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O ano de 2013 foi um 
ano de resgate de lutas e 
também de celebração pe-
los 25 anos do SINDISERV. 
Enfrentamos junto com os 
servidores os efeitos da lei 
409/2012, que prejudicou 
muitos trabalhadores do 
serviço público. Logo após a 
Campanha Salarial 2013, vi-
mos pautas que haviam sido 
negociadas com o Governo 
Alceu sendo descumpridas 
e, a partir daí, uma mobi-
lização nunca antes vista 
no município reivindicando 
direitos. Recebemos todos 
os setores da Administração 
Municipal, ouvimos as rei-
vindicações dos servidores 
e apoiamos movimentos que 
possuem pautas justas e que 

merecem ser contempladas 
na próxima Campanha Sala-
rial. O nosso compromisso 
e desafio é continuar a dis-
cussão e elaboração do Pla-
no de Carreira para todos e 
garantir a valorização dos 
servidores. Contamos com 
o apoio de servidores cons-
cientes e responsáveis que 
se dedicaram a reunir os 
colegas no sindicato e que 
construíram estratégias de 
mobilização junto com a di-
reção. A próxima Campanha 
Salarial deve ser histórica! 
Contamos com a participa-
ção de todos.

A união com outros sin-
dicatos é essencial, no com-
bate à terceirização, com a 
PL 4330, e também na ten-
tativa de coibir o assédio 
moral, tema de seminário 
realizado em novembro. 
São lutas que precisam ser 
ouvidas e a união entre as 
entidades fortalece essas 
pautas em defesa da classe 
trabalhadora.
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Como servidores públi-
cos, somos favoráveis a vin-
da dos médicos do exterior 
para auxiliar no atendimen-
to à população. São profis-
sionais que merecem nosso 
respeito e companheirismo 
ao atender ao chamado do 
Governo Federal, através 
do programa Mais Médicos. 
Estamos na luta pelo fim do 
fator previdenciário, apro-
vado por unanimidade em 
2008 e parado até hoje na 
Câmara dos Deputados.

Em 2014, novos desa-
fios nos esperam. O sindica-
to continuará discutindo a 
proposta de um IPAM/Saúde 
sustentável com propostas 
de mudanças definidas com 
a categoria. Esperamos que 
a mobilização e a união sir-
vam para impulsionar as 
conquistas no novo ano que 
vai nascer! Desejamos a to-
dos e a todas boas festas 
com os familiares e amigos 
com muita luz e paz.

Boa leitura!

Dedicação para a valorização
EDITORIAL

INDICE
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Programe-se para a Temporada de Verão! Compareça no 
sindicato para providenciar a sua carteira de sócio. As car-
teiras são feitas na hora.

Documentos que devem ser apresentados:
- Dependente esposa/marido - RG, CPF, Certidão de 

Casamento ou União Estável
- Dependente filho(a) - RG, CPF ou Certidão de Nasci-

mento
FOTO: pode ser feita na hora. Se o familiar não puder 

comparecer ao sindicato, é necessário levar uma foto 3X4.
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 8h30min às 18 horas, inclu-

sive ao meio-dia. Quintas-feiras: 8h30 às 19 horas.

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 CONVÊNIOS

COMISSÕES
O SINDISERV disponibiliza convênios e parcerias aos asso-

ciados. Nos convênios, é possível comprar à vista com descon-
to e também retirar ordem para desconto em folha de paga-
mento. Na parceria, a compra é feita direto com o fornecedor 
ou prestador de serviço. Comissão assédio moral, acidente de percurso, 

inamovibilidade dos cipeiros, gratificação para 
fiscais de trânsito

Foram finalizadas as minutas. Agora depende do Executivo 
enviar para a Câmara.

Comissão plano de carreira

Neste momento, a comissão do Plano de Carreira está es-
tudando e debatendo o Plano de Carreira do Magistério. Para 
contribuir para o Plano de Carreira, no que se refere ao Ma-
gistério, foram convidadas para participar da subcomissão do 
plano de carreira as servidoras, Claudia Detanico Calloni, Márcia 
Carvalho e Glaucia Helena Gomes. Os nomes propostos foram 
aprovados. Foram indicadas do Conselho do Magistério as co-
legas Heloisa Bergozza e Rosangela Gross. Em 2014, haverá re-
uniões semanais nas segundas-feiras. 

No próximo ano, o SINDISERV criará subcomissões para 
auxiliar os membros do sindicato na comissão paritária geral.

Os encontros são semanais. 

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

TRANSPORTE
Professores sindicalizados têm 50% de desconto na 

compra de vale-transporte! Confira as vantagens no Guia de 
convênios e parcerias no site!

CARTEIRA DE SÓCIOS
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A final do Futsal foi no dia 05 de novembro no 
Ginásio do Enxutão e o time da SMEL foi o grande 
vencedor. Na abertura da Sede Campestre, no dia 10 
de novembro, os colegas enfrentaram-se em 23 par-
tidas e o setor de Obras foi o ganhador. 

Copa SINDISERV: integração e lazer

Temporada 
de Férias

Competições de Futsal e Futebol Sete uniram os servidores 

Os servidores associados possuem      
um espaço para lazer, diversão e 
descanso com a família nas férias

ESPORTE

FUTSAL
- Campeã: SMEL (1)
- Vice: Guarda 
Municipal
- Terceiro: Primeiro   
Distrito - Obras
- Goleador: André 
Fagundes - SMEL (2)
- Defesa menos 
vazada: SMEL (3)
- Troféu Disciplina: 
SMEL

FUTEBOL SETE
- 1º Lugar: Primeiro 
Distrito - Obras (4)
- 2º Lugar: Sebo De 
Grilo - Smed
- 3º Lugar: PA - Samu
- Goleador: Nicolas 
Uez - Sebo de Grilo (5)
- Defesa Menos Vaza-
da: 1º Distrito (6)
- Troféu Disciplina:
Fiscalização de 
Trânsito

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

A Sede Campestre do SINDISERV possui 15 hectares e 
está localizada em Fazenda Souza, às margens do Arroio Piaí. 
Possui espaço de recreação com piscinas, playground, cam-
po de futebol e vôlei, lancheria com cozinha independente, 
salão de eventos, salão de jogos, lago, quiosques com chur-
rasqueira, cancha de bocha, banheiros, área para camping e 
trilhas para passeios ecológicos. A Temporada de Férias da 
Sede Campestre é até 10 de março de 2014. 

ATENÇÃO: Acesse o regulamento no site do SINDISERV.

CONFIRA OS VENCEDORES:

1 4

5 6



Atualmente, o SINDI-
SERV conta com 1.188 ser-
vidores aposentados sindi-
calizados. Em 2013, foram 
realizadas atividades de 
convivência, com palestras 
educativas, passeios, festas 
temáticas, além de aulas se-
manais de dança e ginástica 
por meio de convênio com a 
SMEL.

A diretora de comuni-
cação Maria Marlene Faria, 
responsável pelo projeto, 
salienta a importância do 
envolvimento do sindicato 
com os aposentados, cida-
dãos com conhecimento e 
experiência no serviço pú-
blico que ajudaram a cons-

O segundo volume da série Educa-
ção Política do Diap está disponível. A 
cartilha “Para que serve e o que faz o 
movimento sindical” chama a atenção 
para o papel dos sindicatos na constru-
ção de consciência da classe trabalha-
dora e, em consequência, na organiza-
ção e fortalecimento das bases sociais 
da democracia. O objetivo da publica-
ção é estimular ações de cidadania e 
despertar os trabalhadores para a im-

portância da militância sindical.
O SINDISERV disponibiliza a versão em pdf para down-

load no site, no menu artigos. Os interessados em adquirir 
exemplares da versão impressa de “Para que serve e o que 
faz o movimento sindical” devem solicitar ao Diap pelo te-
lefone (61) 3225-9744 ou por e-mail para iva@diap.org.br.

Dia de beleza e bem-estar
Servidores aposentados participam de atividade 
do programa Viva Bem a Idade que Você Tem
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truir a cidade de Caxias do 
Sul: “O sindicato é a casa 
dos aposentados. Em 2014, 
vamos solidificar esse espa-
ço de convivência e qualida-
de de vida gratuito para os 
aposentados sócios”, ressal-
ta.

Os servidores aposenta-
dos participaram de ativida-
de em comemoração ao Dia 
do Idoso, no Salão de Festas 
do SINDISERV, no dia 29 de 
outubro. Os participantes 
desfrutaram de um Dia da 
Beleza e Bem-estar, incluin-
do cuidados com a pele e 
alimentação, massagem e 
música ao vivo com Jota Jú-
nior.

PROJETO APROVADO PELOS 
SERVIDORES QUE PARTICIPAM:

Entendendo o 
movimento sindical

“É bom ter a atividade porque é muito bom se 
mexer um pouco. Participei de outras atividades e 
aproveito para encontrar as colegas!”

Delma Carniel (D)

“A atividade está ótima e eu participei em to-
das desse ano. Foi muito legal fazer massagem. 
Como eu gosto de me maquiar, achei linda a ini-
ciativa.” 

Lelma Maria Oliveira 

Pagamento em 4 vezes 
na Folha de Pagamento

MODA MASCULINA,
FEMININA E INFANTIL

CONVENIADA SINDISERV

54 3224.2429
Av. Angelo Corsetti, 662 - Bairro Pioneiro
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SEMANA DO SERVIDOR

A 11ª Cavalgada dos 
Servidores Municipais é uma 
das principais atividades 
que integram a “Semana do 
Servidor”, juntamente com 
a comemoração dos 25 anos 
do sindicato, e ocorreu nos 
dias 26 e 27 de outubro. A 
saída da cavalgada foi no dia 
26 de outubro, às 7h30min, 
em frente à Prefeitura de 
Caxias do Sul em direção a 
Santa Lúcia do Piaí. Na ma-

nhã de 27 de outubro, o gru-
po de cavalarianos se dirigiu 
à Sede Campestre do SINDI-
SERV, em Fazenda Souza.

A coordenação da ca-
valgada é do diretor finan-
ceiro, Carlos Alberto Spian-
dorello, juntamente com o 
patrão João Artur Alexan-
dre Borges, o coordenador 
de acampamento, Pedrinho 
José da Rocha e a coordena-
dora artística Lenita Santos.

Prêmio Servidor 
Público Cidadão

Três funcionários do municipalismo caxiense foram 
contemplados com o Prêmio Servidor Público Cidadão, en-
tregue em sessão solene da Câmara Municipal de Caxias do 
Sul, no dia 29 de outubro. 

Os servidores Jorge Luiz Santos França, Marlei Webber 
de Oliveira e Rudimar Antônio Chies foram reconhecidos 
por trabalhos sociais voluntários, desenvolvidos fora do 
horário de expediente. Participaram da Comissão os ser-
vidores Aragão Muller Franco, Carlos Alberto Spiandorello 
e Vladimir Tadeu Borges Duarte, pelo SINDISERV, Cristiane 
da Fonseca, Eduardo Ziegler Reis e Fábio Antônio Flores 
Rausch, pela Câmara, Marcia Elisabeth Rosa de Lucena, 
Marta Maria Webber Lima e Simone Boff pela Prefeitura.

11ª Cavalgada 
dos Servidores
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SINDISERV é homenageado
HISTORIA

Os 25 anos do SINDI-
SERV foram homenageados 
em sessão solene da noite 
de 31 de outubro, na Câma-
ra de Vereadores, em ceri-
mônia conduzida pelo presi-
dente da Câmara, vereador 
Edson da Rosa.

Proponente da homena-
gem, o vereador Henrique 
Silva destacou o princípio 
do sindicalismo, de servir a 
sociedade onde está inse-
rido, a fim de atender aos 
anseios da comunidade. “O 
SINDISERV vem lutando pela 
melhoria das condições de 
vida e de trabalho da sua 
categoria”, observou.

O vídeo institucional 
dos 25 anos do SINDISERV foi 
lançado nesse dia, resga-
tando as histórias de lutas e 

Legislativo caxiense saudou os 25 anos de história da entidade
e a categoria recordou as lutas e conquistas

projetando os desafios para 
o futuro. 

Após receber placa 
alusiva às bodas de prata, 
o presidente do SINDISERV, 
João Dorlan, salientou que 
a meta do órgão tem sido 
a do compromisso de bem 
servir o cidadão caxiense, 
para a construção de uma 
cidade mais humana e sus-
tentável. Dorlan apontou, 
entre as conquistas sindi-
cais, a manutenção da po-
lítica de trimestralidade, 
desde 1997, quando foi 
implantada; a gratificação 
para a Guarda Municipal; 
a gratificação de incenti-
vo técnico; e o direito de 
escolher pela adesão, ou 
não, ao Regime de Trabalho 
Complementar (RTC).
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MAGISTERIO

Mais de 500 professores se unem 
contra a ampliação da jornada 

Mais de 500 profes-
sores da rede munici-
pal de ensino se uniram 
em mobilização contra 
a ampliação da jornada 
de trabalho dos profes-
sores, referente à Lei 
Complementar nº 450, 
de 19 de novembro 
de 2013. O ato iniciou 
com concentração em 
frente à Prefeitura e 
os professores se diri-
giram à Câmara de Ve-
readores. Após, os pro-
fessores entregaram 
ao chefe de Gabinete 
Manoel Marrachinho o 
abaixo-assinado com 
mais de 500 assinatu-
ras que está sendo fei-
to nas escolas do muni-

cípio, solicitando que a 
LC seja revogada.

O presidente do 
SINDISERV, João Dor-
lan, ressaltou a im-
portância da união dos 
professores para lutar 
contra essa retirada 
dos direitos: “A Prefei-
tura está precarizando 
a Educação em Caxias 
do Sul: os professores 
estão sendo prejudica-
dos em seus direitos, 
agravando ainda mais a 
sobrecarga de trabalho 
do Magistério”. Essa LC 
prejudica o FAPS, im-
pede novas nomeações 
de professores e preca-
riza o trabalho do Ma-
gistério. 

Docentes da rede municipal se mobilizaram contra a Lei 
Complementar nº 450, que representa um ataque aos direitos
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CONQUISTA

Ampliação da Jornada 
NÃO fez parte da 
Campanha Salarial 2013

A ampliação da jornada de trabalho dos professores não 
fez parte dos 34 itens negociados na Campanha Salarial 2013, 
assim como não houve mesa de negociação para tratar exclu-
sivamente sobre este item. A decisão, bem como a responsa-
bilidade por essa Lei, é do prefeito Municipal que lamenta-
velmente está usando os professores como forma de reduzir 
despesas de pessoal ao invés de diminuir o número de CCs, 
estagiários, convênios e contratos terceirizados. 

NOVAS MANIFESTAÇÕES
A mobilização da categoria permanece com previsão 
de novas manifestações ou paralisações em fevereiro 
de 2014, caso o prefeito não revogue a Lei.

ABAIXO-ASSINADO
O abaixo-assinado está disponível no site do SINDISERV. 
Vamos juntos mobilizar a comunidade pela 
valorização dos professores!

Mobilização do Magistério e ação judicial 
coletiva contra a retirada de direitos

SINDISERV é contra a ampliação 
da jornada dos professores

O Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do 
Sul (SINDISERV) é contrário à ampliação da jornada de tra-
balho dos professores em substituição às horas extras pra-
ticadas na rede municipal de ensino. Essa é uma manobra 
unilateral do Governo Alceu e articulada com a bancada 
de vereadores da situação.

Lei Complementar fere 
a Constituição e o Estatuto 

A Assessoria Jurídica vai defender o direito constitu-
cional e estatutário da hora extra, que deve ser de, no 
mínimo, 50%. Esse é um artifício para reduzir a Folha de 
Pagamento do Magistério, minimizando custos e mexendo 
nos direitos do servidor. Proibir a hora extra é uma viola-
ção do direito do Magistério de receber horas extras.

Contra a retirada de direitos
O SINDISERV defende como princípio o fortalecimen-

to do serviço público, através de permanente abertura de 
concurso público e nomeações de novos servidores para 
atender bem a população. 

Mesmos funcionários públicos 
Duas modalidades de hora extra

As horas extras devem ser utilizadas somente nos ca-
sos de impedimentos legais dos servidores por motivo de 
férias ou laudo médico e não devem ser encaradas como 
regra. Tanto a política de horas extras quanto a ampliação 
de jornada ferem os direitos dos servidores e contribuem 
para a precarização das relações de trabalho. O acesso ao 
serviço público, que deve ser por meio de concurso, e o 
Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor (FAPS) são 
prejudicados. Além disso, ao extinguir a possibilidade de 
horas extras, somente para os professores, fere a isono-
mia por reduzir a base legal de incidência do valor nomi-
nal da hora-aula do professor que optar pela ampliação 
de jornada. 

Debate com os professores
O SINDISERV exige que haja um debate com a cate-

goria e também a revogação dessa lei. O prefeito Alceu 
Barbosa Velho ainda pode corrigir esse ataque aos direitos 
dos professores, que contribui para agravar o adoecimen-
to e a sobrecarga de trabalho dos professores sem um re-
conhecimento digno ao trabalho desempenhado na rede 
municipal à população.

Professores vão receber 
1/3 de férias sobre 60 dias

O pagamento de 1/3 férias sobre 60 dias é o ganho 
real de salário, resultado da ação judicial coletiva proto-
colada pelo SINDISERV, em 2008, reconhecendo um direito 
estatutário aos professores que foi negado por todos os 
ex-prefeitos do Município, portanto, trata-se de um avan-
ço histórico para a categoria!

Pagamento de 1/3 de férias de 2012

Como uma antecipação da negociação da Campanha 
Salarial de 2013 para o cumprimento do 1/3 de férias so-
bre 60 dias, o Magistério recebeu uma complementação 
no dia 30 de novembro de 33% sobre 30 dias de 2012. 
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ATLETA que 
DEFENDE a VIDA

Servidor municipal sindicalizado 
há nove anos, o guarda municipal 
Sérgio Sisti é atleta e representa o 
SINDISERV em maratonas. Casado e 
pai de Isabela e Alisson, que seguem 
os passos do pai no esporte, Sérgio 
defende que os servidores devem 
ficar juntos e unidos para que as 
lutas sejam fortalecidas.

No trabalho, Sérgio atua para 
contribuir em visitas aos setores, 
juntamente, com a CIPA, para 
verificar as condições e as situações 
enfrentadas no dia a dia do trabalho. 
Entre as funções que desempenha 
como guarda municipal, estão 
atividades como patrulheiro e 
motorista de viatura, operador 
de central de monitoramento de 
alarmes, ação como guarda de 
postos e também como palestrante 
do setor de Projetos sobre Dano ao 
Patrimônio, em escolas. Para ele, 
o maior desafio é prestar um bom 

serviço à comunidade, além de 
proteger o trabalho dos colegas de 
outras secretarias. Para ele, o mais 
gratificante é ver a satisfação da 
população com os serviços prestados. 
A falta de condições de trabalho e 
também de pessoal são dificuldades 
enfrentadas para o crescimento da 
guarda municipal.
Para refletir, Sérgio deixa uma 
mensagem para os colegas: 
“O grande vencedor nem sempre 
é o mais habilidoso, ou o mais 
inteligente, mas, sim, o mais 
esforçado.”

Mais um benefício para você!
A loja EXCLUSIVA CASTOR oferece 
desconto para todos os associados 

COLCHÕES, MÓVEIS E ESTOFADOS

exclusiva097@castor.ind.br

Loja Centro - Os 18 do Forte, 1688 - Fone: 3021.6516
Loja Shopping Iguatemi

Fabricação própria 
50 anos de mercado

SIGA-NOS
NO FACEBOOK

UM SONHO DE COLCHÃO

PARCEIRO

Para Sérgio, o maior desafio é prestar 
um bom serviço à comunidade
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O motorista da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) João Artur Alexandre 
Borges está na Prefeitura há 35 anos 
e se aposenta no ano que vem. O 
servidor dirige a ambulância do SAMU 
e gosta de contribuir para o trabalho 
em equipe, ajudando a carregar 
a maca, a imobilizar com colar 
cervical: “Temos que fazer, às vezes, 

internação compulsória também.      
A gente corre riscos, mas somos uma 
equipe e estamos juntos e somos bem 
unidos. Se não for em equipe, não 
funciona”, defende. Ele gosta muito 
de trabalhar e quando se aposentar 
vai cuidar da chácara que possui em 
Cazuza Ferreira e vai passear na casa 
da praia, ficando um pouco em cada 
lugar.
João Artur é sócio do sindicato 
desde o tempo em que ainda era 
Associação, na gestão de Edvino 
Berti, em 1978, mas se aproximou 

mais na última gestão, quando 
começou a participar das assembleias 
e fazer parte do Grupo Corrente 
Nativa. É patrão pelo segundo 
mandato e sempre foi envolvido com 
as lidas do campo por ser natural de 
Vacaria. 
Entre as conquistas do sindicato que 
mais valoriza estão os reajustes, o 
prédio novo e a sede campestre. 
Para os colegas, deixa uma 
mensagem: “As pessoas têm que se 
unir, um ajudar o outro para que as 
conquistas sejam possíveis”, lembra. 

Anelice Comerlato é servidora há 33 
anos e atua como professora da rede 
municipal e é vice-diretora do turno 
da tarde na Escola Municipal José 
Bonifácio. Associada desde os tempos 
em que era Associação, participou 
da transição para sindicato: “Foi 
um momento de convencimento 
aos servidores de que um sindicato 
nos representaria com mais vigor”, 
testemunha.
Para Anelice, participar das 
atividades do sindicato é estar 
envolvida nas mudanças jurídico/
legais e nas conquistas trabalhistas 
do servidor público. “Acredito na 
importância de ser gentil e tratar 
com equidade as pessoas, discutir 
assuntos referentes do nosso 
trabalho e a nossa vida funcional e 
ter momentos de lazer com o grupo 
de trabalho”, conta. Procura ser 
profissional, procurando estudar, se 

manter atualizada e refletindo sobre 
as práticas com o coletivo para que 
as tarefas sejam eficientes. 
O principal desafio no seu local 
de trabalho é oferecer um serviço 
educacional de qualidade à 
comunidade caxiense mesmo 
diante de uma série de dificuldades 
crescentes nos últimos anos no que 
tange à prática do ensino básico, 
de conhecimento de todos os 
professores. Anelice vê o sindicato 
como um espaço de discussão 
nas visitas a escolas, reuniões e 
seminários. 
A política salarial contribui para 
valorizar os servidores, segundo ela: 
“Já vivemos muitas lutas de maneira 
participativa onde obtivemos 
conquistas importantes. Cada uma 
em seu tempo e em seu momento 
histórico. Atualmente a questão 
do Assédio Moral e a discussão 

REFERÊNCIA na
APRENDIZAGEM

sobre o Plano de Carreira pontuam 
reivindicações que podem se tornar 
conquistas muito importantes para a 
categoria”.
Participar, se envolver nas nossas 
lutas e vibrar com as conquistas é 
essencial para Anelice. Para ela, 
é preciso apontar e ter clareza 
das necessidades, saber o que 
foi conquistados, o que deve ser 
reivindicado e identificar o que deve 
ser cobrado:  “E que a estabilidade 
do servidor público torne-se um 
compromisso maior para que sejamos 
competentes”, finaliza.

Do CAMPO 
para a CIDADE

João Artur defende o trabalho em equipe
e faz questão de participar do sindicato

Para Anelice, participar das atividades 
sindicais é estar envolvida nas conquistas



A cidade de Caxias do 
Sul conta com 46 Unidades 
Básicas de Saúde. Atual-
mente, 53 odontólogos atu-
am no Município e em 37 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs), no Pronto Atendi-
mento 24 Horas e no Centro 
de Especialidade Odontoló-
gica (CEO).

Pedro Segalla é odon-
tólogo concursado pelo Mu-
nicípio e faz, em média, 14 
atendimentos diários, nas 
40 horas semanais que cum-
pre pela Estratégia de Saú-
de da Família (ESF), na UBS 
Santa Fé. Antes de ingressar 
no serviço público, ele tra-
balhou na iniciativa priva-
da, mas no município pode 
se dedicar inteiramente à 
prevenção e promoção da 
saúde: “O mais importante 
é atuar para evitar que os 
quadros se agravem e pro-
piciar atendimento clínico 
à população com um tra-
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SAUDE

A saúde começa pela boca

ESPECIALIDADE
Luciane Corsetti Sla-

viero é odontopediatra com 
especialidade com trata-
mento em laser, por 30 
horas. Ela atua no Hospital 
Geral no ambulatório de On-
cologia Pediátrica e Adulto. 
O serviço que ela presta é 
de diagnóstico, prescrição 
e encaminhamento do pa-
ciente, se necessário. A 
aplicação de laser na gen-
giva é trabalho preventivo 
diário para crianças e de 

tamento mais acolhedor”, 
ressalta. As gestantes fa-
zem acompanhamento e 
recebem orientações para 
o cuidado com a higiene 
bucal dos bebês. 

O atendimento é feito 
com consultas pré-agenda-
das e com horário disponí-
vel para urgência, em que o 
primeiro atendimento, de-
dicado a minimizar a dor do 
paciente, é feito, para ser 
encaminhado para o aten-
dimento especializado no 
Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO).

As crianças, adoles-
centes, idosos, gestantes 
e pacientes especiais são 
prioridade. Já para adultos, 
há limites de vagas. São fei-
tas também restaurações 
cirúrgicas, resina de amál-
gama, tratamento de cárie, 
de doença periodontal (de 
gengiva), extrações dentá-
rias e limpeza. Os procedi-

mentos mais complicados 
que envolvem endodontia 
e maxilobucal (cirurgia, 
tratamento de canal, esto-
matologias) são tratados no 
CEO. 

Os servidores se dedi-
cam também a atividades 
educativas que contribuem 
para a prevenção, com pa-

lestra em escolas e em cen-
tros de promoção da saú-
de com orientações sobre 
escovação e cuidados com 
a saúde da boca. As visitas 
domiciliares com o médico 
da UBS também fazem par-
te da jornada de trabalho 
para análise da saúde dos 
pacientes.

tratamento para adultos. 
Segundo Luciane, o laser 
estimula células para evi-
tar aftas e feridas na boca 
e é indolor, cicatrizando 
a boca do paciente e fun-
cionando como analgésico 
para aliviar a dor. Na UTI, 
a odontóloga faz a limpeza 
de bactérias, contribuindo 
com a capacitação da en-
fermagem e melhorando o 
quadro clínico diante de fo-
cos infecciosos.

NA LUTA PELA ISONOMIA
Os odontólogos do município de Caxias do Sul estão fazendo paralisações mensais. Já ocorreram no dia 12  
de novembro e em 05 de dezembro, em frente à Prefeitura. A adesão dos odontólogos foi de cem por cento: 
o atendimento foi garantido no Pronto Atendimento 24 horas, mas em todas as UBSs não houve atendimento, 
conforme informado à população com antecedência. No dia 13 de março, haverá paralisação com caminhada 
da Prefeitura à Praça Dante Alighieri com distribuição de escovas e material informativo.

Adesão dos odontólogos em paralisação é de 100% 
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Servidores da saúde 
reivindicam melhorias

LUTAS

Os servidores da área da 
Saúde se reuniram em dois 
momentos, durante cinco ho-
ras, no dia 14.11 com o obje-
tivo de apresentar reivindica-
ções à Secretaria Municipal de 
Saúde. Segundo eles, é preciso 
avançar para fazer bem o tra-
balho, pois atualmente estão 
fazendo mais regulação e me-
diação do que o atendimento 
efetivamente, o que prejudica 
o atendimento à população. 

Os servidores afirmam 

que o setor de Enfermagem, 
formado por enfermeiro, au-
xiliar de enfermagem e téc-
nico de Enfermagem, está 
sobrecarregado nas UBSs e 
no Pronto Atendimento 24 
horas devido à política de 
Recursos Humanos e à de-
legação de tarefas que não 
correspondem às atribuições 
do cargo, como a entrega de 
medicação (farmacêutico), 
atendimento de cadastros 
e substituição de colegas. 

Há falta de profissionais 
das áreas de Enfermagem, Se-
gurança e médicos que cum-
pram a carga horária mínima 
na UBS prejudica o atendi-
mento à população. Quando 
falta médico especializado, a 
cobrança é feita para a Enfer-
magem, que atua também em 
atividades administrativas. Nas 
UBSs, a carga horária excede a 
jornada de trabalho e necessita 
de horas extras para ser cum-
prida. Em algumas unidades, 
falta Auxiliar de Consultório 
Dentário (ACD) e a Enferma-
gem é encaminhada também 
para atender os odontólogos.

Ao assumir mais atribui-
ções do que compete ao car-
go, enfrentando assédio moral 
e agressões físicas e verbais, 
o servidor adoece e o atendi-
mento é penalizado. Os ser-
vidores informaram também 
que o princípio da impessoa-
lidade está sendo prejudicado 
na ordem de atendimento.

AGENTES 
COMUNITÁRIOS

O SINDISERV realizou re-
união com agentes comunitá-
rios no dia 20 de novembro, 
na Câmara de Vereadores. 
O objetivo do encontro, que 
reuniu mais de 60 agentes 
comunitários de saúde, os 
profissionais se manifestaram 
sobre dificuldades que vêm 
enfrentando no trabalho e 
sobre o baixo salário, inferior 
ao padrão 1 do município.

ENCAMINHAMENTOS

Foram enviados ofícios 
para a Secretaria Municipal de 
Saúde solicitando esclareci-
mentos sobre os pontos levan-
tados e também agendamento 
de reunião com a secretária. 

Os profissionais querem melhorar o atendimento à população,
solucionando os problemas que hoje atrapalham o trabalho



JORNADAS DE JUNHO: 
O mal-estar que 

vem das ruas

Os acontecimentos 
de junho de 2013 – as 
grandes manifestações 
serpenteando as ruas das 
principais cidades brasi-
leiras – deixaram atôni-
tos, perplexos, confusos 
e desorientados os polí-
ticos, cientistas sociais, 
comentaristas e jorna-
listas. Quando menos se 
esperava e quando muitos 
pensavam que a “questão 
social” estava bem en-
caminhada e até mesmo 
resolvida – mobilidade so-

cial crescente de milhares para cima, as ruas dão o 
recado que as coisas não estão bem.

Que movimento é esse que inverteu as pautas de 
cabeça para baixo? Que fez a presidente abrir as por-
tas do Palácio do Planalto a um grupo de estudantes 
do Movimento Passe Livre (MPL ) e anunciar uma série 
de medidas, entre elas, investimentos em mobilida-
de, saúde e educação?

Onde encontrar a razão desse turbilhão que to-
mou contas das ruas? Paradoxalmente, o que caracte-
riza essas manifestações é que elas não representam 
exatamente nada ao mesmo tempo em que represen-
tam quase tudo. A consigna “muito mais do que 0,20 
centavos” dá conta do tamanho do movimento. Cabe 
quase tudo.

Porém, alguns sinais irrompem das ruas. Arrisca-
mos alguns deles:

1º Problemas com o modelo neodesenvolvimen-
tista: esgotamento do modelo de inclusão social via 
mercado de consumo e não via resolução dos proble-
mas estruturais;

2º Esgotamento da democracia representativa: o 
“eu me represento” indica que a representação parti-
dária se tornou anacrônica. As pessoas querem mais, 
querem democracia direta e participativa;

3º Crise dos movimentos tradicionais: a esquer-
da fordista – hierarquizada, padronizada – e, muitas 
vezes, cooptada pelo Estado se distanciou do povo. 
Os protestos de junho apresentam uma novidade: o 
nascimento de movimentos horizontais que valorizam 
mais o processo do que o resultado.

Indubitavelmente, porém, a grande contribuição 
das ruas, do outono brasileiro, foi ter postado a agen-
da social no centro do debate político brasileiro.

* professor de Sociologia da UFRN, 
assessor de movimentos sociais.
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TRANSPARÊNCIA E PLANEJAMENTO
O Diretor de Finanças é responsável por assinar com o pre-

sidente os cheques e efetuar os pagamentos e recebimentos au-
torizados, ter sob a sua guarda e responsabilidade os valores do 
SINDISERV, dirigir e fiscalizar os trabalhos da Tesouraria, apresen-
tar ao Conselho Fiscal balancetes trimestrais e o balanço anual e 
propor medidas que visem à melhoria da situação financeira do 
SINDISERV. 

Carlos Spiandorello é responsável por todas essas atividades 
e, nos últimos anos, têm se dedicado a cuidar da construção do 
patrimônio dos servidores: a Sede Social dos servidores. Ao assu-
mir a função, houve um trabalho pela sustentação financeira do 
sindicato, com o controle das despesas rumo ao superávit finan-
ceiro. “Trabalhamos muito para projetar a nossa entidade para 
um a sindicato forte e com respeitabilidade no campo político e 
jurídico. Estamos felizes por construir esse relacionamento res-
peitoso entre as finanças do SINDISERV e os sócios”, conta Carlos. 

DIRETORIA

Carlos nas Finanças

Conheça o 
SINDISERV
O que fazem os seus
representantes na
diretoria sindical?

Aragão nas Relações de Trabalho

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
O diretor de Relações de Trabalho Aragão Muller Franco é 

servidor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
(SMOSP). Ele atua em visitas nos setores, verificando a estrutura 
física, as condições dos equipamentos de acordo com a função e 
tem contato direto com os servidores. 

Aragão conta que se dedica a ajudar e também a orientar 
os servidores para melhorar as condições em suas atividades. O 
sindicato vai aos setores e as pessoas se reúnem para ouvir o que 
o sindicato propõe. “Quando visitamos o setor, eles se sentem 
protegidos. É a vez de reivindicar algo para o setor, dar sugestão, 
fazer reclamação. É importante sair da cadeira e ir para os seto-
res, defender os servidores é o papel do sindicato e esclarecer o 
que está pendente é uma obrigação”, enfatiza.

Aragão também acompanha o Engenheiro de Segurança do 
Trabalho contratado pelo sindicato em laudos periciais em seto-
res para reivindicar os direitos dos trabalhadores de acordo com 
a lei. Para fortalecer as lutas do sindicato, ele procura ser obje-
tivo. Na visita, acolhe as sugestões e reclamações e procura dar 
retorno. “A minha área é buscar melhorar o local de trabalho nos 
setores”, finaliza.

Cesar Sanson*



Auditório será
inaugurado 
em março

PATRIMONIO

No dia 07 de março, o SINDISERV 
entrega para a categoria um espaço 
que fortalece o patrimônio dos servi-
dores. O Espaço Multifuncional possui 
área de 278,25m², capacidade para 
205 pessoas, visibilidade, acústica, ilu-
minação, som e climatização compará-
veis aos melhores centros de eventos 
do país. O palco possui 70 m² com ilu-
minação de solo, torre de refletores e 
canhões de luzes com regulagem de al-
tura, palco com todos os pré-requisitos 
para apresentações de peças, concer-
tos, espetáculos de dança e perfor-
mances. Haverá telão de 5 x 5 metros, 
camarim, isolamento acústico, ilumi-
nação, cabine de som em planta com 
isolamento acústico. 

A infraestrutura inclui projeto de 
isolamento acústico, colocação de car-
pete, instalação da cabine de som e 
equipamentos, disposição das poltro-
nas, módulos para painelistas e púl-
pito. A previsão orçamentária é de 
R$ 600.000,00. 
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JURÍDICO

LEITURISTAS SAMAE - 010/1.10.0027088-2 - Fase de instrução (produção de provas) encerrada. Processo encaminhado 
para o gabinete da Juíza para julgamento.

ASSISTENTES SOCIAIS - 010/1.11.0036619-9 - Após manifestação final do Ministério Público o processo foi encaminhado 
para o gabinete da Juíza para julgamento.

PROFESSORA EM BIBLIOTECA - 010/1.11.0036888-4 - Após o julgamento de incidente processual sobre a isenção ou não 
do sindicato sobre o pagamento de custas judiciais e taxas, foi determinado o pagamento das custas do processo para o seu 
prosseguimento.

1/3 FÉRIAS MAGISTÉRIO - 010/1.10.0001201-8 - Remetido ao Tribunal de Justiça em 19/04/2013 para julgamento da 
apelação do Município de Caxias do Sul (70054269006 - 3ª Câmara Cível).

AÇÃO HORAS-EXTRAS - 010/1.08.0020151-8  - Remetido ao Tribunal de Justiça em 14/08/2012 para julgamento da 
apelação do Sindicato (70050681832 3ª Câmara Cível – retornou do Ministério Público e aguarda sessão para julgamento)

AÇÃO DE REPRESENTAÇÃO SINDICAL CONTRA SINDICATO DOS MÉDICOS - 0000921.52.2012.5.04.0405 - Sentença 
procedente para o Sindiserv.  Interposto Recurso Ordinário pelo Sindicato dos Médicos. Decisão mantida pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região em 04/09/2013. Interposto Recurso de Revista para o Tribunal Superior do Trabalho, cujo seguimento foi 
negado. Interposto agravo de instrumento.

TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES



6º Prêmio: Aparelho de som mini system  (63305) - Rosana Bolson - (Não compareceu ao baile para retirada do prêmio)

Baile dos 25 anos
Momento de integração entre servidores e convidados 

para celebrar os 25 anos do SINDISERV
O Baile dos Servidores ocorreu no dia 30 de novembro, no salão da comunidade Nossa Senhora da 

Saúde. Os ganhadores da Campanha de Sócios 2013 receberam os prêmios sorteados pela Loteria Federal. 
Houve sorteio de brindes para servidores sindicalizados e a animação ficou por conta do Musical Adam.

INTEGRACAO

1º Prêmio:
Motocicleta Honda modelo CG125 FAN (69049) 
Lair Terezinha D. Quintana – aproximação

2º Prêmio: 
TV LCD 42” com conversor digital
(30400) Roselei A. B. Corso – aproximação

4º Prêmio: 
Computador completo Dual Core 2GB
(08843) Roselei A. B. Corso – aproximação

8º Prêmio: 
Forno elétrico 44 litros
(04282) Ironete Teresinha P. Monego

9º Prêmio: 
Bicicleta 21 marchas
(40144) Roselei A. B. Corso – aproximação

10º Prêmio:
 DVD portátil
(90937) Lair Terezinha D. Quintana - aproximação

5º Prêmio:
TV LCD 22” com conversor digital
(50247) Judite Ines Zago Toigo

3° Prêmio: 
notebook Intel Dual Core 2GB
(31219) Roselei A. B. Corso – aproximação

7º Prêmio: 
Câmera digital 14.6 mega
(90180) Lair Terezinha D. Quintana - aproximação


