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EDITORIAL

Conquistas e avanços, as marcas da unidade
A nossa gestão
Juntos Somos Mais
For tes, que esteve à
frente do Sindiserv nos
ú l t i m o s qu a t ro a n o s
cumpriu com o seu papel
de administrar o patrimônio dos servidores,
defender os direitos
adquiridos e avançar em
mais conquistas.
Cumprimos os
compromissos assumidos com a nossa categoria, sendo os maiores
deles: a construção da
sede própria e o auditório
multifuncional que tanto
orgulha nossos associados; mantivemos a
trimestralidade; aprovamos a lei que combate o
assédio moral; regulamentamos o pagamento

Gestão 2013/2016 – Juntos Somos Mais Fortes

de 1/3 de férias sobre os
60 dias para os professores; impedimos a terceirização do SAMU; ingressamos com ações
judiciais para recuperar
perdas com a Lei
4 0 9 / 2 01 2 , U RV e
diferenças a receber do
1/3 férias dos professores, entre muitos outros.
Fomos parceiros do

movimento sindical e dos
servidores nas mobilizações contra os ataques
dos governos que preveem a retirada de direitos
conquistados pelos
trabalhadores.
No entanto, mais
uma vez ﬁcamos
frustrados com a não
implantação do plano de
carreira, acordo ﬁrmado

pelo prefeito Alceu e não
cumprido. Mas nossa
d i r e to r i a f o i a l é m e
investiu em atividades
culturais, esportivas e de
lazer, proporcionando
integração e confraternização dos servidores
ativos e aposentados.
Esperamos que o
novo prefeito cumpra os
tópicos da carta compromisso assinada durante
campanha, como a
implantação do Plano de
Carreira e a não retirada
de direitos, que respeite e
valorize os servidores
municipais.
Continuamos juntos
e unidos fazendo do
Sindiserv um sindicato
para os servidores.
Obrigado pela parceria.

Auditório do Sindiserv vai se
chamar Aragão Müller Franco
Para homenagear o
servidor e membro da
diretoria Aragão Müller
Franco, a direção do
Sindiser v vai dar ao
auditório da sede o nome
dele. Aragão, que era
diretor de Relações do
Trabalho da atual diretoria, morreu no dia 2 de
novembro deste ano, aos
46 anos, vítima de
leucemia.
“ N e s te s a n o s d e

convivência, esta ﬁgura
humana especial,
guerreira, com seu jeito
simples e leal, conquistou
a todos nós da direção e
funcionários. Amigo e
companheiro de todas as
horas, Aragão sempre
defendeu um mundo
mais humano e solidário
e sua atuação no
Sindiserv contribuiu para
que os servidores
tivessem mais condições

de trabalho e respeito
das cheﬁas. Apesar de ter
lutado mais de 6 anos
contra a doença que
abreviou sua vida, nunca
se queixou, sempre
estava faceiro e otimista,
e lutou até o ﬁm. Ficou um
vazio no sindicato com
sua ausência física, mas
sabemos que onde está
ele ora por nós e no futuro
nos encontraremos em
outra jornada”, declarou

Aragão Müller Franco

João Dorlan, presidente
do Sindiserv.
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CONTRA A RETIRADA DE DIREITOS

Sindiserv participou dos grandes
atos contra a retirada de direitos
Manter a unidade e a resistência dos trabalhadores para enfrentar os retrocessos históricos
O Sindiserv participou
dos atos e manifestações
de luta e resistência dos
trabalhadores e do povo
b r a s i l e i ro c o n t r a a s
propostas de retirada de
direitos trabalhistas e
sociais. Os servidores
municipais se somaram
na unidade do movimento
sindical contra a PEC 241
(agora PEC 55), o PLP
2 57 , e a s r e f o r m a s
trabalhista e previdenciária, terceirização e
privatizações.
No dia Nacional de
Greve e Paralisações
(11.11), o auditório do
Sindiserv ﬁcou lotado com
trabalhadores das mais
diversas categorias que
protestaram contra a
retirada de direitos
trabalhistas, dizendo não
ao pacote de retrocessos
promovidos pelo governo
Temer. A mobilização, que
iniciou na madrugada, se
estendeu ao longo do dia
inteiro com ações em toda

Servidores foram às ruas e pararam contra PECs e reformas previdenciária e trabalhista

a cidade. No dia 27 de
outubro, o Sindicato e a
c a te g o r i a j á h av i a m
realizado ato público e
caminhada pelas ruas
centrais de Caxias,
quando mais de 500

servidores municipais
disseram não a retirada
de direitos. No dia anterior
(26.10), a direção do
Sindiserv também
participou da Plenária e
Ato Sindical contra a PEC

241, o desmonte da CLT e
a Reforma da Previdência,
no auditório da FSG, onde
estiveram presentes cerca
de 40 sindicatos e
centrais sindicais da
Serra.

ENTENDA AS PROPOSTAS:
REFORMA TRABALHISTA:
retira direitos garantidos e conquistados pela
classe trabalhadora desde a Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), como 13° salário, férias e
estabilidade.
LIBERAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO:
precariza as relações de trabalho.

PEC 241 (AGORA PEC 55 NO SENADO):
congela por 20 anos os investimentos em serviços públicos essenciais à população, especialmente nas áreas da Saúde (Sistema Único de
Saúde), Educação (pública e gratuita), e assistência social, além de não prever reajuste do salário
mínimo, que atinge especialmente os aposentados.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA:
aumenta o tempo de contribuição, prevê aposentadoria somente a partir dos 65 anos para
homens e mulheres. Além de acabar com aposentadorias especiais, inclusive para professores, e
de revisar benefícios do auxílio doença e por
invalidez.

EM DEFESA DO PRÉ-SAL E DA PETROBRÁS:
patrimônio do povo brasileiro, a maior riqueza
natural do País está sendo entregue às multinacionais estrangeiras. O Brasil é o detentor da
terceira maior reserva de óleo leve e gás natural
do planeta.
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CONTRA A RETIRADA DE DIREITOS

Ato Sindical reuniu mais de 40 sindicatos da Serra contra a Pec 55 (241)

OPINIÕES
“É momento de manter a unidade dos trabalhadores para fazer uma frente ao projeto neoliberal
apresentado pelo desgoverno Temer. É na rua e
no Congresso que vamos mostrar para esse
governo ilegítimo, que haverá luta e resistência na
defesa dos direitos dos trabalhadores".

"Temos que aproveitar todos os momentos para
dizer que não concordamos com esse governo
golpista. Estamos aqui e vamos resistir. Queremos
reconstruir o Brasil, mas com a ótica dos trabalhadores, não da minoria rica".

Vanius Corte,
gerente regional do
Ministério do Trabalho.
Luciano Roque Piccoli,
“Temos um Plano Nacional de Educação que
vice-presidente do
prevê a ampliação de investimentos até 2024,
Sindiserv.
especialmente na educação básica, etapa que
mais necessita de melhorias, tanto do ponto de
“O governo Temer ataca os direitos e tenta reduzir vista da qualiﬁcação da oferta quanto das
a função social do Estado a mero intermediário condições de trabalho dos proﬁssionais da
das empresa privadas. É importante também educação. Como teremos agora a estagnação
levar em conta que as Pecs não mexem com o desses investimentos? Tomar um remédio amarlucro do capital rentista, na medida em que a go desses sem saber se teremos a cura é demais!
parcela de 45% da dívida com os banqueiros, com Mesmo que tenhamos uma avaliação em 10 anos,
altíssimas taxas de juros, não são abaladas, ao pode ser tarde, pois o próprio remédio poderá ter
contrário, se mantém.”
nos matado!”
Solange Carvalho,
vice-presidente
do CPERS.

SEBBEN
APOIO EM NEGÓCIOS
“GABRIELA”

SERVIÇOS: empréstimos
consignados para servidores
(sem consulta ao SPC e Serasa),
consórcio, cartão de crédito,
abertura de contas, CDC,
ﬁnanciamento habitacional.
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AGENDE SEU HORÁRIO
Atendimento de 2ª a Sábado

Telefones: 3419.1833
8145.1947
9938.4253
PLANTÃO
9171.8933
apoio@sebbeninvestimentos.com.br

Márcia Carvalho,
presidente do Conselho
Municipal de Educação.

ELEIÇÃO SINDISERV

Nova diretoria do Sindiserv
assume dia 2 de janeiro
Silvana Piroli é eleita presidente para o mandato 2017/2020
A nova diretoria do
Sindiserv assume dia 2
de janeiro para mandat o d e 2 017 / 2 0 2 0 .
S i l va n a P i ro l i , qu e
liderou a chapa 1, foi
eleita presidente nas
eleições ocorridas nos
dias 1 e 2 de dezembro,
c o m 1 .13 2 voto s .

Marcos Antônio da
Silva, chapa 3, fez 962,
e Túlio dos Reis, chapa
2 , fe z 6 61 voto s .
Conforme a presidente
da Comissão Eleitoral,
Helena Susin, o processo eleitoral transcorreu
de forma tranquila e
com clima harmônico.

Chapa eleita

VEJA QUE SÃO OS COMPONENTES DA NOVA DIRETORIA:
Presidente: Silvana Teresa Piroli (SMED)
Vice-Presidente: Rui Miguel B. da Silva (SMS)
Secretário: Valderes Fernando O. Leite (FAS)
Finanças: Marcelo dos Santos (SMOSP)
Comunicação: Cláudia Detanico Calloni (SMED)
Formação: Roselaine Frigeri (SMED)
Educação: Cristiane Beltrame Padilha (SMED)
Saúde: Fernanda Luiza Borkhardt (SMS)
Relações de Trabalho: Diames Rogério de
Souza Silva (SMSPPS)
Patrimônio: Eden Pires (SAMAE)
Cultura: Rodrigo Varreira (SEMMA)

Suplentes: Karina Luiza dos Santos de
Paula, Lidia Webber, Vilmar Gomes de
Andrade, Rita Casiraghi Moschen, Morgana
Leorato Baldo, José Otilio Preto, Alvoni Adão
Prux dos Passos, Airton Carlos Scherer,
Cleonice de Fátima Andrade, Felipe da Silva
Vitoria.
Federação: Rosangela Dalla Vecchia e João
Antonio Ferreira.
Suplentes da Federação: Sirlei Biasoli e
Paulo Finimundi da Luz.

Prefeito eleito visita Sindiserv
O prefeito eleito
Daniel Guerra fez uma
visita institucional à
direção do Sindiserv no
dia 10 de novembro. O
objetivo foi se apresentar e ouvir sugestões
para uma administração com mais participação ativa dos servidores municipais.
“Minha visita é
institucional à entidade
representativa dos
servidores, como tenho
fe i to c o m d i ve r s o s
setores da sociedade”,

justiﬁcou Guerra. Os
diretores ﬁzeram
apontamentos sobre
situações nos mais
diferentes setores da
administração pública,
com destaque para
saúde e educação.
No dia 15 de
dezembro, Guerra
participou da última
reunião dos Quatro
Conselhos – Deliberativo, Magistério, Saúde
e Guarda Municipal, e
ouviu os anseios dos
servidores.

Guerra busca aproximação dos servidores para ouvir demandas da categoria
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Aposentados se
divertiram
em passeios de
nal de ano

Mais de 70 pessoas, entre aposentados e dependentes, aproveitaram o passeio organizado pelo
Sindiserv à Porto Alegre, ocorrido em outubro.
Já o passeio de confraternização de ﬁnal de ano
teve como destino a Sede Campestre, e aconteceu no
dia 6 de dezembro.

Diretores são homenageados
pelos 25 anos de Serviço Público

Tradição e
integração
marcam a
14ª Cavalgada
dos Servidores

Com organização do CTG Corrente Nativa do
Sindiserv, mais uma vez a Cavalgada dos Servidores foi
um sucesso, mantendo viva a chama da tradição
gaúcha e da amizade. Aproximadamente 70 cavaleiros
percorreram o trajeto de 42 km no interior de Caxias do
Sul, nos dias 5 e 6 de novembro.

GASOLINA COMUM

R$ 3,799

GASOLINA ADITIVADA R$ 3,850

Luciano e Rosane recebem mimos da diretoria

O vice-presidente do Sindiserv, Luciano
Roque Piccoli, a diretora de Educação, Rosane de
Fátima Carneiro, e a suplente de diretoria Tânia
Spiandorello, foram homenageados pelos 25
Anos de Serviço Público Municipal, no dia 29 de
novembro, no auditório do Colégio São José, junto
com mais 250 servidores.
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ETANOL

R$ 3,099

DIESEL ADITIVADO

R$ 2,985

DIESEL S – 10

R$ 3,086

ASSOCIADO
DO SINDISERV
PAGA MENOS

MATRIZ: Rua Sinimbu, 612 (esq. Treze de Maio) Bairro Lourdes
FILIAL 1: Rua Os Dezoito do Forte, 2518 (esq. Coronel Flores)
Bairro São Pelegrino
FILIAL 2: Rua Tronca, 1607 (esq. Pedro Tomasi) Bairro Cristo Redentor
FILIAL 3: Rua Dr Montaury, 725 (esq. Flores da Cunha) Bairro Centro
FILIAL 4: Rua Arcy da Rocha Nóbrega, 1342 (esq. José A Brugger)
Bairro Jardim América
FILIAL 5: Av. Rosseti, 633 (esquina R. Gov. Roberto Silveira)
Bairro Santa Catarina

ð DESTAQUES

Concurso Literário 2016
premia ganhadores
O Sindicato divulgou os vencedores do 2º
Concurso Literário na noite de 30 de novembro. O
objetivo é proporcionar a participação dos trabalhadores do serviço público municipal em um concurso
entre a categoria, além de descobrir novos talentos. Os
jurados foram os servidores municipais: Sebastião
Teixeira Corrêa e Marco de Menezes, e o escrito Darcy
Valim de Lima.

OS VENCEDORES DO
2º CONCURSO LITERÁRIO
1º Lugar da Categoria Contos:
Simone Peruzzo, com o conto
“Era uma vez um planeta azul”.
2º Lugar da Categoria Contos:
Janete Remi Bassani Zucolotto,
com o conto “Dezesseis”.
1º Lugar da Categoria Poesia:
César Augusto Nunes Pinto,
com a poesia “Digital”.
2º Lugar da Categoria Poesia:
Mara Regina da Silva Rocha,
com a poesia “Ser diferente”.

Ganhadores do Concurso Literário 2016

Animação marcou Ganhadores da Campanha
de Sócios Sindiserv 2016
sucesso do 10º
Baile dos Servidores

Festa reuniu diretoria, categoria e amigos

Outra vez a animação, a alegria e a descontração dos servidores
garantiram o sucesso do
Baile dos Servidores,
ocorrido no dia 26.11, no
Salão da Comunidade
Nossa Senhora da
Saúde. A 10ª edição do
baile foi mais uma grande
confraternização entre
diretoria do Sindiserv,
categoria, familiares,

amigos e convidados. O
evento, com música da
Hawai Show Band, reuniu
cerca de 750 servidores e
familiares.

Hawai Show Band animou a festa

1º PRÊMIO: MOTO HONDA CG 125 I FAN 2016
Ganhadora: Monique Neckel Bueno (11645)
2º PRÊMIO: TV LED 43 POLEGADAS
Ganhadora: Teresinha de Jesus Coelho (43456)
3º PRÊMIO: NOTEBOOK INTEL DUAL CORE
Ganhador: Pedro Flavio dos Santos (86938)
4º PRÊMIO: COMPUTADOR DUAL CORE DE 2GB
Ganhador: Cristiano Marcos Vitali (71594)
5º PRÊMIO: ASSADOR ROTATIVO (5 ESPETOS)
Ganhador: Gilberto de Oliveira Freitas (02042)
6º PRÊMIO: TV LED 23 POLEGADAS
Ganhadora: Jane Aparecida Hoffmann (14500)
7º PRÊMIO: FRITADEIRA ELÉTRICA
Ganhadora: Elisabete Frizzo (13612)
8 PRÊMIO: FORNO ELÉTRICO 44 LITROS
Ganhadora: Marisa Olinda Demori (64950)
9º PRÊMIO: FOGÃO COOK TOP (4 CHAMAS)
Ganhador: Luis Carlos Telles de Mello (45394)
10° PRÊMIO: BICICLETA DE 18 MARCHAS
Ganhadora: Schirley A. S. O Grezzana (56842)
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Equipe 78 vence a
Grande público
Copa de Futebol 7 e prestigiou abertura
Saúde é campeã da da Sede Campestre
Copa Voleibol Misto
A vitória de 2 a 0, na ﬁnal contra o Samu, deu
vitória à Equipe 78, que levou o time ao bicampeonato
da Copa Futebol Sete do Sindiserv. O time Praga ﬁcou
com o terceiro lugar.
Já na Copa Voleibol Misto, a equipe Vôlei Saúde,
composta por proﬁssionais do Postão, foi a campeã. O
time Ambiental garantiu o segundo lugar, e o Breja
ﬁcou em terceiro, e o Teotônio em quarto.
Servidores, familiares e amigos aproveitaram o
domingo (20.11) para curtir a Abertura da Temporada
de Verão da Sede Campestre do Sindiserv. O público
pôde se divertir com piscina, acampamento, trilhas,
brincadeiras para as crianças, churrasco e a já tradicional Copa de Futebol Sete.
Espaço de lazer cercado pela natureza e localizado as margens do Rio Piaí, em Santa Lucia do Piaí, a
Sede Campestre do Sindiserv conta com uma estrutura que mescla descanso e diversão: piscinas adulto e
infantil, campo de futebol, quadra de vôlei de grama,
área de camping, churrasqueiras, salão de festa e de
jogos, trilha ecológica e até cascata. A temporada de
verão segue até o dia 20 de março de 2017.

Integração das equipes de futebol

Receita de Ano Novo
(trecho)

Confraternização dos participantes do voleibol misto e direção

SINDISERV NAS REDES SOCIAIS
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Sindiserv-Caxias-Do-Sul

twitter.com/Sindiserv

youtube.com/Sindiserv

www.sindiserv.com.br
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Não precisa fazer lista de boas intenções
para arquivá-las na gaveta.
Não precisa chorar de arrependido
pelas besteiras consumadas
nem parvamente acreditar
que por decreto da esperança
a partir de janeiro as coisas mudem
e seja tudo claridade, recompensa,
justiça entre os homens e as nações,
liberdade com cheiro e gosto de pão matinal,
direitos respeitados, começando
pelo direito augusto de viver.
Para ganhar um ano-novo
que mereça este nome,
você, meu caro, tem de merecê-lo,
tem de fazê-lo de novo, eu sei que não é fácil,
mas tente, experimente, consciente.
É dentro de você que o Ano Novo
cochila e espera desde sempre.
Carlos Drummond de Andrade

