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 setor público é um dos ambientes de trabalho onde o assédio se apresenta 

de forma mais visível e marcante. Muitas repartições públicas tratam o Oassédio moral como um dos temas que mais têm sido discutidos na 

atualidade, no que se refere ao trabalho e ao trabalhador. Na verdade, a questão é tão 

antiga quanto o próprio trabalho, mas a sua manifestação jamais se deu de forma tão 

contundente como agora. Diante dessa situação, e em face da difusão dessa espécie 

de prática, é relevante que o tema seja discutido por toda a sociedade e, 

especialmente, pelos servidores públicos. Por isso, o SINDSERV-RO lança neste 

número do SindNovas uma campanha de combate ao problema nos órgãos.

Servidor, você é nosso principal foco. O assédio moral no serviço público é crime, por 

isso, denuncie e colabore para o fim deste problema. O assédio moral consiste na 

exposição dos trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras, 

geralmente repetitivas e prolongadas, durante o horário de trabalho e no exercício de 

suas funções. Situações essas, que ofendem a sua dignidade ou integridade física e 

põe em risco seu emprego ou degrada o ambiente de trabalho. O objetivo do 

assediador é motivar o trabalhador a pedir demissão ou remoção para outro local de 

trabalho, ou para conseguir uma disputa pelo poder no órgão.

SINDSERV-RO lança campanha contra o assédio moral

Motivados a revelar o cenário opressor em que 
trabalham, após terem participado de uma palestra 
sobre Assédio Moral promovida em setembro pelo 
SINDSERV-RO, servidores denunciaram ao 
SindNovas como são tratados por seus chefes. Leia a 
entrevista exclusiva na página 4.

Na sessão do projeto 4a com Cinema, do 
Cineclube Sindserv-RO, o documentário 
Impasse é o destaque. O filme mostra uma série 
de manifestações organizadas por estudantes de 
Florianópolis, em prol de melhorias no transporte 
coletivo da cidade. Como vê-se na foto de 
divulgação do filme, a abordagem da guarda 
municipal e da polícia militar é extremamente 
agressiva. Acompanhe o site do Cineclube, leia 
os ‘Materiais de Suporte’ dos filmes e saiba mais 
sobre os filmes que exibimos. Pág.8

Servidor, participe da Comemoração do Dia do Servidor e dos 10 
anos do Sindserv-RO. Será no dia 27/10/2011, a partir das 20h, no 
Lions Clube (Rua São Paulo, 1050 – Extensão do Bosque – Rio das 
Ostras/RJ). Haverá música de ótima qualidade com DJ Victor Hugo 
Mafra + Trio Renata Cabral, Gabriel Lobo e Cau Barros 
interpretando repertório de samba e MPB. Bingo. Buffet. Bebidas 
liberadas. Garanta seu convite. Ligue para o sindicato (22) 2760-
8933, ou mande um e-mail para: sindserv-ro@ostranet.com, 
solicitando mais informações. Ingressos: R$10 filiados/ R$15 não 
filiados/ R$15 (companheir@s/espos@). Pág.5

Cineclube 

FESTA SINDSERV-RO 10 ANOS 

E DIA DO SERVIDOR PÚBLICO

Servidores denunciam 
prática de assédio moral 
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utubro é o mês do servidor público e sobre o tema “Assédio Moral', proferida pelo direitos, servidor. Assédio moral é crime. Não 
o SINDSERV-RO está preparando assessor jurídico do SINDSERV-RO, Marco tolere. Denuncie ao SINDSERV-RO!Ouma festa para você, servidor A u r é l i o  P a r o d i .  O  r e s u l t a d o  f o i  Transporte coletivo e a agressão no 

municipal. Convidamos a todos os surpreendente e depois da palestra, duas t ratamento d ispensado aos jovens 
servidores, filiados ou não, e seus amigos e servidoras quiseram dar uma entrevista estudantes de Santa Catarina que militam por 
f a m i l i a r e s  a  p a r t i c i p a r e m  d e s t a  e xclusiva ao SindNovas sobre o que melhorias no serviço é o tema do filme 
confraternização, que também celebrará os enfrentam no dia-dia de trabalho. A Impasse exibido este mês, no projeto 4a Com 
10 anos do SINDSERV-RO, comemorados entrevista é reveladora e o relato feitos pelas Cinema do Cineclube Sindserv-RO. Leia 
este ano. Música de qualidade com o DJ servidoras, assustador. Consideramos mais na página 8.
Victor Hugo Mafra e Trio Renata Cabral, prudente não mencionar os nomes dessas 

Por fim, tomados por grande comoção, Gabriel Lobo e Cau Barros interpretando corajosas servidoras e encorajamos a todos 
trazemos ainda nesta edição do SindNovas, repertório de samba e MPB, sorteio de os que tenham algo a denunciar, que 
uma homenagem ao grande jornalista Benoni brindes, bingo, buffet e bebidas liberadas. procurem o SINDSERV-RO, pois este 
Alencar, falecido no fim de setembro. A coluna Veja mais na página 5. v e í c u l o  d e  c o m u n i c a ç ã o  e x i s t e  
Memória Sindical não poderia deixar de fundamentalmente para isto, servidor. O assédio moral é a pauta central deste lembrar quem foi este homem tão necessário 

número do SindNovas. Em busca de Aproveitamos o SindNovas de outubro ao Brasil e a herança nobre que deixou a 
orientações sobre como lidar com esta também para divulgar o início de nossa todos que encontrou em sua jornada aqui 
prática criminosa, alguns servidores têm Campanha Contra o Assédio Moral. Leia o neste mundo.
procurado o sindicato. Não à toa, texto da coluna Informe Jurídico, do nosso 

Boa leitura  - Direção do Sindserv-RO.promovemos em setembro, uma palestra assessor jurídico, e informe-se sobre seus 

Editorial
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Memória da Imprensa Sindical
 coluna Memória Sindical 
presta uma homenagem ao 
jornalista Benoni Alencar, A

morto aos 66 anos, no dia 27 de 
setembro. 
Natural de Inhuma, interior de 
Teresina (PI), foi um homem ativo, 
altivo e militante, desde a juventude. 
Na imprensa, criou vários jornais 
nos segmentos regionais e de 
bairro, e meio ambiente. Escreveu 
para o Jornal do Brasil, Folha dos 
Municípios, em Casimiro de Abreu e 
colaborou com mais uma dezena de 
iniciativas na imprensa. 
Militante, foi preso e torturado 
durante a ditadura militar, mas nada 
o fez parar. Em Rio das Ostras e 
Casimiro de Abreu, fomentou 
movimentos de diversas naturezas, 
mas sempre a política o envolveu e 
Benoni protagonizou momentos importantes na cidade, como a fundação 
do núcleo do PT e, em 2006,  do PSOL, hoje PSOL Serramar. As causas 
sociais e a liberdade sempre foram bandeiras que ergueu com orgulho e 
firmeza. Leia neste link o último último texto publicado pelo jornalista: 
http://opolifonico.wordpress.com/2011/09/24/verde-e-laranja-cores-de-
um-mesmo-borrao/.
Policiais da delegacia de Casimiro de Abreu (121ª DP) investigam a morte 
do jornalista. Segundo laudo do Instituto Médico Legal ele teria sido 
estrangulado. Além do resultado do laudo pericial, uma quantia de dinheiro 
e o computador do jornalista sumiram na noite de sua morte, o que 
alimenta hipótese de assassinato. A morte do jornalista e as condições 
sobre a qual ela aconteceu chocaram a todos. 
Os editores do SindNovas e a Direção do SINDSER-RO prestam 
solidariedade aos parentes e amigos do grande homem que foi Benoni e 
lamenta profundamente a perda prematura do amigo.

A luta pela verdade deve ter 
precedência sobre todas as outras.

                                                               Albert Einstein
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O Sindserv-RO participou do Grito dos Excluídos de Rio das Ostras, no último 7 de setembro. A manifestação popular levou centenas de 

estudantes, jovens e moradores da cidade, servidores públicos e muitos professores, que se juntaram para pedir mais respeito e 

valorização aos profissionais da Educação. 

Foi um momento ímpar, uma data que ficará eternamente na memória de todos os cidadãos riostrenses que foram às ruas assistir ao 

desfile de 7 de setembro de 2011.

A Guarda Municipal interveio e tentou impedir que os manifestantes acessassem o local onde estava o palanque com as autoridades da 

administração pública. Houve bastante tumulto. 

Negando-se a receber os manifestantes, o prefeito Carlos Augusto fugiu e todos os vereadores, secretários de governo e autoridades 

públicas que o acompanhavam no palanque montado na Av. Amazonas, no Centro da cidade, o seguiram! 
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Campanha de Filiação Sindical

Servidor filiado

é servidor mais forte!

WWW.sindservro.wordpress.comSINDSERV-RO - 10 anos de atuação. 

 sindicato é o agrupamento estável de várias pessoas de uma profissão, 

que convencionam colocar, por meio de uma organização interna, suas Oatividades e parte de seus recursos em comum, para assegurar a 

defesa e a representação da respectiva profissão, com vistas a melhorar suas 

condições de vida e trabalho. O sindicato possui um fim permanente, buscando a 

defesa dos interesses dos próprios associados e os da própria profissão. 

Constitui uma representação legal constitucional (artigo 8°, inciso III, da CF) de 

todos os membros da profissão para a qual foram constituídos e que, conforme 

infere-se do artigo 513 da CLT, possuem como prerrogativas, dentre outras, a de 

celebrar convenções coletivas ou acordos coletivos com empregadores, também 

o sindicato assegurara a defesa e representação dessa profissão para melhorar 

suas condições de trabalho. E mais, atenua a inferioridade da condição 

econômica e coloca o empregado em plano de igualdade com o empregador para 

a ação e negociação coletivas. 

Motivo da importância da filiação - Os empregados veem na figura do 

empregador uma fonte de maus tratos ou de ameaça e que, para piorar as coisas, 

esta é considerada também por ele como um poder socialmente distante. Por 

conseguinte, a intervenção do sindicato potencializa sua possibilidade de êxito 

nas reivindicações de melhores condições de trabalho. Outro motivo é a 

participação na medida em que, através das assembléias, os empregados 

conseguem influir nas decisões, consagrando uma idéia de democracia e 

eliminando as barreiras hierárquicas encontradas na administração pública. 

Também, o que aduz o trabalhador é que em razão da dificuldade de 

reconhecimento pelo trabalho prestado, os servidores buscam ser reconhecidos 

através da sua militância no sindicato. Vale destacar que os servidores filiados 

tornam-se representantes dos demais servidores. Estes encontram no sindicato 

uma tribuna de expressão pessoal que não teriam de outro modo. A sobrevivência 

do sindicato não depende só da receptividade que ele inspira na sociedade. O 

sindicato existe essencialmente porque cumpre uma função protetora ou 

defensiva do interesse dos trabalhadores, ou seus representados. A sua 

sobrevivência, então, depende em boa parte de essa função ser percebida como 

necessária pelos trabalhadores, assim como de ser bem executada pelo 

sindicato. Isso significa dizer que os trabalhadores veem na figura do sindicato 

uma forma de fortalecimento perante o poder dominante, de forma que 

pretendem fazer valer seus direitos por intermédio desses líderes sindicais, que 

irão prontamente reivindicar os anseios da categoria.

Por que filiar-se ao SINDSERV-RO?

SINDSERV-RO participa do Grito dos Excluídos, em Rio das Ostras

Você que é servidor efetivo e  pode tornar 

as ações do sindicato cada vez mais fortes 

na luta permanente em defesa da 

valorização e união da nossa categoria, 

filie-se ao SINDSERV-RO. É fácil, basta 

preencher a ficha de filiação no site do 

sindicato, ou pessoalmente no próprio 

SINDSERV-RO. 

Você pode se inscrever a qualquer momento e ainda ajudar a divulgar nossa 

campanha, enviando a ficha de filiação a seus colegas. Contribua para tornar o 

SINDSERV-RO cada vez mais representativo.



Participe, cidadão!

Servidores denunciam prática de assédio moral 

o último concurso público realizado pela houve o concurso, o edital não descrevia as atribuições do desses servidores na PMRO. “Aqui, trabalhamos 8 horas/ 40 

Prefeitura de Rio das Ostras, dois novos cargos cargo nem os pré-requisitos para a função, não dizia se semanais, mas sabemos que nos municípios vizinhos a Nforam criados, o de Agente de Desenvolvimento trabalharíamos no magistério ou em outra secretaria; nada mesma categoria trabalha 6 horas. Queremos poder 

Infantil e o de Auxiliar de Creche. Todos os aprovados para disso. A única coisa definida pelo edital era o nível de debater isso também”, pontuou. 

ambos já foram chamados e atuam na prefeitura desde o escolaridade; nível médio. Quando tomamos posse é que Quem gerencia calendário de férias?

ano passado. soubemos quais seriam nossas atribuições. E, se formos ver Outra denúncia feita pela servidora ADI diz respeito às 

Há menos de dois anos empossadas no cargo, duas bem, o assédio moral já começou aí nessas atribuições, férias. Segundo a servidora, em janeiro ela e os servidores 

servidoras procuraram o Sindserv-RO com sérias denúncias porque no final das contas existe um documento onde um do cargo tiveram férias, mas em julho, quando houve o 

relativas ao desempenho de suas funções e relataram adendo diz que temos nossas atribuições e “o que mais for recesso da rede municipal de Educação, não. Nem ela nem 

situações explícitas de assédio moral e perseguições em acordado pela direção”, observa a servidora. os outros servidores que desempenham a mesma função. 

seus ambientes de trabalho. Segundo ela, as atribuições dos ADIs são: zelar pelo Como isso se explica? Qual seria a lógica desse calendário 

Uma das servidoras, que prefere não se identificar, contou desenvolvimento das crianças, auxiliar o professor sempre de férias para esses servidores?

que sofreu perseguição na creche onde começou a sobre a supervisão do mesmo, zelar pelo sono das crianças, Chefia direta veta acesso a materiais necessários para o 

trabalhar assim que foi empossada, em outubro do ano cuidar da alimentação destas e cuidar do banho e higiene trabalho

passado, e que chegou a ser 'remanejada' para outra corporal das crianças (mas esta atribuição só é demandada As instalações do local de trabalho e o acesso a 

creche através de uma mensagem de SMS enviada ao seu aos ADIs quando não houver um auxiliar de creche). “Mas equipamentos e materiais para o desempenho do mesmo 

celular. na realidade do dia-dia fazemos muito mais que isso”, também foram foco de denúncias. Ambas as servidoras 

Mas se hoje sua realidade é outra foi porque ela soube agir revela a auxiliar de desenvolvimento infantil, indagando: já queixaram-se da falta de acesso a cartolina, papel, canetas 

diante do assédio moral. Trabalhando em uma creche social quer nos dão mais trabalho por que não aumentam o nosso entre outros diversos insumos necessários no cotidiano de 

vinculada à Secretaria de Bem-Estar Social, ela observa que salário?”.  trabalho. 

há muitas diferenças no tratamento dispensado pelas Plano de Cargos da Educação despertou indignação 

chefias diretas aos auxiliares de creche que trabalham para entre servidores

a Secretaria de Bem-Estar Social e aos que trabalham na Com relação ao Plano de Cargos, Carreias e Vencimentos da 

Secretaria de Educação. “Nós, auxiliares de creche social, Educação aprovado recentemente pela PMRO, as queixas 

trabalhamos bem mais do que os outros que trabalham nas são muitas. Além de só terem tido equiparação salarial ao 

creches da Secretaria de Educação. Temos que atender aos salário mínimo, no último mês, depois de muita pressão do 

professores quando eles demandam auxílio em sala, mas Sindserv-RO, pois até então a prefeitura ainda remunerava 

nossa função é voltada essencialmente para a higiene e o a categoria com um salário inferior ao mínimo (R$ 533,), os 

cuidar das crianças. Acontece, que nas creches sociais, auxiliares de creche, hoje ganhando R$ 570, reivindicam o 

trabalhamos praticamente em sala de aula e este papel, pagamento dos retroativos. “Queremos que seja pago o 

esta função, que estão cobrando dos auxiliares de creche que nos é de direito, mas até agora a prefeitura não se 

que hoje trabalham nas creches sociais da prefeitura, pronunciou quanto à demanda”, disse a auxiliar de creche. 

deveria ser atribuído aos Auxiliares de Desenvolvimento Para a auxiliar de desenvolvimento infantil, o Plano de 

Escolar, mas estes só atuam nas creches da Educação. Não Cargos não prevê benefício algum para a categoria. “Para 

existem ADIs nas creches sociais. Não teria algo errado aí?”, não ficar tão ruim, a única coisa que a administração deixou 

indaga a servidora.   para os ADIs foi o nivelamento, mas isso também só 

Servidores em estágio probatório são o alvo dos acontecerá daqui a três anos, depois do estágio 

assediadores probatório”, observa a servidora. 

Se nas creches sociais, pelo que disse a auxiliar de creche, o O salário inferior ao pago em prefeituras da região aos 

assédio moral assola o cotidiano dos novos servidores, na servidores auxiliares de desenvolvimento infantil, também 

Educação, onde estão lotados os Auxiliares de foi um ponto levantado pela ADI da PMRO. Para conseguir 

Desenvolvimento Infantil, o cenário não é diferente. um salário melhor, ela precisa fazer mais de 80 horas extras 

A auxiliar de desenvolvimento infantil da creche Maria Rosa por mês. “São mais 1.500 reais no salário e por isso faço 

Pinheiro Ribeiro, que também preferiu manter o hora extra. A cidade não oferece toda a estrutura que 

anonimato, desvelou um quadro de terror enfrentado no vende na televisão e muitas pessoas, que como eu fizeram 

local de trabalho. Ela disse ainda, que muitos outros o concurso para cá pensando que a cidade fosse uma, 

servidores do cargo têm as mesmas reclamações com chegou aqui e se decepcionou. Se não fizer hora extra, não 

relação ao assédio moral, mas o fato de estarem todos em consigo sequer pagar o aluguel de minha casa no Âncora - 

estágio probatório os inibe e ninguém fala nada, ninguém bairro esquecido pela administração pública, diga-se de 

denuncia. “Ainda mais agora, que resolveram fazer a passagem -, porque o valor é exorbitante. O custo de vida 

avaliação do estágio probatório com a gente. Você acha que aqui é altíssimo e temos que nos submeter às horas extras 

alguém vai denunciar essas práticas de assédio moral?”, se quisermos investir na carreira como servidores públicos, 

comentou. já que nem os salários oferecidos não estão dentro dos 

Assim como a auxiliar de creche, a servidora ADI conta que padrões  nac iona is”,  comentou a  aux i l iar  de  

também exerce funções não estipuladas anteriormente em desenvolvimento infantil. 

edital para sua função em seu dia-dia de trabalho. “Quando Já a auxiliar de creche observou a carga horária de trabalho 

Em estágio probatório, eles afirmam que são obrigados a desempenhar funções que extrapolam as atribuições do cargo 

Assédio Moral é crime.

Servidor,

Denuncie ao sindicato!

Por Leonor Bianchi

Plano de Cargos e Carreiras 

dos Servidores

Servidor, o PCCV dos servidores da 
PMRO está em fase final de elaboração 

e ainda não tivemos resposta do 
governo sobre a solicitação que 

enviamos  pedindo a realização de uma 
Audiência Pública com a finalidade de 
debater o Plano de Cargos com todos 

os servidores.

Estão repetindo o que fizeram com o 
Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos da Educação.

Vamos pressionar o governo para que o 
debate sobre o Plano de Cargos seja 
estendido a todos os servidores da 

PMRO.



Festa do Servidor
Venha comemorar conosco

04/11/2011, a partir das 20h, no Lions Clube (Rua 
São Paulo, 1050 – Extensão do Bosque – Rio das 
Ostras/RJ). Haverá música de ótima qualidade com 
DJ Victor Hugo Mafra e o violonista Gabriel Lobo,  
interpretando repertório de samba e MPB. 
Bingo. Buffet. Bebidas liberadas. Garanta seu 
convite. Ligue para o sindicato (22) 2760-8933, ou 
mande um e-mail para: sindserv-ro@ostras.net, 
solicitando mais informações. 
Ingressos: R$10 filiados/ R$15 não filiados/ R$15 
(companheir@s/espos@).

10 ANOS
SINDSERV-RO
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Informe Jurídico Marco Aurélio Parodi - Assessor Jurídico do Sindserv-RO

esde os anos 70, com a crise mundial de governo, com o temor da subida ao poder de um infelizmente a relação é extremamente 
73, as empresas passaram a buscar a eventual radicalismo de esquerda, com a clientelista.Duma maior competitividade no mercado redemocratização corporificou esses direitos na Os direitos duramente conquistados pelos 

mundial. Daí, resolveram cortar na carne da Constituição Federal de 1988, a Constituição trabalhadores desde o início do século passado, 
parte mais fraca: os trabalhadores. No Brasil, Cidadã. estão sendo postos em cheque com uma velha, 
veio a flexibilidade de direitos trabalhistas, o Mas com a queda do muro de Berlim em 1989, o porém renovada e cada vez mais fortalecida 
arrocho salarial e o aumento da jornada de capitalismo começou a se ver livre do seu maior prática do capitalismo, importada pela 
trabalho, com o apoio das ditaduras militares nos inimigo: o Comunismo (Socialismo). Administração Pública: o Assédio Moral.
anos 60 e 70. Com isso o Governo Brasileiro, que já tinha O assedio moral é um tipo de pressão que destrói 
Nesta mesma época, o novo sindicalismo surgiu promulgado a Constituição Cidadã com uma a personalidade do trabalhador para que os 
com as greves do ABC, nos anos 70 e 80, série de direitos também conquistados pelos trabalhadores laborem e produzam cada vez 
irradiando para outras categorias, além dos servidores, como a garantia do concurso público mais até o momento de não mais servir, por estar 
metalúrgicos, como bancários, petroleiros e e o reconhecimento da estabilidade para os doente ou muito cansado, quando acaba jogado 
servidores públicos federais, estaduais e servidores públicos, aproveitou para  começar a para o olho da rua, sem custos para o patronato.
municipais. O novo sindicalismo surgiu como atacar esses direitos com as reformas Para o administrador público, quanto mais o 
contraponto ao capitalismo selvagem  e administrativas e previdenciárias (Emendas servidor produzir menos ele precisa gastar com 
assediador instaurado pela burguesia C o n s t i t u c i o n a i s  A d m i n i s t r a t i v a s  e  novas contratações, podendo desviar os 
empresarial, viabilizando a aceleração do Previdenciária) com o aumento do tempo de recursos com a folha para outros objetivos 
processo democrático que culminou com  serviço e contribuição para alcançar a menos nobres.
redemocratização do país. aposentadoria, a queda da obrigatoriedade de O trabalhador (servidor) sofre a necessidade de 
O temor que o mundo capitalista enfrentava contratação no regime estatutário e maior tempo garantir a empregabilidade com produtividade 
desde 1917, com a Revolução Socialista na de estágio probatório de dois para três anos. extremada e a multifuncionalidade, realizando 
Rússia, fez com que o empresariado e os Com isso as Administrações Públicas, inclusive diversas atividades ao mesmo tempo, muitas 
governos cedessem a uma sér ie de as municipais, se sentiram fortalecidas para delas estranhas às suas atribuições previstas no 
reivindicações históricas dos trabalhadores, ao atacar os sindicatos e erradicar vários direitos edital do concurso público.
longo dos anos, como férias de 30 dias no dos servidores  públicos municipais.O A miséria de boa parte dos trabalhadores do 
mínimo, jornada reduzida de 16 e 18 horas para Paternalismo Político, a cooptação política de nosso país, o desemprego e a demora da justiça 
8 horas, 13º salário, repouso semanal vários servidores acabou por criar um vinculo para responder as justas reclamações dos 
remunerado e o reconhecimento do direto de opressor de grandes  proporções na trabalhadores, são elementos que facilitam a 
greve, inclusive para servidores públicos. O administração pública  municipal, onde pressão sobre cada trabalhador.

, 

Resta aqui demonstrarmos alguns exemplos de assedio moral:

- Prestar ao trabalhador informações ou instruções erradas.
- Socializar erros ou falhas do servidor  com outros trabalhadores desmoralizando o mesmo.
- Piadas e Mentiras envolvendo o servidor, disseminadas pelo superior hierárquico.
- Imposição de aumento de jornada e ameaça constante de retirada de direitos legalmente constituídos.
 - Retirada de função do servidor antes de colocá-lo em disponibilidade.
 - Estimulo a Competitividade e ao individualismo.
 - Pressão para que os trabalhadores se afastem do Sindicato.
- Redução de Horários livres como o cafezinho ou almoço.
- Desvio de função do trabalhador para se exigir que ele faça de tudo (multifuncionalidade).
- Advertências absurdas como, por exemplo, quando o trabalhador se afasta para uma consulta médica.
- Pressão para retirada de processos judiciais e administrativos contra os assediadores.
- Mudança de horário e turnos de maneira autoritária.
- O assediador ignora a presença do trabalhador que ele quer perseguir.
- Ridicularizar o trabalhador e trabalhadora.
- Não fornecer materiais e ferramentas adequadas ao trabalho.
Agentes do Assedio:
Assediador Direto: o Prefeito.
Assediador Indireto: Supervisores, Secretários e cargos de chefia.
Objetivo: Controle, redução dos custos, terceirização dos serviços públicos e principalmente formar um  curral eleitoral, pois o servidor 
em qualquer cidade ajuda a formar a opinião política da cidade, principalmente em ano eleitoral.
Apesar de não agir diretamente na maioria dos casos o Prefeito usa seus subordinados para atingir esses objetivos.
Para coibir essas práticas malditas dos assediadores, o servidor precisa se organizar no seu setor do trabalho com a ajuda do seu 
Sindicato, fortalecendo a luta contra o assédio moral e buscar avançar na luta dos seus direitos.
Procure o Sindicato, não fique só, fique sócio. Fortaleça este instrumento de luta de vocês contra a política mesquinha dos assediadores 
diretos e indiretos.



Dentalprev - Descontos diferenciados
Rua João Viana, 115,  salas 01 e 02, Centro
Tel.: (22) 2760 7390
Restaurante Beira Rio – Fogão à lenha
10% de desconto 
Rua Jandira Moraes Pimentel, 6, Centro, Rio das Ostras (RJ) 
Tel.: (22) 2764-6806, 22 8119-9982
Entregamos em domicílio - Próximo à ponte de madeira
Ciência Magistral – Farmácia de Manipulação/ 12% de desconto
Rod. Amaral Peixoto, 4680, lj. 10, Centro, Rio das Ostras (RJ) - Tel.: 
(22) 2764-2318
ML Vidraçaria 
Descontos diferenciados
R. Paranaíba, 580, Operário. Trabalhamos com todos os cartões de 
crédito, Construcard Caixa e BB Crediário.
Tel. (22) 2764-5802, (22) 8808-6838, (22) 8809-4439  
Yes! Diga sim a um mundo – Inglês e Espanhol/ Descontos 
diferenciados
Rod. Amaral Peixoto, 3448, Centro, Rio das Ostras (RJ)
Tel. : (22) 2771-5400, (22) 2771-9567
Corpo Academia
15% de desconto
R. Washington Viana, 21, Centro, Rio das Ostras(RJ), em frente ao 
Banco do Brasil
Tel.: (22) 2764-1598, (22) 7835-0913 Id: 81*12196
Ótica Ipanema
Descontos de 12% em pagamentos à vista e de 7% em 
pagamentos à prazo para servidores filiados ao Sindserv-RO 
R. Paulo Viana, lj. 31, Centro, Rio das Ostras (RJ) - Tel.: (22) 2771-
1573
Autoescola Brasil – Essa é Show
Alameda Casimiro de Abreu, 910, Centro, Rio das Ostras (RJ) - Tel.: 
(22) 2760-8795
SOS Parabrisa
15% de desconto
Av. Jane Maria Martins Figueira, 171, Jd. Mariléa, Rio das Ostras 
(RJ) – Tel.: (22) 2764-6137
Som – Insulfilm – Engates (reboque) – Kit Kenon – 
Sensor de Estacionamento – Alarmes  Trava elétrica e Parabrisas 
nacionais e importados – Acessórios em geral
Protector Tela Mosquiteira
Descontos diferenciados
Tel.: (22) 2760-0115, (22) 9925-1162, (22) 8807-7966
Clínica de Estética Messoté
15% de desconto
R. Paulo Viana, 31, Sl 202, Centro, Rio das Ostras (RJ)
 Tel.: (22) 2760-2692, (22) 2760-1050, (22) 9929-5543 – 
esteticamessote@hotmail.com
Centro Odontológico Dra. Paula Baêta – Trazendo mais alegria 
aos seu sorriso  CRO. RJ 32601 
15% de desconto 
Clareamento Dental – Aparelhos Ortodônticos – Tratamentos de 
Canal  e Gengival -  Cirurgias em Geral – Restaurações e Próteses 
Dentárias

Rede de Convênios para filiados

 2a quinzena de outubro

15          ANA LUCIA LACERDA DA SILVA 
CARLOS EUGENIO OLIVE  
CRENIDE MARQUES CARDOSO   
PAULO SERGIO COELHO LEITE   

16 ADÉLIA MARIA GUIMARÃES  DE FARIAS  
17 GENIVALDO CHAGAS DE ABREU    

MARGARIDA TERRA ALVES BEZERRA
PAULO SERGIO FREIRE   

18 MANOEL MARIA DE PINHO 
RALFE DA SILVA GOMES  

19 ADELAIDE MARTINS CÂMARA  
20 EUNICE VIEIRA DE SOUZA LAVRATTI   

MARILEA CABRAL DA SILVA PINTO 
SONIA MARIA MULLER

21 JORGE PINHEIRO  
22 CLÁUDIA LIMA DOS SANTOS

CARLOS RENATO GOMES BERSOT  
23 CLÁUDIA REGINA CALIXTO SEDA  

MARCELO ELOY DA HORA 
VERÔNICA MARIA DE O. GOMES 

25 ANDRÉA SATLER ANDRADE CYRINO
MARIA ANTONIA CRISPIM PINTO
RODRIGO DOS SANTOS CLEMENTINO 

27 THYAGO NUNES MALHEIROS
29 MARIA DE LOURDES SERRÃO VIANA 

LUCIMAR DA SILVA PEIXOTO  

  

1                   MONICA MACIEL RODRIGUES  
MARIO JORGE RODRIGUES DE PAIVA  
TANIA MARVILA FERREIRA   

2 CARLOS ALBERTO DA SILVA 
CLAUDECI FRANCISCO FERREIRA  
SHEILA APARECIDA PEREIRA VIEIRA  

3 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA   
DILZA F. DA SILVA FERNANDES
IRANY MARIA SANTANA  
JOSÉ RICARDO GOMES DA SILVA 
MAURECIR GUIMARÃES DE MORAES

4 ANA PAULA NOVAES   
ILMA DE SOUZA BERNARDO

5 DENISE DOS SANTOS VIEIRA
LUCIA BERNADETTE RUSSO LUIZ
MARIA MIRANDA MINGUTA 
REGINA CELIA DA SILVA  

6 ANDRÉ RIBEIRO DA FONSECA
7 HELAINE CHRISTINA DE SOUZA CRUZ ROSALINO

ALCINO FERNANDES DE SOUZA 
MARIA CLARA ARAUJO DE ALMEIDA  
DENISE DE SOUZA MAGALHÃES  

9 ANGELITA OLIVEIRA FIGUEIREDO REGUERA   
ANTONIO CARLOS DA ROCHA
CLAIR RODRIGUES DOS SANTOS  
ORLANDO NASSIF 

10 BELMIRO GONÇALVES DE ARAUJO     
PATRÍCIA MARIA RAMOS LEAL
PAULO HENRIQUE DOS  SANTOS  
ROSIMERE DA SILVA GUEDES 
VALDINÉIA ROMÃO FLAUSINO ASSUNÇÃO  

11 CÁTIA LUCIA NUNES DE OLIVEIRA  
FLAVIA DA CRUZ ANDRADE

12 FERNANDA BARRETO PERES
RONALDO ALMEIDA DE SOUZA
SERGIO DA VITORIA E SILVA 
TATIANA MOREIRA DAMATA FARIA

14 MARILIA DA SILVA  
15 ELPELINA TEIXEIRA BONCOMPANHE

JUAREZ FERREIRA DA SILVA       
ZERILANE RICARDO GOMES CONSTANTINO 

SindNovas
Filiado a B
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DentalPrev
Especialista em atender bem

A partir de agora, ter um lindo sorriso e  

zelar pela saúde bucal de sua família,

só depende de você !!

O SINDSERV-RO,  preocupado em zelar pela 

saúde dos seus sindicalizados, realizou uma 

parceria, onde quem ganha é você, servidor !!! A 

Dentalprev se orgulha desta parceria, visando 

colocar a Odontologia ao seu alcance.

Ligue para nossa equipe e saiba mais sobre alguns 

benefícios exclusivos desta parceria, 

que já está ao seu dispor.

Endodontia

Prótese

Reabilitação Oral

Odontopediatria  

Periodontia

Ortodontia
 

Implante

Agende uma visita sem compromisso.

Nossa equipe está ao seu dispor.

Atendimento ao cliente:

(22) 2760 7390, (sede Rio das Ostras), Rua João Viana, 115 

salas 01 e 02, centro.

Documentário catarinense acompanha diversas manifestações populares 
reivindicando melhorias no TRANSPORTE COLETIVO

Os jornalistas catarinenses Juliana Kroeger e Fernando Evangelista são responsáveis pelo 
documentário marcante Impasse. O filme registra manifestações do movimento estudantil 
catarinense contra a tarifa do transporte coletivo na capital Florianópolis. 

Produzido pela produtora independente Doc Dois, Impasse revela o que pensam os usuários, 
trabalhadores, especialistas e empresários do transporte em Florianópolis. O filme ficou pronto 
em quatro meses e traz, além dos registros das manifestações de 2010, entrevistas e outras 
imagens de arquivo de 2004 e 2005.

O objetivo dos diretores é que o tema seja visto e debatido, e que as pessoas possam refletir 
sobre a questão do transporte coletivo. Impasse pretende expor as contradições e as diferenças 
de posição dos estudantes, dos representantes dos governos municipal e estadual, e mostrar 
porque Florianópolis tornou-se um símbolo na luta pelo transporte público no Brasil.

Cineclube SINDSERV-RO exibe IMPASSE

Sessão: 09 de novembro
Local: Sindserv-RO 
Hora: 18h00
Rod. Amaral Peixoto, 3234, Nova Aliança 

Classificação: 16 anos
www.cinclubesindservro.wordpress.com

Entrada Franca

ACRA Associação Cultural Rio das ArtesParceria

A sessão integra o circuito da 8a Mostra Cinema Popular Brasileiro


