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Órgãos de pesquisa e estatísticas apontam 
viabilidade de aumento salarial

O Sindiserv 
convida a todos os 
servidores para 
participarem no dia 
23 de novembro 
da 6ª edição do 
Congresso do Sindiserv, 
com o objetivo de elaborar o plano 
de luta dos servidores que irão 
nortear as ações até 2020.

As inscrições e sugestões de 
pauta poderão ser feitas pelo e-mail 
sindiserv@sindiserv.com.br, até dia 
31 de outubro. O congresso será 
realizado no auditório do sindicato, 
com início previsto para as 18h, 
com coffee de boas vinda. Às 19h, 
terá início a exposição da realidade 
sindical, logo após, o Dieese fará a 
exposição dos dados econômicos 
do Município. Por fim, haverá a 
apresentação das principais lutas do 
Sindicato e às 21h, será construída, 
a partir das deliberações do 
Congresso, a carta-defesa em honra 
aos direitos dos servidores.

CAMPANHA SALARIAL

6º Congresso do 
Sindiserv debaterá 

a realidade 
dos servidores

Sindiserv conta com apoio especializado para alavancar negociações

O Sindiserv mantém con-
vênios com o Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos Econômicos (DIE-
ESE), instituição que tem 
por objetivo assessorar as 
direções sindicais nas ne-
gociações coletivas e com 
o Instituto de Planejamento 
e Assessoria (IPLAN). As 
entidades acordam que 
existem reservas oriundas da 
Prefeitura, necessárias para 
garantir a reposição salarial 
dos servidores.

De acordo com o diretor 
do IPLAN, Cândido Teles da 
Roza, os dados do período in-
dicam um avanço na receita 
municipal, apesar o período 
de retração econômica.

Essa afirmação pode ser 
verificada nos dados finan-
ceiros do segundo quadri-
mestre de 2017, publicados 
pela Prefeitura. Uma análise 
comparativa – elaborada 
a partir dos dados de igual 
período do ano anterior – 
verifica-se um desempenho 
favorável tanto da receita, 
como também no nível de 
comprometimento 
desta receita 
com as 
despesas 
de pessoal 
(próprio e 
terceiri-
zado). 
“A partir 
dos 
critérios 
estabe-
lecidos 
na Lei de 
Respon-
sabilidade 
Fiscal veri-
fica-se que a 
Receita Cor-
rente Líquida 

do Município apresenta um 
crescimento nominal de 5,2% 
no segundo quadrimestre 
de 2017, quando comparado 
com igual período do ano 
anterior. O desempenho é su-
perior à inflação acumulada 
no período de 0,64% (apurada 
pelo método e índices da Tri-
mestralidade)”, explica Roza.

O especialista explica que 
o bom desempenho geral das 
contas foi capaz de absorver 
o impacto negativo da redu-
ção nominal dos repasses 
do ICMS que registram recuo 
no período. ”A segunda boa 
notícia está no nível de com-
prometimento da receita com 
os gastos de pessoal que 
permanecerem estáveis em 
44,8% (mesmo índice tanto 
no 2º quadrimestre de 2016 
quando em 2017). A informa-
ção permite concluir que de 
cada R$ 10,00 arrecadados 
pelo município, apenas R$ 
4,48 foram aplicados na folha 
de pagamento dos servidores 
estáveis e do pessoal tercei-
rizado no período analisado”, 
salienta.

No dia 29 de março, os servidores 
reuniram-se em assembleia para reivin-
dicar aumento do poder de compra em 
1,5% (um virgula cinco por cento). Além 
de outras reivindicações, tais como o 
repasse da trimestralidade, plano de car-
reira para todos os servidores, criação da 
escola de formação do servidor público, 
reconhecimento do período dos professo-
res que atuam em biblioteca como tempo 
de exercício de magistério, em regência 
de classe para fins de aposentadoria 
especial. Este último foi contemplado 
pela administração, acatando o reconhe-
cimento do professor para que atuam em 
biblioteca para aposentadoria especial.

O mesmo encaminhamento foi reali-
zado nos dias 06 de junho e 14 de agosto. 
A Prefeitura, por meio da secretária de 
Recursos Humanos e Logística, Vange-
lisa Cassanego Loran apresentou réplica 
negativa, alegando conjuntura econômica 
desfavorável para conceder o percentual 
solicitado. Diante deste quadro, perce-
bendo o impacto da perda de poder de 
compra do servidor, o Sindiserv, através 
da sua assessoria econômica reuniu 
dados que confrontam esta negativa.

ENTENDA A NEGOCIAÇÃO:



Campanha lançada vai coletar 1,3 milhão de 
assinaturas para revogar golpe contra CLT

Desde as manifestações 
do Grito dos Excluídos, no 
feriado de 7 de setembro, 
está nas ruas de todo o 
país a Campanha Pela 
Anulação da Reforma 
Trabalhista, que vai coletar 
1,3 milhão de assinaturas 
para um Projeto de Lei 
de Iniciativa Popular que 
propõe a revogação da 
Reforma Trabalhista de 
Temer, prevista para entrar 
em vigor no próximo dia 
11 de novembro. A lista 

do abaixo-assinado está 
disponível na recepção do 
Sindiserv.

Após o recolhimento 
das assinaturas, o projeto 
será entregue à Câmara 
dos Deputados, com o 
lançamento de uma nova 
etapa da campanha, 
para exigir a votação da 
proposta. O objetivo do 
Projeto de Lei de Iniciativa 
Popular é fazer com que 
essa medida se some a 
outras 11 leis revogadas por 

meio desse instrumento.
A campanha pela 

anulação da Reforma 
Trabalhista foi aprovada 
pelas confederações, 
federações e sindicatos 
da CUT, durante o recente 
Congresso Extraordinário 
e prevê também a criação 
de comitês por essas 
entidades, para coleta de 
assinatura. O formulário 
para preenchimento on-line 
encontra-se no site: www.
sindiserv.com.br

Debater os desafios 
e rumos da educação na 
América Latina e Brasil são 
as propostas do Seminário de 
Educação que será realizado 
pelo SINDISERV, no dia 24 de 
outubro, às 18h30, no bloco 
M da Universidade de Caxias 
do Sul (UCS Teatro).

As palestrantes convi-
dadas são as professoras 
Marta Vanelli e Nilva Lúcia 
Rech Stédile. O palestrante 
que inicialmente conduziria o 
evento, Pablo Gentili (profes-
sor da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro – UFRJ 
e integrante do Conselho 
Latino Americano de Ciências 
Sociais - Clacso), informou 
impossibilidade de compare-
cer devido a compromissos 
como secretário-geral do 
Clacso.

Para atender as expecta-

Uma tarde para relembrar, 
descontrair e interagir. Assim 
foi a primeira edição do 
“Chá com Conversa”, evento 
promovido pelo Sindiserv, no 
dia 06 de outubro, para reunir 
os servidores aposentados. 
Idealizado pela diretora 

de comunicação, Claudia 
Detanico, com o objetivo 
de apresentar as atividades 
culturais, esportivas e lazer 
promovidas pelo sindicato. 
O encontro contou com a 
participação de mais de 100 
associados. O Coro em Si, 

coral do Sindiserv, integran-
tes do teatro, artesanato e 
Yoga abrilhantaram o evento 
com intervenções artísticas 
e exercícios de relaxamento. 
Novas edições do Chá com 
Conversa estão previstas 
para acontecer em 2018!

GOLPE CONTRA CLT – ABAIXO-ASSINADO

FORMAÇÃO

O Sindiserv dedica o mês 
de outubro à valorização dos 
servidores, com uma série 
de atividades que buscam 
evidenciar o papel do funcio-
nário público nas diversas 
frentes em que atua. A partir 
do tema “Sem servidores 
não há cidadania”, os tra-
balhadores são convidados 
a registrar através de fotos, 
vídeos e textos, um pouco 
do seu cotidiano no ambien-
te laboral.

O material poderá ser 
postado nas redes sociais 
com a hastag #orgulho-
deservidores. Os melhores 
vídeos serão exibidos duran-
te o Jantar dos Servidores, 
no dia 27 de outubro, no 
salão da igreja Santa Cata-
rina, onde serão distribuídos 
brindes aos participantes.

A campanha busca a hu-
manização dos trabalhado-
res municipais na execução 
das tarefas e o empenho em 
servir à população caxiense.

• CINE DEBATE:
Nenhum a menos
No dia 26 de outubro 

acontece mais uma edição 
do Cine Debate, trazendo 
uma bela produção que re-
trata questões de educação 
relacionadas à desigualdade 
social. Infraestrutura e pre-
paração do professor.

• BAILE DOS SERVIDORES:
No dia 25 de novembro 

acontece o tradicional Baile 
dos Servidores, com ani-
mação do grupo Áudio 5, às 
22h, no Salão Nossa Se-
nhora da Saúde! Valor para 
sócios R$ 80,00 com pos-
sibilidade de desconto em 
folha. Não sócios R$ 110,00.

• ABERTURA DA SEDE:
Acontece no dia 03 de 

dezembro, a partir das 8h, 
a abertura da temporada 
das piscinas na sede 
campestre do Sindiserv. 
A programação inclui 
brincadeiras, sorteio de 
brindes, shows e muita 
diversão! Participe!!!

CAMPANHA DE 
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Sem servidores 
não há cidadania!

Seminário debaterá os 
desafios e rumos da educação

Evento reúne servidores aposentados

Sindicato dos Servidores 
Municipais de Caxias do Sul
Gestão Renovar e Resistir: 
Nenhum Direito a Menos

EVENTOS:

tivas dos inscritos, o Sindi-
serv manteve a proposta do 
evento. Durante o Seminário, 
Marta Vanelli abordará os 
rumos e lutas dos docentes e 
trabalhadores através de pro-
vocações sobre o momento 
político histórico atual, já Nilva 
Stédie debaterá as perspecti-
vas da educação no contexto 
latino-americano e nacional.

O evento é gratuito para 
associados, que poderão re-
tirar seus ingressos na hora. 
Para o público em geral, o 
valor do ingresso é R$ 30,00. 
Mais informações podem ser 
obtidas através do fone (54) 
3228.1160.

Conheça as palestrantes:

• Marta Vanelli é membro 
titular do Fórum Nacional 
de Educação (FNE) como 
representante da Confedera-

ção Nacional dos Trabalha-
dores em Educação (CNTE). 
É licenciada em Ciências 
Biológicas e pós-graduada 
em Democracia Participati-
va República e Movimentos 
Sociais, pela Universidade 
Federal de Minas Gerais 
(UFMG).

• Nilva Lucia Rech Stédile 
Diretora do Centro de Ciên-
cias Biológicas e da Saúde e 
Pró-Reitora de Graduação/
UCS), atuando principal-
mente nos seguintes temas: 
enfermagem, saúde da 
família, prevenção em saú-
de, atuação do enfermeiro, 
organização e gestão das 
políticas públicas, resíduos 
sólidos de serviços de saú-
de, variáveis ambientais que 
interferem com a saúde e 
formação de professores.

Rua Carlos Giesen, 1217 
Bairro: Exposição
Caxias do Sul/RS 
54 3228.1160 | 3222.5293

PRESIDENTE 
Silvana Teresa Piroli
VICE-PRESIDENTE 
Rui Miguel Borges da Silva
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