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O ano de 2014 nos 
trouxe muitos desafios e 
avanços. O diálogo e a mo-
bilização são instrumentos 
utilizados pelo Sindiserv em 
busca da valorização dos 
servidores, pela melhoria 
das condições de trabalho 
e na luta pela ampliação de 
direitos do funcionalismo. 

O marco deste ano foi a 
aprovação da lei que coíbe 
o assédio moral no serviço 
público, pioneira no RS e 
fruto de muita mobilização 

e negociação. Infelizmente, 
essa lei é necessária como 
instrumento de defesa dos 
servidores ameaçados ou 
constrangidos no seu am-
biente de trabalho. Acima 
de tudo, no entanto, é uma 
ferramenta que garante o 
respeito à dignidade dos 
trabalhadores! 

Outras leis foram apro-
vadas e são reflexo da união 
em campanha salarial como 
a inamovibilidade dos cipei-
ros, ao Acidente de Percur-
so, ao adicional de Risco de 
Vida de 10% para Fiscais de 
Trânsito e Transporte e à 
ampliação do Difícil Acesso 
para todos os servidores. 
Garantimos também com 
mobilização o pagamento 
do Piso Nacional e a conti-
nuidade do repasse da tri-
mestralidade e ganho real 
para agentes comunitários 
de saúde e agentes de en-
demias e seguimos juntos 
com os servidores odontólo-
gos em busca do pagamen-
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to da parcela autônoma e a 
isonomia salarial frente aos 
servidores médicos.

Seguimos na luta em 
defesa de uma melhor ges-
tão administrativa no Ipam/
Saúde e pelo fortalecimen-
to do Faps, mas temos cons-
ciência de que precisamos 
estar atentos para evitar 
retrocessos e para defender 
os direitos conquistados. 

Desejamos aos servido-
res e a seus familiares um 
abençoado Natal com muita 
luz, paz e serenidade para 
renovar a nossa fé e a nossa 
esperança em dias melho-
res. 

Esperamos que a de-
terminação e o compromis-
so em defesa dos servidores 
públicos sejam fortalecidos. 
Que no ano que vai iniciar, 
possamos nos manter uni-
dos e mobilizados para no-
vas conquistas.

Juntos sempre somos 
mais fortes: contamos con-
tigo em 2015!

Desafios e avanços
EDITORIAL

AS FORMIGAS
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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 MANUAL dos SERVIDORES
O ano de 2014 
nos trouxe muitos 
desafios e avanços. 
O diálogo e a 
mobilização são 
instrumentos 
utilizados 
pelo Sindiserv 
para busca da 
valorização dos 
servidores 
e ampliação de 
direitos. 

Atendimento 
No mês de dezembro, o atendimento no Sindiserv será 
até o dia 23, terça-feira, às 19 horas.
De 24 a 28 de dezembro, o sindicato estará fechado.
No dia 29 de dezembro, será até 18 horas e no dia 30, 
até 19 horas. De 31 a 04 de janeiro, estará fechado.
O atendimento será retomado no dia 05 de janeiro de 2015.

CARTEIRA DE SÓCIOS

Destinado a todos 
os servidores 

associados. 

Retire no                     
sindicato.

Que o Natal renove a fé
 e a esperança! Que a 

determinação e o com-
promisso em defesa dos 

servidores públicos sejam 
fortalecidos! 

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 o Assédio Moral 
na TV Caxias, canal 14 NET.

NA MÍDIA

Desejamos a todos os associados e familiares 

um Feliz Natal e um Próspero 2015!

rafael@ipanemaseguros.com.br

(54)3213-2828 ou 9977-8111

Av. São Leopoldo, 276 sala 21
 Bairro São Leopoldo

www.ipanemaseguros.com.br 

SEGUROS RESIDENCIAIS E DE AUTOMÓVEIS

RENOVE O SEU SEGURO COM DESCONTO

PARCEIRO

DESCONTOS 

DE 10% A 20%

Lembrando que 
proteção nunca é demais. 
Se vai viajar, proteja seu 
veículo e não esqueça        
de deixar sua casa 
protegida, também. 
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O Sindiserv sediou, no dia 4 de no-
vembro, o Seminário “Meu Trabalho Está 
Me Enlouquecendo: Intervenções em 
Saúde do Trabalhador”, uma promoção 
da Prefeitura de Caxias do Sul, por meio 
da Secretaria da Saúde – Centro de Re-
ferência Regional em Saúde do Trabalha-
dor (CEREST/Serra), em parceria com o 

Os servidores associados ao Sindiserv recebem asses-
soria jurídica, nas áreas administrativas e trabalhistas. 

Atendimento jurídico e 
pré-aposentadoria
Young, Dias, Lauxen & Lima Advogados Associados
Na sede administrativa, nas quintas-feiras, 
das 13 às 19h, e nas sextas-feiras das 9 às 13 horas.
ADVOGADOS RESPONSÁVEIS:
Jeverton Alex de Oliveira Lima - OAB/RS 45.412
Edmar da Costa Jacques - OAB/RS 79.061
Bruno Freitas de Almeida - OAB/RS 63.288

Sindicâncias
A defesa de Inquéritos e Sindicâncias é acompanhada do 

início ao fim pela advogada Monica Pellenz. O plantão no sin-
dicato é nas quartas, mas o atendimento é de segunda a sex-
ta, conforme agendamento prévio. 

ASSESSORIA
JURÍDICA
E PREVIDENCIÁRIA

JURIDICO

ASSUNTO NÚMERO SITUAÇÃO

Arquivo Histórico Sentença procedente. O Sindicato foi notificado para apresentar defesa ao recurso interposto pelo 
Município. Aguarda julgamento do recurso (70061245007 - 4ª Câmara Cível – retornou do 
Ministério Público e aguarda sessão para julgamento)

Assistentes Sociais 
(implementação de 
jornada de 30 horas 
semanais)

Ação julgada procedente. O Município interpôs recurso de apelação, sendo que o SINDISERV já 
apresentou a defesa. Aguarda encaminhamento do processo para o Tribunal de Justiça para o 
julgamento do recurso.

Professora em
biblioteca

Processo no gabinete da Juíza, aguardando despacho.

1/3 Férias Magistério

Processo 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). Apresentado pedido para julgamento do recurso.

010/1.10.0028394-1

010/1.11.0036619-9

Leituristas Samae Ação julgada improcedente. Interposto recurso de apelação. Após a apresentação de defesa ao 
recurso, o processo será encaminhado ao Tribunal de Justiça.

010/1.10.0027088-2

010/1.11.0036888-4

010/1.10.0001201-8

Ação Horas-extras

Sentença procedente para o SINDISERV. Interposto Recurso Ordinário pelo Sindicato dos Médicos. 
Decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no julgamento realizado em 
04/09/2013. Interposto Recurso de Revista para o Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, sendo 
que foi negado provimento. Aguarda decurso do prazo do SIMERS para pagamento da dívida pela 
perda do processo (ônus sucumbencial).

010/1.08.0020151-8

Ação de 
representação
sindical contra 
Sindicato dos 
Médicos

0000921.52.2012.5.04.0405

Ação Direta de
Inconstitucionalidade 
LC nº 409/2012

O Desembargador deixou de julgar o pedido liminar de suspensão dos dispositivos da lei por 
entender que no caso concreto, em que pese os fundamentos, não seria contemplado o risco de 
resultar ineficaz a ordem judicial se concedida no julgamento final da causa. Assim, foi interposto 
recurso no próprio Tribunal de Justiça para que a liminar seja concedida (70057872459).

70057657223

Correção do sistema 
de remuneração 
na lei que criou a 
Guarda Municipal

Aguarda intimação do Município para início do prazo para a apresentação de defesa.010/1.14.0014082-0

Processo remetido ao Tribunal de Justiça em 19/04/2013 para julgamento da apelação do 
Município de Caxias do Sul (70054269006 - 3ª Câmara Cível). Apresentado pedido para julgamento 
do recurso.

Sindiserv sedia seminário sobre 
a saúde mental do trabalhador

CONFIRA AS AÇÕES EM ANDAMENTO

Conselho Regional de Psicologia – Subsede 
Serra (CRPRS) e Sindicato dos Trabalha-
dores Metalúrgicos de Caxias do Sul e Re-
gião. O presidente do Sindiserv, João Dor-
lan, se manifestou na abertura do evento 
e destacou que o município de Caxias do 
Sul possui uma lei que coíbe o assédio mo-
ral no serviço público, pioneira no Estado. 



Os odontólogos do mu-
nicípio de Caxias do Sul re-
alizaram assembleia no dia 
10 de novembro, na sede 
social do Sindiserv e deci-
diram realizar novas parali-
sações. Os servidores lutam 
pela Parcela Autônoma Es-
pecial (PAE), visando ga-
rantir a isonomia de venci-
mentos com os médicos no 
Município. A reivindicação 
dos odontólogos é reflexo 
da lei 409/2013, que criou o 
novo quadro de servidores, 
gerando uma distorção que 
afeta a isonomia, já que os 
médicos recebem remune-
ração superior aos odontó-
logos. Paralisaram em 13 
de março de 2014 e após 
realizaram greve de 18 a 22 
de agosto e de 20 a 24 de 

ODONTÓLOGOS 
Paralisação prevista para março
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outubro de 2014.
O presidente do Sin-

diserv, João Dorlan, fez a 
abertura da assembleia dos 
servidores, informando que 
não houve avanço na últi-
ma paralisação e o governo 
não recebeu o Sindiserv e 
a comissão de negociação 
como havia indicado o líder 
do governo na Câmara de 
Vereadores, Pedro Incer-
ti, e por isso a mobilização 
permanece. Os odontólogos 
reforçaram a insatisfação 
com a remuneração e des-
tacaram a importância de 
permanecer com a mobili-
zação. Além disso, fizeram 
uma reflexão sobre os ru-
mos do movimento. De 9 a 
13 de março, haverá nova 
paralisação. 

Os odontólogos que atuam no município realizaram paralisação das ativida-
des de 1º a 05 de dezembro. Na quarta-feira (03.12), os odontólogos estiveram na 
Sessão da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. A reivindicação teve apoio dos 
vereadores, que valorizam os profissionais que cuidam da saúde da boca.

O presidente do Sindiserv, João Dorlan, destaca a importância de manter a 
mobilização em busca do reconhecimento da Administração Municipal: “O objeti-
vo é ver esta reivindicação atendida em 2015, já que não tivemos manifestações 
oficiais do governo,” declarou. O sindicato ainda aguarda uma reunião entre a 
comissão dos odontólogos, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente e a Administra-
ção Municipal.

ENTENDA 
O CASO

Essa é a sexta pa-
ralisação da categoria 
desde novembro de 
2013. Os odontólo-
gos lutam pela Parce-
la Autônoma Especial 
(PAE) pela isonomia de 
vencimentos com os 
médicos. A reivindica-
ção é resultado da lei 
409/2013, que criou o 
novo quadro de servi-
dores, afetando a iso-
nomia salarial, já que 
os médicos recebem 
remuneração superior 
aos odontólogos.

MOBILIZACAO

Profissionais seguem mobilizados reivindicando a Parcela
Autônoma Especial, visando garantir a isonomia com os médicos

ODONTÓLOGOS PARTICIPAM DE 
SESSÃO DA CÂMARA DE VEREADORES
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MOvIMENTO

Na reunião reali-
zada em 31 de outu-
bor, o presidente do 
Sindiserv, João Dor-
lan, informou que os 
servidores da Saúde, 
especialmente, os da 
Enfermagem, estão 
descontentes com o 
tratamento dado aos 
médicos em relação 
ao cadastro do Ponto 
Biométrico. Segundo 
ele, o sindicato vem 
recebendo denúncias 
de servidores sobre 
possível tratamen-
to diferenciado dos 
servidores no cumprimen-
to da jornada de trabalho 
e também com relação à 
sobrecarga de trabalho na 
Unidades Básicas da Saúde 
(UBSs), o que preocupa no 
atendimento à população: 
“Precisamos de uma posi-
ção isonômica da Prefeitura 
sobre o cadastro e o ponto 
biométrico porque os mé-
dicos devem ter o mesmo 
tratamento dado aos demais 
servidores da Saúde”, des-
tacou Dorlan. 

RECONHECIMENTO 
DO SINDISERV COMO 
REPRESENTAÇÃO
O chefe de Gabinete, 

Edson Néspolo, reconheceu 
o Sindiserv como represen-
tante dos médicos servido-
res em Caxias. Para ele, o 
atendimento à população 
feito pelos médicos é subje-
tivo porque é preciso prio-
rizar o atendimento à co-
munidade: “Se o município 
exigir mais dos médicos para 
a população seria razoável, 
pois precisamos de equilíbrio 
e bom senso para resolver 
esta questão”, disse. Para a 
secretária de Saúde, Dilma 
Tessari, a reivindicação dos 

servidores da Saúde é legíti-
ma, mas o atendimento pre-
cisa ser operacionalizado. A 
secretária lembrou que essa 
questão do ponto não é nova 
e vem de outras gestões. 
Hoje a comprovação dos 
atendimentos é a cota de 
consultas. A secretária de RH 
e Logística, Jaqueline Mar-
ques Bernardi, ponderou que 
é preciso construir um con-
senso: “A Administração está 
construindo uma proposta 
com a comprovação em pla-
nilha de atendimento e o re-
gistro da entrada do médico. 
O estudo está sendo feito a 
pedido do prefeito para ve-
rificar se há precedente em 
outros municípios”, infor-
mou Jaqueline. A proposta 
poderá estar inserida no pla-
no de carreira dos servidores 
com prazo para conclusão 
em agosto de 2015. 

SINDISERV PROPÕE
BUSCA DE SOLUÇÕES
PARA IMPASSE
O presidente do Sindi-

serv, João Dorlan, propôs 
uma reunião entre a Admi-
nistração, o Ministério Pú-
blico e o Sindiserv para que 
seja possível avançar sobre 
uma medida para resolver 

Ponto Biométrico em discussão
A direção do Sindiserv reuniu com a Administração no dia 
31 de outubro, para debater sobre a aplicação do Ponto Biométrico

o impasse com relação ao 
cumprimento integral da 
jornada de trabalho para 
todos os servidores da saú-
de e para que se encontre 
uma solução negociada en-
tre as partes. Sugeriu tam-
bém que, até que isso não 
ocorra, que o cadastramen-
to biométrico seja suspenso 
para distensionar os ânimos 
da categoria. A sugestão foi 
aceita pelos representantes 
do Executivo. Participaram 

da reunião, pelo 
Sindiserv, o presi-
dente João Dorlan, 
o secretário-geral 
Marcos Silva, a di-
retora de Educação, 
Rosane Carneiro, 
e o diretor de Saú-
de, Luiz Geraldo 
Zimmermann. Pela 
Administração esti-
veram presentes o 
chefe de Gabinete, 
Edson Néspolo, a 
secretária de Re-
cursos Humanos e 
Logística, Jaqueline 
Marques Bernardi, 

a secretária de Saúde, Dil-
ma Tessari, e o procurador-
-geral do Município, Victório 
Giordano da Costa. 

REUNIÃO COM O MP 
Até o fechamento desta 
edição, a reunião com o 
Ministério Público, o Sin-
diserv e a Administração 
Municipal ainda não tinha 
sido agendada.

SERVIDORES DA SAÚDE DEFENDEM 
TRATAMENTO IGUALITÁRIO
Para os servidores da saúde, o cadastramento do 

ponto biométrico deve ser para todos os servidores sem 
distinção de cargo. 
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Professoras em biblioteca
se mobilizam

EDUCACAO

Desde 2008, as ativi-
dades das professoras que 
atuam em biblioteca não 
são incorporadas para a 
aposentadoria especial dos 
professores do município. O 
grupo de servidoras defen-
de que a atividade docente 
não se limita à sala de aula, 
pois a carreira de magisté-
rio compreende a ascensão 
aos cargos de coordenação 
e assessoramento pedagó-
gico. Essas atividades são 
desempenhadas inequivo-
camente pelos servidores 
beneficiados se forem exer-
cidas por professores.

A BIBLIOTECA 
Na educação, a biblio-

teca é um espaço indis-
pensável para o processo 
de ensino e aprendizagem 
dos alunos e professores, 

que contribui para a for-
mação do leitor, fomentan-
do a leitura, a pesquisa, o 
entretenimento e o lazer. 
Assim, as práticas de leitu-
ra e de busca de informa-
ções dos usuários atendi-
dos pela biblioteca escolar 
influenciam no ensino. Ao 
professor responsável pela 
biblioteca compete refletir, 
selecionar e implementar a 
ação de mediação de acor-
do com a realidade em que 
está inserida.

ATUAÇÃO DOS 
PROFESSORES 
EM BIBLIOTECA 
Ações na biblioteca de-

vem servir como ferramen-
ta para o desenvolvimento 
da cidadania e práticas de 
leitura na biblioteca exigem 
sempre posicionamentos, 

conhecimentos, habilida-
des e criatividade por parte 
dos professores. Entre as 
diversas formas de ativação 
cultural que as bibliotecas 
podem desenvolver, a Hora 
do Conto é uma das mais 
importantes para o estímu-
lo à leitura e oportuniza à 
criança estabelecer uma li-
gação entre fantasia e rea-
lidade, sentir-se instigada a 
procurar soluções para pro-
blemas apontados ou viven-
ciados pelos personagens, 
ler por prazer, desenvolver 
a imaginação e a criativida-
de e habilidades artísticas, 
ampliar experiências e o 
conhecimento do mundo, 
desenvolvimento a capaci-
dade de dar sequência ló-
gica aos atos. Além disso, a 
criança que ouve histórias 
com frequência aperfei-
çoa a atenção, desenvolve 
a linguagem oral e escrita, 

amplia seu vocabulário e, 
principalmente aprende a 
procurar, nos livros, novas 
histórias para o seu en-
tretenimento. Além disso, 
professoras em biblioteca 
desenvolvem todas as atri-
buições, conforme a Pro-
posta Pedagógica e o Regi-
mento Escolar.

NO ESTADO DO RS
Em âmbito estadual, 

o Decreto nº 51.766 de 
28/08/2014, dispõe sobre 
as funções de magistério 
exercidas pelos professo-
res para a concessão da 
aposentadoria especial do 
magistério. Contudo, neste 
Município não há qualquer 
lei ou regulamento que dis-
cipline esta situação.

O Tribunal de Contas 
do Estado do Rio Grande do 
Sul também tem reconheci-
do este direito. 

O grupo de servidoras defende que as atividades sejam 
incorporadas para fins de aposentadoria especial

S – 10 R$ 2,84

DIESEL ADITIVADO R$ 2,58

DIESEL COMUM R$ 2,58

GASOLINA ADITIVADA R$ 3,04

GASOLINA COMUM R$ 2,99

ASSOCIADO DO SINDISERV 
PAGA MENOS

ETANOL R$ 2,39

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

MATRIZ: Rua Sinimbu, 612 (esq. Treze de Maio) Bairro Lourdes

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
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SINDICAL

3º Congresso do Sindiserv
Servidores aprovam alteração estatutária e debatem conjuntura 
política, terceirização, Ipam/Saúde, Faps e plano de carreira

O 3º Congresso do 
Sindiserv ocorreu no 
dia 06 de dezembro, 
no auditório da Sede 
Administrativa da 
entidade. A abertura 
do evento contou com 
a presença da dirigente 
sindical Eremi Melo, 
representando a CTB. O 
presidente do Sindiserv 
João Dorlan lembrou a 
importância da criação 
do Conselho da Saúde 
para potencializar a 
luta dos servidores, bem 
como o Conselho do 
Magistério e da Guarda 
Municipal: “O intuito 
é fortalecer a luta 
devido à precarização 
dos serviços da Saúde 
para melhorar as 
condições de trabalho 
e a valorização dos 
servidores que atendem 
a população”, ressaltou. 

CONJUNTURA
Na palestra “A con-

juntura política atual”, 
o professor João Ignacio 
Pires Lucas afirmou que 
ou os movimentos sociais 
assumem um protagonis-
mo ou a direita vai ocupar 
este espaço. Ressaltou que 
houve um crescimento de 
manifestações pelo mundo 
nem sempre organizadas 
pelos movimentos sociais: 
“É preciso que a pauta dos 
movimentos sociais seja 
mais abrangente do que as 
pautas específicas”, disse. 
Na manutenção de uma so-
ciedade mais democrática 
e plural, é preciso que os 
movimentos sociais reto-
mem o seu papel. Segun-
do ele, está havendo uma 

lenta e gradual recompo-
sição política. Se no pas-
sado, as resistências eram 
da oposição, hoje, devido 
às composições políticas, 
ela existe no próprio go-
verno. Destacou a repre-
sentatividade do Congresso 
Nacional, essencialmente, 
conservadora. Ele prevê um 
tensionamento permanente 
sensível às tendências de 
flexibilização e precariza-
ção do trabalho.

REFORMA
A Assembleia da Re-

forma Estatutária foi coor-
denada pelo presidente do 
sindicato. Dorlan informou 
que foram alterados artigos 
que acrescem o Conselho 
da Saúde ao Estatuto do 
Sindiserv. Assim, haverá 
processo eleitoral com os 
mesmos critérios atuais. 
Foi aprovada com ampla 
maioria a alteração esta-
tutária com a aprovação 
da criação do Conselho 
da Saúde e criação de cri-

tério de carência de três 
meses para a utilização da 
Assessoria Jurídica. 

A tese-guia apresen-
tada pela diretora de 
Educação, Rosane de Fá-
tima Carneiro, destacou 
a conjuntura mundial e 
nacional que impactam 
na sociedade e os desa-

fios enfrentados pela ca-
tegoria nos últimos anos, 
recordando o Pacotaço do 
governo Sartori, a preocu-
pação com o Ipam/Saúde 
e Faps, a terceirização, 
bem como a importância 
da construção do plano de 
carreira para todos os ser-
vidores.
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 O presidente do Sindiserv iniciou informando que o aporte 
de R$8 milhões ao Faps foi feito por uma necessidade. A direto-
ra de Educação Rosane disse que as informações não são claras 
a respeito do Fundo. Para ela, o Faps é uma incógnita. Está 
sendo solicitada uma carta de esclarecimento aos servidores. 
Marcos explicou que o déficit atuarial é o valor necessário para 
pagar a aposentadoria dos servidores. Deveria haver um valor 
específico para esses proventos, mas não tem sido o suficiente. 

Servidores participaram de oficinas
PLANO DE CARREIRA

Entende-se que a terceirização é o processo de 
transferência da execução de serviços para outras 
empresas, repassando atividades de responsabilidade 
do Estado para empresas privadas. A precarização do 
trabalho e o desrespeito às normas de proteção da 
saúde são consequências para os trabalhadores. O di-
retor de Formação Vagner Elias sugeriu que o combate 
à terceirização no serviço público seja uma bandeira, 
inclusive, no Congresso Nacional. O presidente desta-
cou que as centrais sindicais estão mobilizadas para 
combater a flexibilização das relações de trabalho. O 
diretor de Patrimônio, Vladimir Duarte Coimbra, lem-
brou da importância da luta contra a terceirização do 
Samu, responsável pelo engavetamento da licitação, 
através de ação judicial viabilizada pelo Sindiserv. Foi 
definida a necessidade de fazer um mapeamento da 
terceirização, que deve ser feito por uma comissão 
de servidores, para encaminhar ações judiciais. Para 
o Sindiserv, o Concurso Público é a garantia contra o 
apadrinhamento nas contratações e confere um qua-
dro permanente, que não muda a cada administração.

A sustentabilidade do plano de saúde dos servidores 
preocupa a todos. O assessor econômico Candido Teles 
da Roza apresentou um estudo feito sobre o Ipam/Saú-
de. Foi apresentado o desempenho de 2010 a 2013. De 
2010 a 2012, houve acúmulo de déficit. Já em 2013, as 
despesas foram menores do que as receitas. No entan-
to, os déficits comprometeram as reservas financeiras 
de R$21 para R$13 milhões. Em 2013, alcançou os R$15 
milhões com uma recuperação. Ao analisar o período de 
janeiro a outubro de 2014, deve haver uma boa perfor-
mance com R$3 milhões de superávit. Segundo Candido, 
a receita apresenta quadro estável.

Os serviços conveniados (clínicas, hospitais e far-
mácias), representam 86% das despesas do plano de saú-
de. Candido disse que o ano de 2013 é mais positivo 
porque a gestão do Ipam/Saúde começou a fazer ações 
específicas nas despesas, de acordo com apontamentos 
feitos pelo sindicato e junto à categoria: “O diagnóstico 
de ações necessárias feito pelo sindicato tem cooperado 
para o êxito atual, mas infelizmente, não recupera as 
perdas anteriores”, disse.

Dorlan apontou que os mecanismos de controle in-
terno e também externo, bem como a implantação de 
um sistema automatizado interligado com a prefeitura 
também são medidas importantes e que precisam ser 
ações efetivas.

Bandeiras de lutas para 
os próximos três anos:

• Continuidade da campanha “Se não tivermos pul-
so, o Ipam morre!”.

• Manutenção de direitos previstos na legislação do 
IPAM/SAÚDE.

• Criação de equipe multidisciplinar para acompa-
nhamento e controle dos gastos com hospitalização.

• Auditoria efetiva nas despesas do IPAM/SAÚDE.
• Não participação dos representantes do Sindicato 

no Conselho Gestor do Ipam/Saúde até que seja alterada 
a lei para garantir a paridade de votos dos membros do 
Conselho, um conselheiro igual a um voto e fim do duplo 
voto do presidente do Ipam.

• Criação de programas preventivos de saúde física 
e mental dos servidores.

• Recadastramento permanente dos sócios ativos e 
dependentes.

• Manutenção do IPAM/SAÚDE sob o controle do Mu-
nicípio.

Atenção: Todos os textos aprovados estarão disponíveis no site do Sindiserv na íntegra.

O secretário-geral Mar-
cos da Silva iniciou o debate 
esclarecendo que a discussão 
com o Magistério teve início 
e está em construção, pois já 
havia um esboço. Para o res-
tante do quadro geral será 
feito o mesmo processo. Mar-
cos declarou que o sindicato 
é contrário à contratação 
de assessoria externa para o 
plano de carreira, mas ainda 
assim a Administração licitou 
o serviço.

A diretora de Educação 
ressaltou que o plano de car-
reira visa a ascensão profis-
sional por níveis e classes, de 
acordo com a qualificação e 
avaliação pelo desempenho. 
Ela ressaltou que o plano de 

carreira está sendo constru-
ído por uma comissão pari-
tária e a Administração está 
fazendo um estudo do impac-
to financeiro: “Com um ser-
vidor mais valorizado, quem 
ganha é o serviço público”, 
alertou. O vice-presidente, 
Luciano Roque Piccoli, lem-
brou a todos que o plano de 
carreira é uma construção 
coletiva e é importante que a 
categoria participe para que 
se chegue a um consenso. O 
presidente Dorlan destacou 
que a grande luta é ter um 
plano de carreira sob a ótica 
dos servidores. Segundo ele, 
haverá uma assembleia com 
os servidores para aprovar a 
minuta do plano de carreira.

TERCEIRIZAÇÃO

IPAM/SAÚDE

FAPS

3º CONGRESSO DO SINDISERV
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DEDICAÇÃO 
ao OUTRO

A servidora Maria Luiza Bedin, 
conhecida pelos colegas como 
Ziza, é servidora desde 1989, como 
professora. Associada ao Sindiserv, 
atualmente, está na Secretaria 
Municipal do Esporte e Lazer (SMEL) 
na Coordenação da Seção de Lazer 
para Adultos e Terceira Idade e atua 
nos Projetos Conviver, Mat Pilates 
e Dança Educativa Sênior (reuniões 
pedagógicas, planejamento de 
atividades extras e sistemáticas, 
eventos, assessoria ao grupo de 
profissionais e alunos dos projetos). 
Em função das atividades de trabalho 
da SMEL, ela explica que dificilmente 
consegue participar das atividades 
sindicais: “Tudo o que é pensado, 
organizado e oferecido aos 
servidores é sempre bem-vindo 

e valoriza a nossa categoria. 
Ouço falar com carinho das 
atividades oferecidas”, disse.
O trabalho dela é oportunizar o lazer 
e o bem-estar da população caxiense 
e entende que é o maior desafio de 
toda a equipe da SMEL: “Acredito 
na boa convivência para que o 
trabalho em equipe possa dar bons 
frutos. Procuro estar à disposição 
para auxiliar os colegas sempre que 
necessário e quando me solicitam”, 
conta. O maior reconhecimento para 
Ziza são o respeito diário, a acolhida 
em cada encontro, o brilho nos olhos 
e a possibilidade da transformação.
Sobre as conquistas dos servidores, 
ela entende que todo processo tem 
seu valor, pois as pessoas dedicaram 
seu tempo em prol de uma causa: 
“Quando este processo acontece 
com responsabilidade, por menor 
que seja a conquista o valor 
não tem preço”, diz.
Ser reconhecida com o Prêmio 
Servidor Cidadão foi especial: 

“Difícil dizer em palavras o 
sentimento que nos envolve, o 
carinho das pessoas compartilhando 
a nossa alegria. A família fica feliz, 
pois em muitos momentos ela fica 
em segundo plano para que o nosso 
trabalho possa acontecer na sua 
integralidade”, lembrou. 

Nesta edição, a revista Ocorrente faz uma homenagem 
às servidoras reconhecidas em sessão solene da 

Câmara Municipal de Caxias do Sul, com o Prêmio 
Servidor Público Cidadão 2014: Maria Luiza Bedin, 

Mírian Gemelli e Solange Marli Fabricio.

Maria Luiza acredita na boa convivência para 
que o trabalho em equipe possa dar bons frutos

SERVIDORES
FAZENDO A
DIFERENÇA
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Solange Marli Fabricio é servidora 
há 16 anos. Ela é serviçal e cuida 
do asseio e conservação da Sede 
Administrativa da FAS e é associada 
ao Sindiserv desde a entrada no 
serviço público. 
Para ela, o reenquadramento do 

cargo extinto de serviçal ao novo 
Padrão 1 da Lei nº 409 de 27 de 
março de 2012 representa um desafio 
para incluir os serviçais ao futuro 
Plano de Carreira dos servidores. 
Solange valoriza as conquistas ao 
longo de várias gestões porque é uma 
caminhada construída com o tempo 
junto com a categoria.
Conta que a convivência com os 
colegas é muito positiva, com 
alegria, cooperação, dedicação, 
respeito e educação. Para ela, a 
maior satisfação é um dia de trabalho 
bem cumprido. O maior desafio no 

trabalho é a garantia de direitos 
adquiridos e novas conquistas.
Sobre o Prêmio Servidor Cidadão, 
Solange afirma: ”Foi muito 
gratificante, mas o maior prêmio é 
a garantia de atendimento a essas 
pessoas que auxilio através do meu 
trabalho voluntário”, destaca.
Para os colegas, ela deixa uma bela 
mensagem de motivação: “Acredite 
em você, não aceite que uma pessoa 
diga que você não vá conseguir, 
você poderá se surpreender com 
sua própria força, para vencer 
obstáculos!”

ATENDIMENTO para 
quem MAIS PRECISA

Mirian Gemelli, servidora há 24 
anos, ingressou no serviço público 
em 02 de abril de 1990 no cargo de 
agente administrativo.  Atualmente, 
ela assessora a Coordenação do 
Caps Ad Reviver: “Uma das minhas 
funções é cuidar da vida funcional 
dos servidores, como controle de 
frequência, encaminhamentos dos 
diversos pedidos: férias, horas 
extras, protocolos em geral”. Ela 
diz que procura contribuir para 
que os colegas tenham confiança 
e tranquilidade de que os pedidos 
deles são encaminhados em tempo 
hábil sem prejuízo funcional. Mirian 
valoriza a dedicação para criar um 
ambiente agradável de coleguismo 
com cortesia, compreensão e 
respeito. O mais gratificante para ela 
é conviver com pessoas e sentir que 
pode contribuir para um mundo mais 
humano.
O maior desafio da agente 
administrativa no local de trabalho 

é compreender as diferenças de 
cada um: “O Caps Reviver trabalha 
com pessoas que, por algum motivo, 
entraram na drogadição. Entender o 
que levou a entrar nessa situação e 
o esforço, a vontade de sair dela”, 
revela. Mirian ressalta que cada dia 
é um desafio novo, pois o trabalho 
é muito dinâmico. Atualmente, 
um grande desafio para ela é estar 
trabalhando num local de cuidado 
com dependentes químicos. Ela gosta 
de atividades que trabalhem com 
o bem-estar das pessoas e por isso, 
atualmente, está envolvida com o 
Centro de Valorização da Vida (CVV).
Sobre o reconhecimento do Prêmio 
Servidor Cidadão, Mirian ficou 
muito feliz com o convite: “Receber 
o prêmio é, de certa forma, ser 
reconhecida pelo trabalho que 
venho exercendo, como servidora 
pública municipal, ao longo dos anos 
com responsabilidade, dedicação é 
também muito carinho”, declarou. 

Ela lembra que no dia a dia é 
importante encontrar espaço 
para fazer algo diferente, que 
contribua para uma sociedade mais 
humanitária onde as pessoas possam 
ter tempo para o outro e para si 
mesmos. Para isso, é importante 
“desenvolver a atitude de ouvir mais 
e compreender as pessoas com as 
quais convivemos, quer no trabalho, 
os amigos ou familiares. Aprender 
a arte de ouvir nos faz dar outro 
sentido para a vida”.

Ter tempo para o outro e para si, isso 
é fundamental para Mirian

Para Solange, a maior satisfação é 
um dia de trabalho bem cumprido

ATENÇÃO  ao
PRÓXIMO
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Abertura com 
Max Haetinger 

No Dia do Servidor, 28 
de outubro, o Sindiserv se-
diou a Abertura da Semana 
do Servidor, organizada por 
uma comissão de servidores, 
no auditório do sindicato. O 
evento teve a participação de 
secretários municipais e foi 
prestigiada pelos servidores. A 
abertura iniciou com as boas-
vindas do presidente do Sindi-
serv, João Dorlan, que ressal-
tou a importância do servidor 
na vida das pessoas, parabeni-
zando a Comissão Organizado-
ra da Semana do Servidor e os 
servidores pelo seu dia. A se-
cretária de Recursos Humanos 
e Logística, Jaqueline Marques 
Bernardi, também cumprimen-
tou os servidores pela data e 
ressaltou o comprometimen-
to da equipe organizadora. 

A Semana do Servidor 
2014, com o tema “Não basta 
Ser, é preciso Pertencer”, con-
siste em uma série de ações e 
eventos comemorativos, for-

mativos e de integração, como 
forma de valorizar e reforçar a 
importância do papel do servi-
dor público perante a comuni-
dade. A palestra de abertura 
“Novo mundo, novos tempos, 
outros ventos” foi realizada 
pelo professor Max Haetinger, 
mestre em Educação e Educa-
ção a Distância, especialista 
em Criatividade, Psicopedago-
gia e Informática na Educação. 
Para ele, o tema da Semana 
do Servidor é adequado por-
que servir requer consciência 
e emoção para pertencer. As 
mudanças geracionais, para 
Max, precisam ser encaradas 
no mundo do trabalho para 
que seja promovido o aperfei-
çoamento necessário para que 
o atendimento tenha sucesso: 
“É preciso ter coragem para 
lidar com as mudanças”, aler-
tou. A palestra teve momentos 
de descontração com o intuito 
de estimular e motivar a con-
fiança no outro e na equipe.

Três funcionárias foram reconhecidas em sessão solene 
da Câmara Municipal de Caxias do Sul, com o Prêmio Servi-
dor Público Cidadão 2014. Elas têm se destacado por con-
duta funcional exemplar e trabalhos sociais voluntários fora 
do horário de expediente. Maria Luiza Bongiorni Bedin (Ziza) 
encontra-se lotada na Secretaria Municipal do Esporte e La-
zer, Mírian Gemelli, na Secretaria Municipal da Saúde, e So-
lange Marli Fabricio, na Fundação de Assistência Social (FAS).

SEMANA DO SERVIDOR

Prêmio Servidor Cidadão 2014
Maria Luiza, Mirian e Solange 
foram reconhecidas em plenário

Novos mundos, outros tempos

PARABÉNS À COMISSÃO
O Sindiserv parabeniza a Comissão Organizadora 

da Semana do Servidor e também a Comissão respon-
sável pelo Prêmio Servidor Cidadão. Graças a vocês, os 
servidores vivenciaram momentos especiais. 
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Lançamento: Manual do 
Servidor na Tribuna Livre

Na Tribuna Livre da Ses-
são Ordinária da Câmara de 
Vereadores de 30 de outu-
bro, o presidente do Sin-
diserv, João Dorlan, fez o 
lançamento do Manual do 
Servidor, uma publicação 
que contém a legislação 
atual que 
vigora no 
serviço pú-
blico mu-
nicipal. Os 
vereadores 
receberam 
o Manual 
do Servidor 
das mãos 
dos diretores do Sindiserv.

Dorlan fez um relato 
sobre as conquistas históri-
cas e valorizou a união dos 
servidores e a persistência 
do Sindiserv na negociação 

das Campanhas Salariais 
com o governo municipal: 
a lei que coíbe o assédio 
moral no serviço público, 
referente ao acidente de 
percurso, regulamentação 
do risco de vida para fiscais 
de trânsito, o difícil acesso 

estendido 
para todos 
os servi-
dores e a 
inamovibi-
lidade do 
C i p e i r o . 
Para Dor-
lan, são 
a v a n ç o s 

que os servidores preci-
sam reconhecer e valorizar, 
principalmente, em uma 
época em que é necessá-
rio promover paralisações 
para que a categoria seja 

SEMANA DO SERVIDOR

Presidente do Sindiserv relatou as conquistas
históricas dos servidores e sinalizou futuro

ouvida: “Nós do Sindiserv 
estamos sempre dispos-
tos ao diálogo para bus-
car soluções negociadas, 
porém quando não avança 
mobilizamos a categoria 
para exercer a pressão 

democrática”, disse. Dor-
lan lembrou que o Plano 
de Carreira está sendo 
construído em comissão 
paritária e deve ser con-
cluído até agosto de 2015. 

Corrente Nativa realiza 12ª Cavalgada 

C ULTURA

O Grupo Tradicionalista Gaúcho (CTG) Corrente 
Nativa realizou a 12ª Cavalgada dos Servidores Públicos 
Municipais de 07 e 09 de novembro. 

Cerca de 80 cavalarianos participaram do encon-
tro que foi coordenado pelo patrão Pedrinho Rocha. Os 
servidores realizaram a concentração na sexta-feira 
(07/11) e no sábado (08/11) nas chácaras do Dr. Marcos 
Corá e Lóris Corá e de Guiomar Vidor e Abgail Pereira. 

A cavalgada encerrou no domingo (09/11) na Sede 
Campestre do Sindiserv, recepcionados pelo presidente 
do Sindiserv, João Dorlan.

Cerca de 80 cavalarianos participaram do encontro
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A partir de agora, o 
Sindiserv é a entidade 
apoiadora do Coro em Si, 
que passa a ser denominado 
Coro em Si Sindiserv. Essa é 
mais uma ação para reco-
nhecer o valor que a cultu-
ra tem para os servidores, 
já que Caxias do Sul é a ci-
dade que tem mais coros no 
Rio Grande do Sul.

O objetivo da parceria 
é fortalecer o Coro, ofere-
cendo um espaço apropria-
do com segurança e tran-
quilidade para os ensaios e 
estimulando os servidores 
sindicalizados a participa-
rem da atividade. Além dis-
so, o Coro em Si vai estar 
presente em atividades do 
sindicato, proporcionando 
um agradável momento cul-
tural para os servidores.

CULTURA

Coro em Si SINDISERV: 
nova parceria para beneficiar os servidores
Oportunidade para participar de uma atividade artística e de 
integração: basta ter boa vontade e dedicação

O Coro em Si foi cria-
do em agosto de 1999 por 
iniciativa das secretarias 
de Cultura e Educação. 
Em 2001, houve a desvin-
culação das secretarias e 
passou a ser um grupo in-
dependente, aberto à par-
ticipação de toda a comu-
nidade.

Sob a regência de Ro-
semeri Venturin há 13 anos, 
possui repertório com can-
ções de gêneros musicais 
variados, como MPB, música 
sacra, erudita e hinos. Hoje 
os integrantes são, na maio-
ria, servidores municipais.

Para participar do Coro 
em Si, não é preciso ter 
uma voz impecável, mas 
sim ter a disposição de par-
ticipar e se dedicar aos es-
tudos.

O Sindiserv promoveu no dia 04 
de novembro o 1º Encontro de Coros 
a Capella, no auditório da entidade. 
O evento marcou o início da parce-
ria entre o Coro em Si e o Sindiserv. 
Os anfitriões do Coro em Si Sindi-
serv convidaram para o encontro: 
Coral Monte Carlo, Coral Unimed e 
Vocal Aldo Locatelli.

No final da atividade, a direto-
ra de Esporte, Lazer e Cultura, Ane-
lise Lautert, ao lado do Coro em Si 
Sindiserv, entregou certificados de 
participação para os corais. 

Curiosidade
O Canto Coral a Capella, que 

significa “à moda da capela”, é uma 
expressão, que designa a música 
vocal sem acompanhamento instru-
mental.

Servidores encantam em apresentações
artísticas e eventos sociais

Emoção no 1º Encontro de Coros a Capella

Vem cantar com a gente!
Para ser integrante é importante          
gostar de música, passar por avaliação, 
ter disponibilidade de estar presente em 
ensaio por uma noite por semana e de 
participação em eventos, dedicação de 
tempo em casa para estudos. 
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A assistente financeira, Geisi 
Mery Moretti Borges, é formada em 
Ciências Contábeis e trabalha no Sin-
diserv há oito anos. Ela considera que 
a área financeira de uma instituição 
requer grandes responsabilidades e 
destaca o planejamento financeiro, 
controles de receitas, despesas, além 

Responsabilidade no dia a dia

SETORES

Conheça o SINDISERV

petitividade das atividades, sempre 
procuramos aprimorar os procedi-
mentos de trabalho. E no sindicato 
tenho a liberdade para discutir com 
o diretor Financeiro meus pontos de 
vista.” Lembrou que o sindicato vem 
passando por diversas transforma-
ções. “Essas mudanças repercutem 
diretamente nos sócios, nas represen-
tações sindicais, na estrutura física e 
financeira da entidade.” Para Geisi, 
fazer parte das melhorias na vida do 
servidor público municipal faz parte 
da função. “Trabalhar no sindicato 
nos dá a responsabilidade de atender 
as pessoas que contribuem de alguma 
forma com a entidade, com atenção e 
esforço para corresponder à confiança 
depositada. Assim, faço parte das me-
lhorias realizadas na vida do Servidor 
Público Municipal,” finaliza.

da avaliação patrimonial e atividades 
relativas à área de Recursos Humanos. 
Ela informa que não há um mecanis-
mos pré-estabelecido para superar os 
desafios, mas considera que o mais 
importante é manter o diálogo e pla-
nejar com antecedência as atividades 
mesmo sendo rotineiras: “Trabalha-
mos com dados atualizados, e para 
isso, é preciso uma comunicação clara 
e objetiva, buscando a interação com 
diretores e sócios. Nosso compromisso 
é manter a saúde financeira da enti-
dade. Uma administração adequada 
e equilibrada é um desafio para qual-
quer setor financeiro.”

RECEITA
Geisi destacou também a parce-

ria com o diretor Financeiro, Carlos 
Alberto Spiandorello: “Apesar da re-



Invicto, time da Secretaria da 
Saúde vence o campeonato de vôlei

A final da Copa Sindiserv de Vôlei ocorreu no En-
xutão, no dia 21 de outubro, e teve como vencedora 
a equipe da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 
que venceu todos os jogos. O time vice-campeão foi 
o da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). 
Em terceiro lugar e quarto lugar ficaram as equipes 
da Vigilância Ambiental I e II, da Secretaria Munici-
pal do Meio Ambiente (SEMMA).

Em clima descontraído, as equipes aproveita-
ram os momentos dos jogos para a integração com os 
colegas e familiares. O presidente do Sindiserv, João 
Dorlan, o vice-presidente, Luciano Piccoli, o diretor 
Financeiro, Carlos Spiandorello e a diretora de Es-
portes, Cultura e Lazer, Anelise Lautert, prestigiram 
os jogos e realizaram a entrega dos troféus e meda-
lhas durante a premiação aos vencedores.

1º lugar: SMS

2º lugar: SMEL

3º lugar: Vigilância Ambiental I

Resultados
1º lugar: SMS
2º lugar: SMEL
3º lugar: Vigilância Ambiental I 
4º lugar: Vigilância Ambiental II
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A final da Copa Sindiserv 
de Futsal ocorreu no Enxutão, 
no dia 09 de outubro, e teve 
como vencedora a tricampeã 
Smel e como vice a “Guarda 
B”. O 1º Distrito conquistou o 
terceiro lugar nas penalidades. 
Os goleadores foram André Fa-
gundes (SMEL) e Vinicius Piazza 
(SMEL), ambos com oito gols.

O Troféu Disciplina foi en-
tregue para a Fiscalização de 
Trânsito pelo segundo ano con-
secutivo. Já a Defesa Menos 
Vazada foi a da SMEL.

As equipes se destacaram 
pela disciplina: em 13 jogos 
foram apenas dois cartões ver-
melhos e 14 cartões amarelos. 
Foram marcados 95 gols.

O presidente do Sindiserv, 
João Dorlan, o vice-presiden-
te, Luciano Piccoli, o diretor 
de Formação, Vagner Reis, 
o diretor Financeiro, Carlos 
Spiandorello e a diretora de 
Esportes, Cultura e Lazer, Ane-
lise Lautert, prestigiaram os 
jogos e as premiações.

1º lugar: SMEL - tricampeã da Copa

3º lugar 1º Distrito

2º lugar Guarda “B”

Time da Smel vence na prorrogação e é 
tricampeão da Copa Sindiserv de Futsal

Resultados
1º lugar: SMEL - tricampeã da Copa
2º lugar: Guarda Municipal “B”
3º lugar: 1º Distrito
4º lugar: Fiscalização de Trânsito

ESPORTE

RESULTADOS 
DA COPA 
SINDISERV



1° Lugar: Fiscalização de Trânsito

2° Lugar: Sebo de Grilo

3° Lugar: SAMU
Troféu disciplina: SAMU

Defesa menos vazada: Sebo de Grilo

Goleador: Alisson Pereira
Fiscalização de Trânsito
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LAZER

Em um ensolarado do-
mingo, no dia 23 de novem-
bro, o Sindiserv realizou a 
abertura da Sede Campes-
tre para a Temporada de 
Férias 2014/2015. 

A direção do Sindiserv 
esteve recepcionando os 
servidores. O diretor fi-
nanceiro, Carlos Spian-
dorello, e a diretora de 
Esportes, Cultura e Lazer, 
Anelise Lautert, coordena-
ram a abertura do evento. 
Junto com o presidente do 
Sindiserv, João Dorlan, es-
tiveram auxiliando nas fes-
tividades o vice-presidente 
Luciano Piccoli, o secretá-
rio-geral, Marcos Silva, os 
diretores Vladimir Duarte 
(Coimbra), do Patrimônio, 
Rosane Carneiro, da Educa-
ção, Vagner Elias, de For-
mação, Luis Zimmermann, 
da Saúde e Aragão Franco, 

Abertura da Sede Campestre
integra servidores 
Clima de descontração e alegria reuniu servidores e familiares 
que desfrutaram da estrutura e apreciaram a Copa Sindiserv

de Relações de Trabalho, 
além de membros da dire-
ção dos departamentos que 
compõem a diretoria. O en-
contro reuniu servidores e 
familiares que desfrutaram 
da estrutura com muita di-
versão, alegria, distribuição 
de picolés e muito banho 
de piscina para refrescar. 
A descontração alegrou a 
todos em um dia especial 
para servidores, familiares 
e amigos, que passaram ho-
ras felizes e de amizade.

Houve intensa parti-
cipação na Copa Sindiserv 
durante os jogos, inclusive 
com participação animada 
da torcida. O tradicional 
campeonato de Futebol 
Sete encerra a Copa Sindi-
serv em 2014, uma ativida-
de saudável e que propicia 
a aproximação entre os co-
legas.

Fiscalização de Trânsito vence Futebol Sete 

Resultados
1° Lugar: Fiscalização 
               de Trânsito
2° Lugar: Sebo de Grilo
3° Lugar: SAMU
Defesa menos vazada: 
Sebo de Grilo
Troféu disciplina: SAMU
Goleador: Alisson Pereira
Fiscalização de Trânsito
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INICIATIVA

O projeto “A poesia 
como porta de entrada para 
o prazer de ler” foi cons-
truído a partir da obra Lili 
inventa o mundo, do poeta 
gaúcho Mario Quintana na 
escola da rede municipal de 
ensino, João de Zorzi, no 
Bairro Fátima Baixa. Depois 
de avaliado por especialis-
tas, foi um dos 16 selecio-
nados entre 1.223 enviados. 
De professores de escola 
pública, são somente três 
projetos selecionados no 
Rio Grande do Sul, sendo 
dois de Porto Alegre e este, 
da professora Olga, em Ca-
xias do Sul. 

Contou com ações con-
cretas dos alunos envolvi-
dos, como a confecção de 
um varal de poesias, de col-
chas de retalhos de poesias, 
objetos portadores de poe-
sia, quebra-cabeças e Blitz 
da Poesia nas outras turmas 
da escola. Cooperação, co-
laboração e interação foram 
os elementos fundamentais 
para transformar os alunos 
em leitores.

Para a professora Olga, 
se fala muito sobre a impor-
tância da leitura, mas ela 
pouco está presente na sala 

Professora da rede municipal 
concorreu ao Prêmio RBS de Educação
Olga Neri de Campos Lima, servidora pública associada ao Sindiserv, 
foi selecionada com projeto que incentiva a leitura a partir da poesia

de aula. Por isso, a profes-
sora dedica um tempo sig-
nificativo das aulas à leitu-
ra: “Entendo que é a partir 
dela que o planejamento 
das atividades pedagógicas 
de uma aula de Língua Por-
tuguesa deve ser organiza-
do”, destaca. Ela diz que 
percebia nos alunos um po-
tencial enorme 
que precisava 
ser desenvolvi-
do e também 
para que eles 
próprios acredi-
tassem que são 
capazes. Nas es-
colas públicas, 
segundo ela, 
é preciso que 
seja feito com 
livros de acervo 
pessoal, mas na 
realidade é que 
a prioridade é para a me-
renda e para a manutenção 
da escola. Olga entende 
que a literatura pode levar 
o aluno a aprender melhor 
e a gerir conflitos interpes-
soais, atuando através da 
ponderação dos problemas, 
da verbalização e da ideia 
de que é preciso achar a 
melhor saída possível para 

mediar os conflitos, além de 
um processo permanente de 
humanização: “A leitura do 
texto literário leva à forma-
ção do leitor competente, 
tarefa que tem sido negli-
genciada na escola, pois 
apesar de já sermos uma 
sociedade alfabetizada, não 
somos uma sociedade leito-
ra”, destaca.

Na escola João de Zor-
zi, há salas ambientes. As-
sim, os alunos que se diri-
gem para diferentes salas. 
A sala de aula da professora 
Olga é a Sala da Lingua-
gem. Ali, ela organizou um 
armário-biblioteca para os 
alunos, em que é possível 
fixar nos murais frases e 
poemas, alguns permanen-
tes e outros que são perio-
dicamente trocados, o que 
despertou o interesse pela 
leitura de poemas. “Passei 

a me dedicar à tarefa de in-
centivar a leitura de poesia. 
Decorei a sala com poemas 
diversos, imagens dos poe-
tas, tornando-a um ambien-
te agradável, bonito, enfim 
um lugar que respirava po-
esia. Levei obras de poesia 
para a sala de aula e as dis-
pus para lê-las”, conta. Ela 

ficou maravilhada com o 
resultado e faz questão de 
dizer que o projeto é de to-
dos e que são os únicos em 
Caxias.

No projeto, foram re-
alizadas ações como a Blitz 
de Poesia, em que cada du-
pla escolhia dois poemas 
para ler aos colegas meno-
res; a Mostra Poética para 
toda a escola com o tema 
Objetos Portadores de Po-
esia, utilizando  materiais 
reaproveitáveis, poemas e 
muita criatividade, além da 
produção literária. 

O projeto surgiu de um 
desejo de Olga em ofertar 
aos alunos atividades que 
exigissem uma participação 
mais efetiva: “Eles esta-
vam vivendo em estado de 
poesia na escola, podendo 
constatar que suas escolhas 
se deram a partir das per-

cepções obtidas 
com o texto poé-
tico, desfazendo 
a ideia de que 
poesia são tex-
tos impressos 
apenas no pa-
pel”, finalizou.  

O Prêmio 
RBS de Educa-
ção é uma ini-
ciativa do Grupo 
RBS e da Funda-
ção Maurício Si-
rotsky Sobrinho 
e tem apoio téc-

nico do Centro de Estudos 
e Pesquisas em Educação, 
Cultura e Ação Comunitária 
(Cenpec).

Para conhecer mais 
sobre o projeto, acesse o 
Blog: www.blitzdapoesia.
wordpress.com e a página 
do Facebook: Facebook.
com/AmigosdaProfeOlga 
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Sempre depois das eleições há a 
expectativa de que reformas estru-
turais sejam realizadas, ainda mais 
pelas amplas coalizões formadas 
para a garantia da governabilida-
de e da implantação das propostas 
defendidas no pleito. Para as elei-
ções estaduais, por exemplo, alguns 
candidatos aos governos chegaram 
a celebrar alianças com mais de 20 
partidos coligados. Hoje no Brasil, 
são poucos 
os eleitos 
por partidos 
que concor-
rem isola-
dos. Porém, 
depois de 
contados os 
votos, res-
tam as pro-
postas dos 
eleitos e a 
prática opo-
s i c i on i s t a 
dos perdedores. Mas, nem sempre é 
assim no Brasil das últimas décadas.

No plano nacional, cada vez 
mais, os partidos políticos têm sido 
ultrapassados pelas grandes redes 

de comunicação de massa, es-
pecialmente, quanto à pro-

posição de teses neoli-
berais, autoritárias 

e preconceitu-
osas. Por 

m a i s 

As eleições e a possibilidade de 
reformas estruturais no Brasil

ARTIGO

João Ignacio Pires Lucas*

que alguns partidos políticos as-
sumam essas propostas, eles são 
atropelados pela ação ideológica 
de setores da mídia. Por isso, es-
ses partidos acabam aliando-se com 
partidos “inimigos” pela falta de 
importância e peso eleitoral. Pelo 
lado das propostas progressistas, 
também não há condições dos parti-
dos de esquerda conseguirem cons-
truir coligações e coalizões sozi-

nhos, o que 
acaba en-
fraquecen-
do a possi-
bilidade de 
r e f o r m a s 
mais estru-
turais para 
as questões 
a g r á r i a s , 
u r b a n a s , 
sociais e 
po l í t i ca s . 
Nesse sen-

tido, formam-se grandes alianças 
entre os partidos, mas que acabam 
sem grande poder para a implan-
tação das suas propostas mais ra-
dicais, seja pelo lado da esquerda, 
seja do lado da direita. 

O grande paradoxo é que, no 
atual contexto brasileiro, há um 
conjunto significativo de medidas 
que precisam ser adotadas para a 
consolidação da democracia, a am-
pliação dos direitos sociais e a cons-

*João Ignacio Pires Lucas é gradua-
do em Bacharelado em Ciências Sociais 
(1993), com Mestrado (1996) e Douto-
rado (2003) em Ciência Política pela 
UFRGS. Como pesquisador tem tido uma 
atuação interdisciplinar, publicando li-
vros, capítulos de livros e artigos sobre 
democracia, partidos políticos, varia-
ção sóciolinguística, gestão acadêmica, 
teoria política, cultura política e ideo-
logia.

trução de um país afinado com os 
desafios da globalização. Por isso, a 
formação dessas coalizões governa-
mentais até pode ser útil para fins 
de governabilidade, mas não tem 
sido suficiente para a implantação 
de reformas estruturais. 

Outro aspecto problemático é a 
dispersão dos votos. Além do Con-
gresso Nacional estar extremamen-
te dividido, para os governos esta-
duais foram eleitos governadores 
de vários partidos que, por sua vez, 
formavam amplas coligações eleito-
rais. Nesse sentido, os estados con-
tribuem, ainda mais, para a disper-
são política e para a formação de 
amplas alianças entre partidos de 
diferentes conotações ideológicas.



Baile dos Servidores 2014
Evento reuniu centenas de servidores ao som da Banda Cassino

No dia 29 de novembro, 
o Sindiserv promoveu o Bai-
le dos Servidores, reunindo 
650 servidores, familiares e 
convidados, no salão da co-
munidade Nossa Senhora da 
Saúde. O presidente, João 
Dorlan e a direção do Sindi-
serv recepcionaram os ser-
vidores dando boas-vindas 
na entrada do evento e se 
dedicaram para que o baile 
fosse um momento especial 
para todos.

O presidente do Sindi-
serv, João Dorlan, fez a sau-
dação a todos e destacou a 
importância do evento para 
que os servidores possam 
conviver em um momento 
de descontração, alegria e 
diversão, após mais um ano 
de intenso trabalho e de 
muitas lutas e conquistas: 
“Desejo que todos aprovei-
tem bem esta noite! Apro-
veito para parabenizar os 
ganhadores dos prêmios da 
Campanha de Sócios”, des-
tacou. 

2º Prêmio -   Tv Lcd 42” Com Conversor Digital - Arlene Maria Maschio
3° Prêmio -   Notebook Intel Dual Core 2GB P - Tenisa Zanoto Boeira, 
                     entregue para Elisangela Pellini
4º Prêmio -   Computador Completo Dual Core 2GB - Elisangela de Fatima Pellini
5º Prêmio -   Tv Lcd 22” Com Conversor Digital - Estela Maris Sander, entregue 
                     para Gabriel Sander Mascarello
6º Prêmio -   Aparelho de Som Mini System - Roselio Scariot, entregue para 
                     Paulo Roberto Turella
7º Prêmio -   Câmera Digital 14.6 Mega - Marcela Modena 
8º Prêmio -   Forno Elétrico de 44 Litros - Matias Aurelio Rufatto
9º Prêmio -   Bicicleta 18 Marchas - Marcos De Godoi Da Silva 
10º Prêmio - Dvd Portátil - Vera Lucia Paim Bolsoni, entregue para Gabriel Sander Mascarello

INTEGRACAO
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Confira os ganhadores dos outros prêmios:

O 1º prêmio, uma motocicleta 
Honda Modelo CG125 FAN, de 
fabricação nacional 2014, foi 
entregue para o vencedor Paulo 
Roberto Turella pelo presidente 
do Sindiserv, João Dorlan, e 
pelo vice-presidente Luciano 
Roque Piccoli

A animação ficou por 
conta da Banda Cassino, 
de Santa Cruz, já conheci-
da dos servidores de Caxias 
do Sul por ter comandado 
a festa em 2012. Com um 
repertório diversificado, 
um grupo de músicos di-
ferenciados e belas vozes 
no vocal, a banda motivou 
a todos os que ocuparam 
a pista de dança durante 
toda a noite. 

Foi uma noite agra-
dável para a integração e 
também para a entrega dos 
prêmios da Campanha de 
Sócios 2014, que premiou 
10 servidores sortudos com 
ótimos prêmios. Após, hou-
ve sorteio de brindes, en-
tregues pelos diretores do 
sindicato.


