreparo de alguns 
contratados fora de suas aptidões originais. Não 
deixando de atentar para o  fato de que muitos 
contratados são ótimos funcionários e melhores que 
muitos concursados no que fazem, e que seriam 
tranquilamente aprovados em qualquer exame 

temporário ou efetivo. Mas infelizmente o que ocorre é 
uma festa de loteamentos de cargos e funções públicas 
sem nenhum critério de seleção na contratação 
temporária, prejudicando, assim, os serviços internos e 
externos, bem como qualquer atendimento ao 
contribuinte; que é quem paga o pato e também os 
nossos salários, inclusive dos nossos governantes. 
sic.”Que são os reféns dos concursados” 

- Espero ter dirimido qualquer dúvida referente ao 
infeliz comentário do autor da publicação no Jornal O 
Resgate sobre a informação de que nossos Governantes 
são Reféns dos Servidores Estatutários, o mesmo que fez 
uma péssima observação generalizando para todos os 
concursados. É que a grande maioria dos concursados 
trabalha e muito, para tentar dar o mínimo do 
atendimento necessário aos nossos contribuintes, 
mesmo com a falta de material operacional, bem como o 
humano,       fato que está ocorrendo em todas as 
Secretárias.
- Lembrando ainda que os salários dos concursados de 
Rio das Ostras estão defasados em referência a outros 
Municípios, há muito tempo, ao contrário dos salários de 
nossos governantes- reféns.  São os mesmos que 
prometeram as perdas salariais, abonos, Plano de Cargos 
e Carreira etc. para os concursados, há anos, em 
publicações anteriores e não cumpriram.

-Ainda bem que a população de Rio das Ostras é sensata, 
sabe das condições de como os concursados estão 

trabalhan
d o ,  f a -
z e n d o  o  
seu melhor. 
Até porque, 
q u a n d o  h á  
troca de gover-
nantes, quem é que fica 
para atender os serviços 
primordiais da popu-
lação, muitas das vezes 
sem os materiais neces-
sár ios  para  aten-
dimento de nossa 
população, da qual ela 
paga e paga muito em 
seus impostos? Como também 
para pagamentos dos salários dos Estatutários e 
principalmente dos Governantes reféns os quais,com 
certeza, não estão com os seus parcos salários, repasses, 
ajudas de custo, auxilio- gravata, abonos, planos de 
cargos etc. defasados e nem com falta de material para 
atendimento de seu público especial.

Façamos a seguinte pergunta à população de Rio 
das Ostras: Quem é refém de quem?

Boca 
n  o o nTr mbo e

Sérgio da Vitória e Silva
Agente Administrativo Lotado na SEMOC
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Servidor acompanhe nossas conquistas 

saiba mais sobre seus direitos 
esclareça suas dúvidas 

Acesse: www.sindserv-ro.com.br

Muitas são as situações que ouvimos de 
servidores e outros cidadãos, sobre estarem 
sendo vítimas de assédio Moral. Surge então a 
necessidade de abordarmos o assunto de forma 
clara e completa. Até mesmo porque 
precisamos ter certeza do que falamos, o que 
evita julgarmos ou acusarmos indevidamente 
um colega de trabalho ou um chefe de setor. É 
um tema extenso e, por isso, trataremos dele 
em partes.  Caso ainda permaneça dúvidas é só 
enviar para nós. 

A qualidade de vida é, em grande 
parte, desenvolvida pela forma como o sujeito 
interage com o seu trabalho e com as relações 
pessoais decorrentes dele. O que ocorre com o 
funcionário, nos setores de trabalho, enquanto 
exercem suas funções é básico para 
fundamentar a democracia e os direitos 
humanos. E se somos humanos temos direitos. 
Portanto, nos informarmos para impedir o 
assédio moral no trabalho é exercer 

Espaço Divã

por: Keli Arruda

ASSÉDIO MORAL (parte 1)

concretamente o direito de sermos cidadãos livres 
e emocionalmente saudáveis. É sempre e muito 
positivo que associações, sindicatos, coletivos e 
pessoas  sens ib i l izadas indiv idualmente 
intervenham para ajudar as vítimas e para alertar 
sobre os danos à saúde física e emocional que essa 
doença social acarreta. Estamos aqui fazendo a 
nossa parte. Vamos lá, então.

Para Margarida Barreto (médica do 
trabalho, professora universitária e escritora), “O 
assédio moral é revelado por atos e 
comportamentos agressivos, que visam a 
desqualificação, a desmoralização profissional, a 
desestabilização emocional e moral do (s) 
assediado (s), tornando o ambiente de trabalho 
desagradável, insuportável e hostil”. Ele pode 
ocorrer entre colegas de mesmo nível funcional 
(mesmo cargo/função) ou da parte de hierarquias 
superiores. Mas atenção! Para caracterizar o 
assédio moral é necessário que as agressões e 
humilhações sejam repetidas, freqüentes e em 
excesso. Situações de agressões, humilhações e 
ofensas que ocorram uma única vez não são 
consideradas assédio moral. Se o agressor faz um 
ataque pontual é caracterizado como agressão 
verbal, mas não é assédio. Ficam também 
descartados as tensões e os incidentes isolados que 
podem ser expressões de violência no trabalho, 
mas não de assédio moral.

O QUE É, DE FATO O ASSÉDIO MORAL? 

QUE DANOS O ASSÉDIO MORAL PODE TRAZER PARA A 
PESSOA? PORQUE ANTES DE VOCÊ SER 
TRABALHADOR, FUNCIONÁRIO, VOCÊ É UMA 
PESSOA!

 “A humilhação constitui um risco 
concreto nas relações de trabalho revelando uma 
das formas mais poderosas de violência nas 
relações organizacionais. Sua reposição se realiza 
sutilmente, e às vezes nem tão sutil, nas práticas 
perversas e arrogantes das relações autoritárias. 
Somos, basicamente, formados de emoções, já 
que são elas que regem nossas ações e direcionam 
nossos desejos. Entretanto a manifestação dos 
sentimentos e emoções nas situações de 
humilhação e constrangimentos são diferenciadas 
para homens e mulheres, geralmente: enquanto 
as mulheres são mais humilhadas e expressam sua 
indignação com choro, tristeza, ressentimentos e 
mágoas, estranhando o ambiente ao qual 
identificava como seu, os homens sentem-se 
revoltados, indignados, desonrados, com raiva, 
traídos e têm vontade de vingar-se. Sentem-se 
envergonhados diante da mulher e dos filhos, 
sobressaindo o sentimento de inutilidade, 
fracasso e baixa auto-estima. Isolam-se da 
família, evitam contar o acontecido aos amigos, 
passando a vivenciar sentimentos de 
irritabilidade, vazio, revolta e fracasso.”

“As pessoas, então, passam a conviver 
com depressão, palpitações, tremores, distúrbios 
do sono, hipertensão, distúrbios digestivos, dores 
generalizadas, alteração da libido e pensamentos 
ou tentativas de suicídios que configuram um 
cotidiano sofrido. É este sofrimento imposto nas 
relações de trabalho que revela o adoecer, pois o 
que adoece as pessoas é viver uma vida que não 
desejam, não escolheram e não suportam”.

No próximo mês falaremos sobre outras 
questões referentes ao assédio, entre elas, o que 
pode, legalmente, ser feito contra isso.

Até lá. Coragem companheiros!!!

dê suas sugestões, faça suas críticas

E-mail:sindserv-ro@ostras.net



Assédio Moral
Denuncie 

Você  não é pago para 
ouvir qualquer coisa

Sindserv-R.O contra o assédio moral no ambiente de trabalho
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Caminhada de protesto
marca Dia do Servidor

Para mostrar que os servidores de 
Rio das Ostras não fogem a luta, no dia 30 
de outubro comemoraram o Dia do 
Servidor com uma caminhada de protesto 
nas ruas da cidade.

O movimento saiu da Praça Ayrton 
Senna e seguiu pela Amaral Peixoto até a 
porta do Banco do Brasil, onde muitos 
servidores se encontravam, já que era dia 
de pagamento.

Os participantes  da caminhada 
levaram várias  faixas com as principais 
reivindicações da categoria com Plano da 
Cargos, Abono, Plano de Saúde e 
parabenizando a todos pela passagem da 
data. 

Durante o trajeto, as principais 
lideranças fizeram discursos em cima do 
carro de som para sensibilizar os 
companheiros e a população. 

Uma equipe de reportagem da Inter 
TV fez a cobertura da caminhada que foi ao 
ar no mesmo dia, só que na edição da noite 
do RJ-TV.

“Nossa avaliação é superpositiva em 
relação ao movimento. Não esperávamos 
uma multidão, mas quem veio cumpriu a 
tarefa com maestria. Nosso recado foi dado 
de forma tranquila e acertou em cheio o 
nosso alvo” - comentou o Coordenador 
Geral do Sindserv- RO,Renê Dutra. "O 
importante agora é dar continuidade a esse 
tipo de evento. Temos que voltar a ocupar as 
ruas" - concluiu.
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*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.

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.

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 

Sindicalize-se pois é você 
quem faz o Sindserv-RO

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
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AN V RI E SARIANTES 

D  e

1 MARISA SANTOS PINHEIRO

1 MONICA MACIEL RODRIGUES    
1 MARIO JORGE RODRIGUES DE PAIVA         
1 TANIA MARVILA FERREIRA 
2 CLAUDECI FRANCISCO FERREIRA    
2 SHEILA APARECIDA PEREIRA VIEIRA
2 CARLOS ALBERTO DA SILVA

3 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA     
3 MAURECIR GUIMARÃES DE MORAES

3 IRANY MARIA SANTANA  
3 JOSÉ RICARDO GOMES DA SILVA 
3 DILZA F. DA SILVA FERNANDES 
4 ANA PAULA NOVAES 
5 LUCIA BERNADETTE RUSSO LUIZ
5 DENISE DOS SANTOS VIEIRA
5 REGINA CELIA DA SILVA  
5 MARIA MIRANDA MINGUTA 
6 ANDRÉ RIBEIRO DA FONSECA

  7 MARLI ROSA DE MELO
  7 HELAINE CHRISTINA DE SOUZA CRUZ ROSALINO

  7 MARIA CLARA ARAUJO DE ALMEIDA 
  7 DENISE DE SOUZA MAGALHÃES  
  8 WESLEY SOUZA DA SILVA NASCIMENTO

9 ORLANDO NASSIF 

  9 CLAIR RODRIGUES DOS SANTOS     
  9 ANGELITA OLIVEIRA FIGUEIREDO REGUERA   

10 PAULO HENRIQUE DOS  SANTOS  
10 VALDINÉIA ROMÃO FLAUSINO ASSUNÇÃO  
10 ROSIMERE DA SILVA GUEDES 

 10 BELMIRO GONÇALVES DE ARAUJO
 11 CÁTIA LUCIA NUNES DE OLIVEIRA   
 11 FLAVIA DA CRUZ ANDRADE   

 12 FERNANDA BARRETO PERES
 12 RONALDO ALMEIDA DE SOUZA 
 12 SERGIO DA VITORIA E SILVA 
 14 MARILIA DA SILVA  
15 ELPELINA TEIXEIRA BONCOMPANHE 

15 JUAREZ FERREIRA DA SILVA       
15 ZERILANE RICARDO GOMES CONSTANTINO
16 FERNANDO SOUZA  DOS SANTOS   

16 ROSANIA C. VIANA  
16 ROSA MARIA MASSENA CHAVES 
18 VALÉRIA LUQUETT DE OLIVEIRA

18 EMERSON DE ALVARENGA SIQUEIRA
19 MANOELA DE ABREU MOÇO 

19 HELENA PUERTA LUCIANO
20 EVA  AMÂNCIO DE ANDRADE 
20 MONICA SOARES MIGNOT 
20 ROSANE HELENA DA SILVA
20 LAERTE BATISTA BUCCI  
21 LUIZ OTAVIO QUEIROZ DE ARAUJO
21 ANGELA MARIA LEAL DA SILVA
21 SANDRA MARIA BARBOSA TAVARES 
21 DANIEL FLORIANO DE CESAR 

21 MONICA JERONIMO DE CARVALHO 
21 CLAUDIA RAMOS MENEZES FERREIRA

21 RAQUEL MARIA CARDOSO DOS SANTOS
22 ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA   
22 JAQUELINE DA SILVA DE ALMEIDANo embr   

v o
23 CRENILSON REZENDE DA SILVA 
24 MARIA CRISTINA DE MELO SCOFIELD
24 CLAUDIO EDUARDO ROZENDO BARCELOS  
24 VANUSA MARIANO SALCEDES  
25 ELIZABETH BEZERRA SILVA
25 MARIANA ROSA SILVA BARBOSA
26 ANGELA MARIA RAEDER BRANDÃO
26 DULCINEA SABINO DOS SANTOS
26 MARINEIVA CONCEIÇÃO DAMIANI
26 MARISE VIEIRA EIRAS
27 CARLA MARIA ARAUJO DOS SANTOS 
27 MARCELO SILVA DE ALMEIDA
27 RAFAEL VON RANDOW DE ASSIS
28 GIOVANA CARDOSO AGOSTINI

28 MARCIO BORGES TEIXEIRA 
28 ANA PAULA DE OLIVEIRA PINTO
28 ANDRÉA PEÇANHA DA SILVA 
29 MARCIO LUIZ DAVID BASTOS  
29 REGINA  CELIA DA SILVA BASTOS 
29 EDUARDO PORTO DOS SANTOS
30 ELIANE OLIVEIRA MARTINS  
30 HAIDE CASTELO BRANCO  

Veja abaixo: prestação de contas referente Setembro de 2009 

DATA                               ESPECIFICAÇÃO                            VALOR
ch850998- recargas cartuchos;Pag. Profª Ingles; Pag. Salário fun, 1

cionária c/GAP,aux. Alimentação, aux. Transporte e horas extras;

do periodo 01/07/09 a 01/09/09; pag. Instrutor de informática;pag.

de distribuição do sindnovas 42 e Edital em setores; Pag. De INSS;   R$    2.565,68
ch851004- Composição do jornal sindnovas n.º 44          R$      630,00                                     

  9   ch 850994 - manutenção de computadores                             R$        50,00
 9   ch 851005 - veiculação de edital na edição 142 do jornal razão       R$      400,00
10  ch 850999 - pag. De aluguel sala 10 e 12                  R$   1.065,00

15 débito em c/c - pag. Ampla sl 10                                          R$       43,74
 15 ch 851010- pag. Jornalista confecção do sindnovas n. 43  R$  1.000,00             

   15 débito em c/c - pag. De telefone fixo oi                     R$     374,97

  11  ch 851003 - pag. i- conecta                                                        R$                 94,90
 14   ch851001 - pag. De serviço para banco de dados         R$        50,00       
14   ch 851009 - pag. Compras supergenro                          R$        149,83   
14    ch 851011 - compra de selos para postar sindnovas n. 43            R$      162,50
15 ch 851012 - pag. De distribuição sindnovas 43em varios setores    R$     200,00

15 ch 851006 - pag. Serviço  de transporte p/ buscar sindnovas 43em

Cabo-frio  e taxa de encomenda                                              R$    139,62

9

 15 débito em c/c - pag. Ampla sl 10                               R$     111,24

  ch 851000 - pag. De serviços prestado com transporte10
  p/ eleições ref. Dias 27 e 28 de agosto de 2009.                 R$         80,00
   debito em c/c- pag. De telefone                                       R$      122,8610

 15  débito em c/c - pag. Ampla sl 12                                       R$       67,56
18  ch 851014 - pag. Despesas com almoço de reunião da direção      R$        277,42      

Prestação de Contas 

21 ch 851016 - pag. Distribuição sindnovas 43 em demais setores       R$      200,00
21 ch 851017 - pag. De despesas jurídicas com passagens do período   

de 21de junho 2008 a 31 julho de 2009                                             R$      443,00      
23  ch 851018 - pag. Com papelaria ref. Agosto e setembro     R$          443,80
24  ch 851015 - pag. Distribuição sindnovas 43, plantoes hospital,

 reabi litação e pronto socorro periodo de 5 dias.                             R$          100,00
25  débito em c/c - tarifa bancária                                          R$                8,50

25   débito em c/c - tarifa bancária ref. Desbl. Deposito                               R$            29,25
28  débito em c/c - pag. Do plano vivo empresa                                           R$          686,44

 SALDO ATUAL EM 31/08/09:                                       R$       0

TOTAL DESPESAS:                                                       R$ 14.906,02
 SALDO ANTERIOR:                                                      R$        29,25
 RECEBIMENTOS:                                                         R$   9.225,89

 DESPESAS:                                                                  R$ 14.906,02

 SALDO ATUAL C/P EM 28/08/09:                                R$ 15.382,16

 RESGATE DA POUPANÇA                                          R$   6.085,89

28  ch 851013- pag. De transporte para buscar em macaé assessoria ju

rídica em dia extra.                                                                             R$           120,00
30  ch 851020 - pag.salario funcionario, GAP, aux.transporte,alimentação

pag. Prof. Inglês,pag. Instrutor informática, pag. Distribuição de convites

em todas secretarias  e setores para solenidade de posse,Pag. Serv de

sonoplastia solenidade de posse, recarga de cartuchos                             R$         3.519,71

Dia 18 de novembro é o  dia do Conselheiro Tutelar, este 
garantidor de direitos de crianças e adolescentes.
Já se passaram sete anos de criação do conselho em Rio das 
Ostras  e até hoje os direitos sociais dos conselheiros 
continuam sendo negados, pois não tem direito a férias, 
13ºsalário, auxílio transporte e alimentação, e quanto mais a 
licença maternidade. Atualmente a conselheira Neli está 
afastada há um mês após dar a luz ao seu filho e já está 
voltando ao trabalho, pois não pode gozar dos 120 dias de 
licença maternidade. 
Como é possível, alguém que é eleito pela comunidade para 
garantir direitos de crianças e adolescentes, ser obrigado a 
violar o direito de seu próprio filho recém nascido ?
Precisamos agilizar a mudança desta lei injusta, já existe um 
processo que corre a passo muito lento na procuradoria. Que  
a administração e a secretaria de Bem Estar Social se 
empenhem para corrigir esta injustiça, e que o Conselho 
Municipal dos direitos possa pressionar , para que se acelere 
este processo.
O Sindserv-RO se coloca a disposição e sua diretoria afirma  
que podem contar com outros parceiros e que estamos aqui 
para juntar forças.

Em defesa da criança 
e do adolescente
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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

ERRATA.

 
 
DO ABONO.

Na matéria passada que descrevia a inércia da 
prefeitura quanto ao pagamento da terceira parcela 
do abono, não foi colocada o nº da lei que é nº1325 
de 2009.

No dia 03 de novembro de 2009 protocolamos a 
Ação Judicial com pedido de Tutela Antecipada, 
para cobrar a última parcela do abono, que até  
apresente data, não foi paga aos servidores da 
Administração Direta pela Administração Pública 
Municipal. 
Não é possível que uma parcela que estava na 
previsão orçamentária não pudesse ser paga. Isso 
só poderia ocorrer em caso de calamidade pública 
ou algum outro caso fortuito (fato da natureza) ou 

de força maior (que decorre da ação humana). 
Royalties não podem ser usados para pagar a folha de 
ponto do pessoal permamente do município, conforme 
está previsto no ordenamento jurídico constitucional. 
Pelo que sabemos arrecadação do município vem de 
vento em polpa, com o crescimento da cidade.
Informo que o processo se encontra atualmente com a 
excelentíssima juiza da 1ª Vara Cível de Rio das Ostras 
para analisar o pedido de tutela para pagamento do 
Abono dos servidores.

DO REAJUSTE CONCEDIDO
 
A concessão do reajuste em cima do índice do IPCA de 
4,34%, sem consultar ou negociar com a entidade de 
classe, que requereu reunião para a negociação, criou 
um triste precedente de quebra do canal negocial 
estabelecido  ha três anos. Isso acontece justamente 
em um momento que a Convenção da OIT 151 prevê o 

direito aos servidores públicos a um acordo coletivo de 
trabalho que está  sendo recepcionado pelo nosso 
ordenamento jurídico. Que pena... 
Para reverter esse jogo, o servidor precisa fortalecer o 
seu sindicato para que nos próximos anos tenhamos um 
reajuste mais digno e condizente com o serviço público 
prestado em Rio das Ostras. Mobilização Já!!! 

 
Em relação a redução da produtividade dos fiscais de 
obras de nosso município, sugiro como melhor caminho  
buscar a isonomia de tratamento com os engenheiros e  
arquitetos, que realizam a mesma atividade de fiscalizar 
as obras. Levando em conta se for mais favorável  a 
gratificação  de produtividade para o mesmo fim 
(fiscalizar obras da prefeitura e de empreendimentos 
particulares) por parte destes profissionais. 
A questão de irredutibilidade seria dos vencimentos e 
não da remuneração. Para acabar com esses 
desmandos  da Adminitração Pública também se faz 
necessário o PCCS (Plano de Cargos e Salários) ou 
maior mobilização da categoria.

A QUESTÃO DOS FISCAIS

Parabéns, novos psicólogos!
Nosso Sindicato (SINDSERV-RO) quer dar os parabéns à 1ª turma de 
Psicólogos formada pela UFF , pólo de Rio das Ostras, que aconteceu no 
último dia 06, na Câmara de Vereadores, onde os sete formandos foram 
diplomados em uma solenidade emocionante.

Foi um evento muito importante para a cidade que pode assistir a este dia 
histórico. O número de pessoas na Câmara não era muito grande, 
infelizmente a comunidade não prestigia momentos importantes como este. 
A própria UFF não estava representada, pois eram poucos os alunos. Talvez 
para Niterói uma solenidade como esta possa ser comum, mas para Rio das 
Ostras é a primeira e merece todo nosso reconhecimento. Registramos a 
alegria dos sete formandos que bravamente resistiram com todos os outros 
estudantes à retirada da UFF de nossa cidade, após o rompimento do 
processo com a prefeitura. Tempos de  muita insegurança e sofrimento, mas 
que graças a Deus e a luta de muitos foram superados.

 Agora é só celebrar e dar as boas vindas aos nossos psicólogos. formados e 
forjados, que temos certeza, muito contribuirão.


