


Uma citação do edu-
cador Paulo Freire reflete 
o momento atual do ser-
viço público municipal em 
Caxias do Sul e precisa 
servir de inspiração para a 
negociação da Campanha 
Salarial 2013: “Não é no 
silêncio que os homens se 
fazem, mas na palavra, no 
trabalho, na ação-reflexão.” 
Agora é a hora de nos unir-
mos enquanto a categoria 
representativa que somos 
e buscar uma valorização 
real na mesa de negociação 
com a Administração Muni-
cipal. Não podemos nos ca-
lar diante da realidade que 
estamos vivendo em Caxias 
do Sul. Temos responsabili-
dade e precisamos sempre 

esclarecer os servidores e 
a população sobre o nosso 
papel. Se hoje o serviço pú-
blico necessita de 301 CCs 
para coordenar o nosso tra-
balho diário, nós, servido-
res, precisamos de reconhe-
cimento por fazer a nossa 
cidade funcionar. Nós esta-
mos nas escolas, nas UBSs, 
nas estações de tratamento 
de água, nas ruas, cuidando 
da segurança das pessoas e 
do trânsito, nas casas dos 
caxienses, preservando e 
zelando pelo patrimônio do 
município e pelas pessoas. 
O dia a dia da cidade pre-
cisa de nós. Como trabalha-
dores que somos, precisa-
mos levar ao nosso patrão a 
realidade que enfrentamos 
e reivindicar melhores con-
dições de trabalho e valori-
zação. A luta pelo plano de 
carreira pode representar a 
conquista desse ideal, mas 
também precisamos em to-
das as campanhas salariais, 
buscar resolver as questões 
inerentes de cada função. 
Para isso, queremos ser 
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respeitados: que os itens 
acordados sejam cumpridos 
realmente e não protelados 
como o governo anterior 
fez. Desejamos que nossas 
necessidades sejam consi-
deradas com lucidez e con-
tamos com o apoio de todos 
os servidores porque só com 
luta e união conquistaremos 
nossos ideais.

Nessas páginas, confira 
o lançamento do progra-
ma “Viva bem a idade que 
você tem”, direcionado aos 
aposentados; conheça um 
pouco sobre os objetivos 
das diretorias de Educação 
e Comunicação e fique por 
dentro das próximas campa-
nhas e eventos do sindicato.

Boa leitura para você! 
Boa luta para todos 

nós!

Gestão Juntos 
Somos Mais Fortes
2013 - 2016

Palavra e trabalho
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EXPEDIENTE

João Dorlan
Presidente 
do SINDISERV



Participe da comunicação do sindicato! 
Envie sugestões de pauta, atividades, artigos, críticas e contribuições, através das redes sociais, site ou pelo e-mail sindiserv@sindiserv.com.brA sua contribuição é muito importante!
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NOTAS Vem dançar com a gente!
O SINDISERV está 
promovendo aulas de 
dança para os aposentados 
sócios do sindicato em 
convênio com a SMEL. 
A atividade será nas quartas 
à tarde, a partir de 08 de 
maio, no salão de festas 
do SINDISERV, junto à 
Prefeitura, das 
15h45min às 17 horas. 
As vagas são limitadas.

Convênios

Calendário 
atualizado
de eventos

O SINDISERV disponibiliza convênios e parcerias aos as-
sociados. Nos convênios, é possível comprar à vista com 
desconto e também retirar ordem para desconto em folha 
de pagamento. Na parceria, a compra é feita direto com o 
fornecedor ou prestador de serviço. Confira as vantagens 
no Guia de Convênios e Parcerias no site!

Campanha de Novos Sócios
junho a 14 de novembro
Sorteio 23 de novembro 

Sessão Solene 25 anos – 31 de outubro - 19h30min
Na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul

Baile Comemorativo dos 25 anos
30 de novembro – sábado – 23 horas
Salão Nossa Senhora da Saúde – Musical Adam
Entrega dos Prêmios da Campanha de Novos Sócios

EM BREVE
Fique atento:
- Campanha de Novos Sócios
- Recadastramento de Associados
- Pesquisa sobre Comunicação: queremos ouvir você!

Acompanhe as chamadas nas Rádios Caxias AM/FM 
e São Francisco AM e o programa semanal, nas 
segundas-feiras, a partir das 9h30min, na 
Rádio Difusora AM. O SINDISERV também está 
veiculando informações sobre a Campanha 
Salarial na TV Caxias, canal 14 NET.

NA MÍDIA
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AÇÕES

ADIN Cargos e Salários - 70048969315
Julgada improcedente e interposto Recurso Especial e Extraordinário 
70053428819, o qual se encontra para contrarrazões do município

1/3 Férias Magistério - 010/1.10.0001201-8
Processo remetido ao Tribunal de Justiça em 19/04/2013 com Recurso de 
Apelação do réu (Processo ainda não cadastrado no TJRS)

Ação Horas Extras - 010/1.08.0020151-8
Processo remetido ao Tribunal de Justiça em 14/08/2012 com nosso 
Recurso de Apelação (700506818323ª CÂMARA CÍVEL já concluso com 
relator desde 20/11/2012)

Ação de representação sindical contra Sindicato dos Médicos 
0000921.52.2012.5.04.0405
Sentença procedente para o Sindiserv - Interposto Recurso Ordinário pelo 
réu o qual já foi respondido pelo Sindiserv. Irá para o TRT 4 para Julga-
mento.

Ação Coletiva Sindiserv – Reintegração dos Agentes Comunitários 
de Saúde - 0020083-08.2013.5.04.0402
Ação Ajuizada com pedido de Antecipação de Tutela. Município terá prazo 
de 48 horas para se manifestar e após decisão inicial será proferida.

No SINDISERV, o atendimento é feito por funcionários 
qualificados, que participam constantemente de cursos de 
capacitação profissional. O horário de atendimento é das 
8h30min às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Nas quintas-
-feiras, o horário é ampliado até 19 horas.

SINDISERV investe no 
atendimento aos associados
Atender bem o servidor é prioridade no sindicato

ATENDIMENTO

ASSESSORIA JURÍDICA

A partir de março, o horário de atendimento das Asses-
sorias, Jurídica e Previdenciária, foi ampliado de seis para 
nove horas. Os profissionais da Young, Dias, Lauxen e Lima 
Advogados Associados assumem a orientação da pré-apo-
sentadoria e jurídico com horário agendado na Sede Social do 
SINDISERV. Nas segundas-feiras, o horário será das 9 às 13 
horas e nas quintas-feiras das 13 às 19 horas. 

Advogados responsáveis:
Jeverton Alex de Oliveira Lima - OAB/RS  45.412
Edmar da Costa Jacques - OAB/RS 79.061
Juliana Sales Silva - OAB/RS 84.088

SINDICÂNCIAS E 
INQUÉRITOS ADMINISTRATIVOS

Atendimento no sindicato com a advogada Mônica Pel-
lenz, nas quartas-feiras, das 16h30min às 18 horas. Acom-
panhamento: de segunda a sexta, das 8h30min às 18 horas.

ASSESSORIAS JURÍDICA 
E PREVIDENCIÁRIA:
ATENDIMENTO É AMPLIADO

PARA SE ASSOCIAR
É possível se associar aces-
sando o site www.sindiserv.
com.br ou visitando a Sede 
Social, apresentado os 
seguintes documentos:
- RG e CPF
- último contracheque
- foto 3X4
Para incluir dependentes:
- certidão de casamento e 
nascimento dos filhos
- RG, CPF e foto dos de-
pendentes

ATENÇÃO
Para retirar ordens, 
o sócio deve apresentar 
o último contracheque 
OBRIGATORIAMENTE.
Se o servidor solicitar a 
terceiros a retirada de 
ordens, deve ser 
apresentada autorização 
por escrito, documento 
de identificação e o 
contracheque do 
associado.

No site, acesse o 
Relatório de Processos

Trimestralidade é de 1,59% 

A média da trimestralidade dos meses de janeiro, 
fevereiro e março de 2013 é de 1,59%, de acordo com le-
vantamento feito pela Assessoria Financeira do SINDISERV. 
A trimestralidade é o instrumento de recomposição dos 
padrões salariais dos servidores públicos do município de 
Caxias do Sul. O método de cálculo utiliza como indica-
dores econômicos conjunturais o IGPM/FGV; o IPC/FIPE e 
IPC/IEPE/UFRGS.

Trimestralidade 2012-2013 Repasses nos padrões salariais



PARCERIA

No dia 1º de abril, o presidente do SIN-
DISERV, João Dorlan, e o secretário de Espor-
te e Lazer, Washington Stecanela Cerqueira, 
assinaram convênio para a realização de ati-
vidades físicas semanais para os servidores 
aposentados.

O SINDISERV disponibilizará durante um 
ano o salão de festas da antiga sede admi-
nistrativa nas terças, quartas e quintas-feiras 
das 13h30min às 17 horas para as aulas e será 
responsável pela inscrição dos aposentados 
interessados em participar. Já a SMEL, dispo-
nibilizará professores para ginástica e aulas 
de dança.

SINDISERV assina 
convênio com SMEL
Servidores aposentados serão beneficiados
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Presidente do SINDISERV, João Dorlan, esteve na SMEL, 
acompanhado pela diretora de Comunicação, Maria Marlene Faria



Lançamento do selo dos 
25 anos marcou posse festiva
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EVENTOS

A Posse Festiva da Ges-
tão “Juntos Somos Mais For-
tes” (2013/2016) do SINDI-
SERV foi realizada no dia 22 
de março. O jantar foi um 
momento de confraterniza-
ção, já que a posse oficial 
foi no dia 02 de janeiro de 
2013.

Estiveram presentes no 
evento, Jaqueline Bernardi, 
secretária de Recursos Hu-
manos e Logística, repre-
sentando o prefeito Alceu 
Barbosa Velho, Renato de 
Oliveira, secretário de Ha-
bitação, vereador Clair Gi-
rardi, representando o pre-
sidente da Câmara Edson Da 
Rosa, vereadores Henrique 
Silva e Jaison Barbosa, dire-
tor de Comunicação da CUT 
Alberto Ledur e presidente 
da CTB/RS Guiomar Vidor. 
Dirigentes sindicais como o 
presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos 
de Caxias e Região Leandro 
Velho, presidente do Sindi-
limp Nestor Borges, presi-
dente do Sindicomerciários 
Silvio Frasson, presidente 
do Sindisepe/RS Claudio 
Augustin, secretário-geral 
do Sindijus/RS Osvaldir da 
Silva, prestigiaram a posse 
da direção do SINDISERV.

O presidente João Dor-
lan deu as boas-vindas aos 
convidados e lembrou que o 
aniversário dos 25 anos da 
entidade será marcado por 
uma importante luta da ca-
tegoria: a construção de um 
plano de carreira que valo-
rize o servidor. 

Selo dos 25 anos remete às bandeiras de luta dos servidores

Integrantes que compõem a direção do SINDISERV confraternizaram e celebraram a posse da atual gestão

Estrutura disponível para os servidores e familiares 

O salão de festas, localizado no 
3º andar da Sede Social, é projetado e 

modulado para que os servidores tenham 
um espaço para a integração com 
familiares e colegas. Locado para 

os servidores associados à entidade, 
possui 30 mesas para seis lugares 

e capacidade para mais de 150 pessoas. 
O espaço dispõe de cozinha industrial, 

churrasqueira e todos os utensílios necessários 
para a realização de um evento.

PLANEJADO PARA EVENTOS

A estrutura dos salões 
de festas da entidade está 

cada vez melhor. 
O Salão de Festas, localizado na 

antiga sede do SINDISERV, 
recebeu pintura nova. 

Os associados agora têm 
10 mesas disponíveis e espaço para 

acomodar até 60 pessoas. 

PINTURA E MÓVEIS NOVOS

Espaço reformado é uma opção para eventos menores

Entre em contato e conheça a 
estrutura para festas do SINDISERV
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SINDISERV reúne agentes
comunitários de saúde

SAUDE

O Sindicato dos Servi-
dores Municipais de Caxias 
do Sul (SINDISERV) realizou 
reunião com agentes co-
munitários de saúde com 
o objetivo de esclarecer 
dúvidas e buscar alterna-
tivas para os profissionais 
demitidos juntamente com 
a Assessoria Jurídica da en-
tidade. Estiveram presen-
tes na reunião, a direção 
do SINDISERV, os vereado-
res Henrique Silva (PCdoB), 
que preside a Comissão de 
Saúde, Denise Pessoa (PT), 
presidente da Comissão de 
Direitos Humanos, e Clair 
Girardi (PT). Também par-
ticiparam o presidente da 
União das Associações de 
Bairro, Valdir Walter, e o 
presidente do Conselho Mu-
nicipal de Saúde, Paulo Car-
doso Alves.

Os vereadores que par-
ticiparam da reunião se co-

Sindicato denuncia demissão por contratação irregular

locaram à disposição para 
ajudar no que for neces-
sário para equacionar a 
situação e solicitaram ao 
sindicato para que faça um 
ofício à Câmara de Verea-
dores sobre a situação dos 
profissionais para que as co-
missões possam dar encami-
nhamento. 

O presidente do SIN-
DISERV se manifestou afir-
mando que foi surpreen-
dido pela demissão dos 
agentes: “O sindicato en-
trou com uma ação coletiva 
na Justiça do Trabalho de 
reintegração dos demitidos 
e a preservação dos postos 
daqueles que estão traba-
lhando,” informou. Além 
disso, o sindicato solicitou a 
realização de uma audiên-
cia pública sobre a situação 
dos agentes que foi realiza-
da no dia 26, na Câmara de 
Vereadores. 

Mais de 80 agentes, vereadores, lideranças comunitárias 
e da área da Saúde participaram

ENTENDA O CASO
Na segunda-feira (18), 

o Sindicato dos Servidores 
Municipais de Caxias do Sul 
(SINDISERV) recebeu a in-
formação de que 25 agen-
tes comunitários estariam 
sendo demitidos pela Pre-
feitura de Caxias do Sul, 
atendendo a apontamento 
do Tribunal de Contas Esta-
do do RS. 

REINTEGRAÇÃO
Uma liminar da 4ª Vara 

do Trabalho determinou a 
reintegração de Roselene 
Giacomoni, delegada sindi-
cal, bem como o pagamen-
to dos salários do período 
de afastamento.  

Audiência pública no dia 26 de abril reuniu os agentes de saúde
para debater sobre os desligamentos
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CAMPANHA SALARIAL

Servidores definem proposta
para Campanha Salarial 2013
A pauta de reivindicações elaborada 
em noite de debate intenso possui 34 itens

Os servidores lotaram 
o Plenário da Câmara de 
Vereadores para participar 
da primeira assembleia da 
Campanha Salarial de 2013 
do Sindicato dos Servidores 
Municipais de Caxias do Sul 
(SINDISERV), na noite de 1º 
de abril de 2013, e elabora-
ram a pauta de reivindica-
ções dos servidores à Admi-
nistração Municipal.

A proposta dos servi-
dores é garantir a política 
permanente de amplia-
ção do poder de compra 
dos salários dos servidores 
municipais com base no 
crescimento das receitas 
do município. A categoria 
reivindica o ganho real de 
9,45% e a manutenção da 
política de repasse da tri-

mestralidade.
O Plano de Carreira 

para todos os servidores, 
Lei Municipal coibindo o 
Assédio Moral e criação de 
Parcela Autônoma para di-
versos cargos que possuem 
distorções salariais serão 
também bandeiras do SIN-
DISERV em 2013.

A comissão de negocia-
ção da Campanha Salarial 
é formada pelos servidores 
Janaina dos Ouros, Clóvis 
José Triches, Jorge Onofre 
de Oliveira Rodrigues, Ere-
ni dos Santos, Deise Bolzon 
Costa e Ricardo de Paris.

A pauta de reivindi-
cações, composta por 34 
itens, foi protocolada para 
a Administração Municipal 
no dia 03 de abril.

PRINCIPAIS PROPOSTAS
A pauta da proposta dos servidores é composta 

por 34 itens. Entre os itens que compõem a pauta 
estão lutas que já haviam tido a concordância do 
governo anterior, mas que não foram cumpridas, 
como a criação de uma lei que coíba o assédio mo-
ral, a regulamentação de acidentes de trabalho e 
de trajeto e gratificação de difícil acesso. O sindi-
cato também traz propostas concretas para resol-
ver as distorções salariais causadas pelo Pacotaço 
do Funcionalismo, aprovado em 2012. 

Servidores lotaram a Câmara de Vereadores na primeira assembleia do ano

Com intenso debate, foi decidida a pauta de reivindicações dos servidores
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Comissões de negociação do SINDISERV e da Administração Municipal 
já realizaram três encontros 

O Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul 

(SINDISERV) no item 8 da pauta da Campanha Salarial 2013 

propõe a Criação de Parcela Autônoma sobre o padrão de 

vencimentos para o Cargos de Médico 20h e demais cargos 

do quadro geral, em razão da Lei Complementar nº 409 

de 27/03/2012(Pacotaço do Sartori), ter sido aprovada em 

abril de 2012 no rolo compressor na sessão extraordinária 

da Câmara de Vereadores. O tempo provou que o SINDISERV 

tinha razão em propor mudanças na referida lei e denun-

ciar a quebra de isonomia dos servidores e hoje a própria 

secretária da Saúde admite o erro administrativo na gestão 

passada que criou o cargo de médico 12 horas com salários 

maiores que os médicos antigos. Portanto, o sindicato tem 

proposta para os médicos e a manifestação do Sindicato 

dos Médicos demonstra o desconhecimento do profissional 

que diz representar essa classe de servidores. A Justiça do 

Trabalho determinou que o SINDISERV é o único represen-

tante legal dos servidores públicos municipais, inclusive, 

Nota do SINDISERV sobre a manifestação do Sindicato 
dos Médicos e o encontro com a Administração Municipal

dos médicos. Desta forma, quando a Prefeitura “recebe” 

o Sindicato dos Médicos e após se manifesta na imprensa 

está desrespeitando uma determinação judicial e o bom 

nível até o momento das negociações com SINDISERV e de-

monstra que está fazendo com o “acordo” de cavalheiros 

para evitar que o Sindicato Médico pague multa de mais de 

R$200 mil pela greve de 2011. Ao abrir mão da execução 

ação judicial referente ao período de greve, a Prefeitura 

desrespeita a população que foi penalizada com a ausência 

dos profissionais em seus locais de trabalho. Desconside-

rar que o Sindicato Médico deve ser responsabilizado pelos 

danos que causou é desrespeitar também a população ca-

xiense.

O SINDISERV não irá abrir mão da defesa do Plano de 

Carreira para TODOS os servidores como forma de valo-

rização profissional e busca da qualidade e eficiência na 

prestação dos serviços públicos que a comunidade caxiense 

merece.

EM NEGOCIAÇÃO 
Já aconteceram três rodadas de negociação 
e a Administração promete apresentar 
contraproposta em reunião no dia 13, 
véspera da assembleia e ato público dos 
servidores em frente à Prefeitura

O SINDISERV participou da terceira rodada de negocia-
ção com a Administração Municipal no dia 30 de abril, para 
a negociação da Campanha Salarial de 2013, mas não há 
definição ainda dos itens financeiros. 

No primeiro encontro, o presidente do SINDISERV, João 
Dorlan, realizou a apresentação da pauta de reivindica-
ções. Na segunda  reunião, foram listados os itens em que 
havia consenso sobre o encaminhamento e os que seriam 
incluídos na construção coletiva do plano de carreira. A 
terceira rodada foi marcada por manifestação dos servi-
dores, pedindo ganho real e isonomia no serviço público, 
ferida pelo Pacotaço do Governo Sartori, em 2012. A Ad-
ministração afirma que as duas reivindicações dependem 
de estudo do impacto financeiro. Os encontros, até en-
tão semanais, serão retomados no dia 13, data em que a 
comissão de secretários que representa a Administração 
promete entregar por escrito uma contraproposta para ser 
apresentada à categoria no dia 14, às 17 horas, em Assem-
bleia e Ato Público no Largo da Prefeitura.

COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO DO SINDISERV é formada pela direção 
do sindicato e pelos servidores Janaina dos Ouros, Clóvis José Triches, 
Jorge Onofre de Oliveira Rodrigues, Ereni dos Santos, Deise Bolzon Costa, 
Ricardo de Paris. O grupo foi recebido pelo chefe de Gabinete, Manoel 
Marrachinho, Jaqueline Marques Bernardi, secretária de Recursos Huma-
nos e Logística, Carlos Antonio Búrigo, secretário de Gestão e Finanças, 
Victório Giordano da Costa, da Procuradoria, e Agenor Basso, secretário 
de Governo Municipal. 

Mais de 300 servidores participaram de manifestação em frente ao Centro 
Administrativo e pediram valorização com ganho real e plano de carreira 
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Eleito o 
Conselho Fiscal 
do SINDISERV

CATEGORIA

Conselheiros devem fiscalizar 
as finanças da entidade

O Conselho Deliberativo se reuniu no dia 09 de 
abril, na Sede Social do SINDISERV, para reunião ordiná-
ria e para a eleição do Conselho Fiscal, que vai fiscalizar 
a área financeira da entidade nos próximos quatro anos. 

O diretor financeiro, Carlos Spiandorello, ressaltou 
a importância do Conselho Fiscal e lembrou que a trans-
parência é a essência das finanças do SINDISERV, que 
vem construindo um importante patrimônio para toda 
a categoria.

A eleição do Conselho Fiscal teve a inscrição de 
duas chapas. Foram eleitos como titulares os servidores 
Geni Dotto Ariotti, Janice Fich, Patricia Spada, e como 
suplentes Claudio Pescador, Ivete Ferreira e Pedro Van-
zin Filho.

Servidores eleitos para o Conselho Fiscal  

Conselheiros
do IPAM/Saúde
tomam posse
Representantes do SINDISERV têm 
a missão de fiscalizar as contas do 
plano de saúde dos servidores

A posse dos Conselhos Gestor e Fiscal do IPAM/Saúde foi 
realizada no dia 07 de março, no auditório do IPAM. A ce-
rimônia conduzida pelo presidente do Instituto, Paulo Fran-
zoi, contou com a presença do presidente do SINDISERV, João 
Dorlan, do diretor do IPAM/Saúde, Ampridio Toigo, do diretor 
administrativo do FAPS, João Batista Moreira da Rocha, e do 
diretor financeiro do FAPS, Vinicius Bacichetto.

O presidente do SINDISERV ressaltou que o sindicato quer 
que o IPAM/Saúde e o FAPS deem certo: “O sindicato sempre 
defendeu o IPAM/Saúde, mas é preciso estabelecer um cro-
nograma para resolver os problemas, apontando medidas e 
ações, que apontem para a solução”. 

                        IPAM  Conselho Gestor

REPRESENTANTES 
DO GOVERNO
Titulares: 
Ellen Lise da Rosa
José Marly Santos Brando
Suplentes: 
Evelise Maria Mezzomo Spiazzi
José Carlos Matos

Representantes do SINDISERV e do Governo vão trabalhar 
em defesa do plano de saúde dos servidores

Presidente do 
SINDISERV 
ressaltou que a 
categoria sempre 
defendeu o FAPS 
e o IPAM/Saúde 

REPRESENTANTES 
DO SINDISERV
Titulares:
Carlos Spiandorello
Maria Marlene da Silva Faria
Vladimir Duarte (Coimbra)
Suplentes:
Vagner Reis Elias
João Dorlan da Silva
Rosane de Fátima Carneiro

REPRESENTANTES 
DO SINDISERV
Titulares:
Pedro Vanzin Filho
Clóvis José Triches
Suplentes:
Eliane Silvestrin Saretta
Marcos Antonio da Silva

                             IPAM  Conselho Fiscal

REPRESENTANTES 
DO GOVERNO
Titulares:
Maria Solange Michelin Bordin
Suplentes:
Monica Joana Gallina
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No dia 16 de abril, o presidente do SINDISERV, 
João Dorlan, visitou a UBS e apresentou o resultado 
do laudo de levantamento ambiental, informando 
quais os cargos que têm direito a participar da ação 
por consequência da exposição no local de traba-
lho. Os servidores associados terão assessoria jurí-
dica integral disponibilizada pelo sindicato.

SINDISERV faz laudo 
para UBS Esplanada

MOVIMENTO

O SINDISERV buscou 
amparo técnico para obter 
subsídios para a elaboração 
de uma ação coletiva para 
os servidores da Unidade 
Básica de Saúde (UBS) Es-
planada. O Laudo de Levan-
tamento Ambiental, elabo-
rado pelo engenheiro Paulo 
Antoniazzi, em fevereiro, 
mostrou que os servidores 
que desempenham ativi-
dades odontológicas estão 
expostos a produtos quími-
cos que determinam a ati-
vidade como insalubre em 
grau máximo. Os servidores 
com os cargos de dentis-
ta, enfermeiro, técnico de 
enfermagem, auxiliar de 
enfermagem e atendentes 
realizam diversas ativida-
des em escala e rodízio, ex-
postos cotidianamente ao 
contato biológico que ca-
racteriza adicional de 40%.

Engenheiro de Segurança do Trabalho contratado 
pelo sindicato constatou riscos em grau máximo, 
caracterizando condições insalubres

A sala de isolamento, 
que poderia proporcionar o 
tratamento dos pacientes e 
proteção dos servidores não 
possui a estrutura e equipa-
mentos adequados para o 
isolamento dos agentes in-
fectocontagiantes.

Servidores utilizam equipamentos e estão expostos a produtos 
químicos que caracterizam atividade insalubre
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AGENTE da VIDA

Há oito anos e seis meses, atuando 
como agente comunitário de saúde, 
Roselene fazia visita domiciliar, ajudava 
nos grupos de Hiperdia (Sistema de 
Cadastramento e Acompanhamento 
de Hipertensos e Diabéticos do 
Ministério da Saúde) e crianças, nas 
campanhas de vacinas e coletas do 
preventivo e no preenchimento de 

dados das fichas dos usuários. Mesmo 
sendo delegada sindical foi demitida 
pela Administração Municipal (ver 
matéria na página 07) e a Justiça 
determinou a sua reintegração ao 
trabalho, atendendo a pedido feito 
pelo sindicato.
Entre os desafios do trabalho, ela 
cita atingir os objetivos das visitas 
com as vacinas em dia das crianças, 
atendimento a diabéticos, hipertensos 
e gestantes. Ajudar famílias com 
dificuldade para conseguir consultas 
médicas também era uma tarefa árdua: 
“Sempre procurei fazer tudo o que 
estivesse ao meu alcance”, ressalta.
Associada ao sindicato há cinco 
anos, sempre lutou pelos direitos 

dos servidores associados na busca 
de um bom relacionamento com a 
sociedade. Para contribuir, ela procura 
fazer o trabalho com responsabilidade 
e busca o aprendizado do dia a 
dia. Atualmente, esteve auxiliando 
a direção nas ações sindicais e 
aprendendo sobre legislação, o 
estatuto do servidor e o funcionamento 
do sindicato: “Estar presente nas 
ações ajuda muito e é na troca de 
informações que se aprende”, lembra. 
A conquista do sindicato que valoriza é 
a busca dos direitos dos servidores. 

Roselene acredita que tudo é possível 
quando se quer, pois sem luta não há 
glória. Ela também agradece a todos os 
que acreditaram nela.

Roselene Giacomoni é agente comunitária de saúde e 
estava entre as profissionais demitidas, auxiliou no 

movimento sindical e foi reintegrada por 
fazer parte da direção do SINDISERV

MATRIZ: Rua Sinimbú, 612 (esquina R Treze de Maio) Bairro Lourdes

FILIAL 1: Rua Os Dezoito do Forte, 2518 (esquina R Coronel Flores) Bairro São Pelegrino

FILIAL 2: Rua Tronca, 1607 (esquina R Pedro Tomasi) Bairro Cristo Redentor

FILIAL 3: Rua Dr Montaury, 725 (esquina R Flores da Cunha) Bairro Centro

FILIAL 4: Rua Arcy da Rocha Nóbrega, 1342 (esquina R José A Brugger)Bairro Jardim América

FILIAL 5: Av Rosseti, 633 (esquina R Gov Roberto Silveira) Bairro Santa Catarina.

DIESEL ADITIVADO

ETANOL

S – 10 R$ 2,28

R$ 2,39

R$ 2,28GASOLINA COMUM

GASOLINA ADITIVADA

DIESEL COMUM R$ 2,26

R$ 2,84

R$ 2,82

ASSOCIADO DO SINDISERV PAGA MENOS
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A servidora Cleusa Maria Paim de Abreu 
é serviçal na Câmara de Vereadores 
e conquista as pessoas pela postura 
alegre diante da vida. Concursada 
desde agosto de 1986 e classificada 
em primeiro lugar como serviçal, há 
27 anos e associada do SINDISERV, ela 
acompanhou parte da história da Casa 
do Povo, quando era ainda no prédio 
Sociedade Caxiense de Mútuo Socorro. 

No início, sua função era fazer 
e servir o café, fazer a limpeza 
das dependências. Hoje, com 
a terceirização do café e da 
limpeza, serve o plenário e a área 
administrativa. Cleusa tem se dedicado 
a atender visitantes e orienta as 
pessoas que vão assumir suas funções. 
Cleusa já participou como delegada 
sindical e gosta de acompanhar o que 
acontece com a categoria: “O sindicato 
é o nosso representante, serve para 
defender os servidores, uma categoria 
inteira, o servidor é funcionário do 

povo”, enfatiza. Para ela, o sindicato 
está em uma luta constante pelo bem-
estar do servidor e por isso valoriza a 
nova Sede Social, a Sede Campestre, as 
conquistas, a reforma do salão, assim 
como os convênios. E adianta: quer 
participar do projeto para aposentados.
Agora que vai se aposentar, Cleusa 
tem muitas razões para curtir a vida: 
a netinha Maria Clara, de dois anos, 
que é grudada na avó, e deu sentido à 
vida dela quando ela ficou viúva; cuida 
da saúde, vai à academia, gosta de 
cuidar da hortinha e da biblioteca que 
organizou em casa.

A ARTE de SERVIR
O sorriso fácil e a paz de quem sabe que sempre 

fez tudo o que o foi possível no trabalho e 
com a família cativam no primeiro olhar

A servidora foi efetivada como 
funcionária pública, em 1986, 
como professora: “Foi a época em 
que o Brasil vivia em uma Ditadura 
Militar. A Educação e outros setores 
da sociedade estavam pautados 
nas práticas tecnicistas, visando a 
expansão econômica e manutenção 
da ordem social”, esclarece.Para 
ela, o conhecimento era buscado 
como ferramenta para promover as 
mudanças na educação com esperança 
na sociedade democrática. Rosa 
sempre lecionou para Séries Iniciais 
e Ensino Fundamental. Atuou por um 
período na Orientação Educacional, 
focada no controle da disciplina.

Rosa confessa que em muitos 
momentos se sentia capturada pela 
sobrecarga de tarefas, porém sempre 
esteve nos movimentos sociais e na 
atuação sindical. Ela reflete que a 
sociedade contemporânea está focada 
no desenvolvimento de habilidades e 
competências. 
“Sempre acreditei que é preciso 
participar para mudar”, destaca Rosa. 
Hoje, como professora aposentada 
continua militante, promovendo 

Uma EDUCADORA
MILITANTE

Rosa Veronese reflete sobre como 
ser técnico e político nos espaços educacionais

reflexão, novos espaços para resgatar 
a voz dos profissionais da educação.                                  
“É preciso pensar que a democracia 
e a sociedade de direitos foram 
se consolidando a partir da 
Constituição Cidadã, mas todos 
nós somos convocados a assumir 
nossa responsabilidade social 
diante  da Educação de qualidade                          
para todos”, finaliza.

FO
TO

CI
NE
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DIRETORIA

Maria Marlene na 
Comunicação                                    

Conheça o 
SINDISERV

EDUCAÇÃO
A diretora de Educação, Rosane de Fátima Carneiro, pro-

fessora, entende que seu papel é organizar ações que con-
tribuam para o desempenho desses profissionais. Para ela, o 
maior desafio é o tempo: “Eu me dedico ao movimento sin-
dical nos finais de tarde, finais de semana e ao meio-dia, por 
amor e com o apoio dos colegas”, revela.

O Magistério é área mais representativa no serviço pú-
blico. Rosane faz esclarecimentos sobre a vida funcional, 
atendimento com relação à saúde e segurança no trabalho e 
formação de professores. O objetivo é ver o Magistério unido 
com coragem para lutar pelos direitos: “Não desisto porque 
não acredito que se perca a fé em dias melhores, lutando pelo 
mesmo objetivo, solidários com toda a categoria”, finaliza.

COMUNICAÇÃO
A responsabilidade pelo planejamento, elaboração, exe-

cução e divulgação da política de comunicação da categoria é 
o papel da diretoria de Comunicação, coordenada pela psicó-
loga e professora universitária Maria Marlene Faria.

Para ela, o desafio é informar toda a categoria: “Os meios 
de comunicação se complementam no objetivo de escutar as 
necessidades dos servidores e levar informações que afetam 
suas vidas,” explica. Com essa pluralidade, pensar a política 
de comunicação do sindicato é um trabalho de equipe.

O principal objetivo da diretoria de Comunicação é fazer 
uma constante escuta da base, através de pesquisas que mos-
trem o perfil dos sócios em prol de uma política democrática 
de comunicação.

Para finalizar, uma reflexão de Vito Giannotti: “A comu-
nicação de um sindicato pode ser comparada a um mosaico 
composto de milhares de pedrinhas. Cada pedra desse mosai-
co é um instrumento. É preciso saber usá-lo, de forma certa 
e na hora certa.”

O que fazem os seus 
representantes na 
diretoria sindical?

Rosane na Educação

SINDICATO SOLIDARIO
MÃO AMIGA
Ajudando o Projeto Mão Amiga, você exerce um pa-

pel ativo na construção de uma cidadania responsável 
e produtiva.

O Projeto Mão Amiga é vinculado à Ordem dos Freis 
Capuchinhos e visa, simultaneamente, a inclusão de 
crianças de até seis anos de idade — em situação de vul-
nerabilidade social — na rede privada de escolas infantis 
de Caxias do Sul, e a conscientização dos pais dessas 
crianças para a importância de zelarem pela sua ma-
nutenção no mercado de trabalho, oferecendo assim, a 
estas famílias, uma nova perspectiva de futuro.

COMO AJUDAR?
Para ajudar, basta dirigir-se até a sede do Sindiserv 

e solicitar o formulário de contribuição. Você poderá 
destinar qualquer valor mensal para o Projeto Mão Ami-
ga, que será descontado diretamente em folha de paga-
mento ou faça seu cadastro pelo site.

Associado SINDISERV! 
Tenha proteção EMERCOR
com vantagens especiais!

 

 
Vendas (54) 3535.1234  • www.emercor.com.br

Atendimento de Urgência e Emergência 24 horas

RESP. TÉCNICO: ANTONIO BRITTO CASANOVA CREMERS 12510

CONVÊNIO
SINDISERV

+ EMERCOR
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PARTICIPANTES DO SINDISERV EM 2013

Vagner Reis Elias, Tânia Spiandorello, Paulo 
Fernando dos Santos Reguly, Valeria Janice Poloni, 
Clademir Schneider, Xana Dalla Santa, Escolástica 
Silveira Vargas, Rosa Veronese, Maria Marlene Fa-
ria. Participam também: Marcos Antonio da Silva e 
Rosane de Fátima Carneiro. 

SINDISERV participa da Escola de 
Formação Fé, Política e Trabalho 

FORMACAO

A Escola, que neste ano chega à 10ª edição, é uma 
realização da Cáritas Caxias do Sul, Diocese de Caxias do 
Sul e do Instituto Humanitas da Unisinos (IHU), e tem como 
objetivo geral contribuir para a formação e articulação de 
lideranças nos vários âmbitos de atuação da realidade, ges-
tando a criação de uma mentalidade nova, mais participa-
tiva e mais de acordo com o Ensino Social da Igreja, que 
permita um sentir e agir cristão comprometido e responsá-
vel pela construção de uma sociedade solidária.

A direção do SINDISERV está participando da Escola 
de Formação Fé, Política e Trabalho que iniciou em março 

“Essa é uma oportunidade de confirmar 
aquilo que já pensava sobre o projeto capitalista 
da elite burguesa internacional, um enriqueci-
mento nefasto que tem como consequência a 
desigualdade, a ignorância e desumanização de 
homens e mulheres, transformados em objetos 
de consumo, a privatização dos corpos, da men-
te e do espírito de todos. A participação no curso 
de formação vai ajudar na atuação sindical, pois 
ele nos desperta para a ação, para a indignação 
e nos fortalece para os enfrentamentos para 
manter nossos direitos diante do avanço, mes-
mo em tempos de crise do capital, de políticas 
de desestruturação do Estado em benefício das 
classes dominantes.” 

“A Escola de Fé é um desafio e me fez ver 
o quanto é importante ter responsabilidade na 
hora de escolher quem me representa porque 
nós influenciamos o mundo e o que acontece ao 
nosso redor. Defendo que as pessoas em cargos 
de direção devem ouvir as pessoas. É um curso 
que abre as portas para todos para que possa 
ter acesso a novos horizontes e vai ajudar no dia 
a dia, na minha vida, na minha história, no movi-
mento sindical, porque quero dizer o que penso 
e ter argumentos para isso. Cada assembleia, 
cada reunião é um aprendizado. Conhecer pes-
soas de regiões, ideologias, profissões, credos 
diferentes, idades é essencial e todos aprendem 
juntos e se compreendem até chegar a um en-
tendimento. O objetivo de se sentir incomodado 
é alcançado, enquanto ser verdadeiramente hu-
mano.”

Paulo Fernando Reguly, 
professor e membro 
do departamento de 
Educação do SINDISERV

Tania Spiandorello, 
professora e membro 
do departamento de Edu-
cação do SINDISERV Luiz Pizzetti - Uma 

Consciência que Pulsa
Editora Maneco, 200 páginas
Autor: Uili Bergamin 

DICA DE LEITURA

O livro conta a trajetória de Luiz 
Pizzetti, um dos responsáveis 
pelo surgimento do movimento 
comunitário em Caxias do Sul. 
A biografia romanceada traz 
ainda depoimentos organizados 
pela filha do líder comunitário, 
Cleia Pizzetti, e pelo poeta 
Leandro Angonese. Nas páginas 
finais, muitas fotos ajudam 
a reconstruir a história do 
comunitarista eleito vereador,   
em 1963, pelo antigo “Partidão”, 
o PCB, e que enfrentou a prisão 
durante o período da Ditadura 
Militar. Pizzetti foi agraciado  
com o prêmio “Caxias” no  dia 
27 de março de 2013. 



EVENTOS

Programa de qualidade de vida
do SINDISERV reúne aposentados
Mais de 100 aposentados participaram da primeira atividade do projeto

DIA DA MULHER
Coquetel Festivo

A comemoração do Dia Internacional 
da Mulher foi no dia 08 de março, na 

Sede do SINDISERV, com a 
presença de mais de 200 servidoras.

A voz de Samuel Sodré embalou a 
festa com música brasileira e 

emocionou as mulheres servidoras. 
O jornalista Alberto Meneguzzi 

comandou o bate-papo sobre as 
mulheres que fazem e fizeram parte da 

vida dele e as marcas que 
deixaram na formação dele.

Com o sorteio, as servidoras sortudas 
levaram para casa cestas de Páscoa 

Chocolates Do Parke, baixelas, 
liquidificador, faqueiro, cheque-

presente, kits de unha e surpresa.

O programa “Viva bem a idade 
que você tem” foi lançado no dia 30 
de abril, na Sede Social do SINDISERV, 
para os servidores aposentados sócios 
do sindicato. 

Na abertura, o presidente João 
Dorlan falou sobre a importância de 
promover atividades direcionadas aos 
servidores aposentados: “Vocês são 
colegas que já estiveram no nosso lado 
trabalhando por uma cidade melhor e 
merecem que o sindicato se dedique 
a pensar em momentos especiais de 
lazer e aprendizado. Esperamos que 
esse programa seja benéfico para 
vocês e contamos com contribuições 
para melhorar ainda mais”, ressaltou.

A diretora de comunicação e ide-
alizadora do programa Maria Marlene 

Servidoras de várias secretarias aproveitaram para se conhecer em momento de descontração

Faria apresentou a programação com-
pleta do ano e explicou como funciona 
o convênio com a Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer. “O sucesso dessa 
iniciativa será a participação de vo-
cês. Preparamos esses encontros com 
muito carinho”, declarou.

A professora de Educação Física e 
diretora da Divisão de Lazer da SMEL, 
Neci Maria Gasperin, apresentou a 
palestra “Viva bem a idade que você 
tem”. O grupo de teatro “Maturidade 
em Cena” do projeto Aposentadoria 
Cidadã encantou a todos com a apre-
sentação da peça “Qualidade de vida é 
você quem faz”. Durante o coquetel, 
foi realizado um desfile de tendências 
em óculos de grau e sol para 2013 com 
a colaboração da Ótica Lauro.

NOTAS


