
Os Servidores Municipais exigem respeito. 
Há mais de quatro anos sem reajuste acima 
da inflação, assistem o seu poder de compra 
ser esvaziado pelo aumento constante de in-
sumos como combustíveis, gás e energia elé-

Diálogo e valorização, já!
trica. As tentativas de desmonte, por meio 
de terceirizações, precarização dos ambien-
tes de trabalho e insumos colaboram para 
a insatisfação dos servidores. A Assembleia 
está em aberto!     

Consulte 
saldos e 
limites com 
um click
O Sindiserv, visando 
proporcionar mais 
comodidade e agilidade 
às necessidades de 
seus associados conta 
agora com mais uma 
ferramenta disponível no 
site, trata-se do “PORTAL 
DO ASSOCIADO”, onde 
já é possível acessar 
dados como saldo e 
extratos das compras 
realizadas nas empresas 
conveniadas. No primeiro 
acesso, o servidor deverá 
informar o número do 
CPF e clicar em ok, criar 
uma senha e confirmá-la, 
depois é só ir em “Menu 
“, para consultar saldo e 
limites disponíveis. 

Sujeira e precariedade na 
estrutura pública preocupam

Um levantamento reali-
zado pela diretoria de rela-
ções de trabalho e a secreta-
ria-geral do Sindiserv revela 
que, em média, são realiza-
dos mais de 20 denúncias por 
mês contra o sucateamento 
nos postos de trabalho.

As queixas são oriundas 
de todos os setores. Os pro-
blemas vão desde a falta de 

PORTAL DO 
ASSOCIADO
PORTAL DO 

ASSOCIADO

Página 03

ROSE BROGLIATO

ADRIANO FRANÇA

iluminação, más condições 
ergonômicas, equipamentos 
deteriorados, ambientes in-
salubres e, ainda mais gra-
ve, problemas estruturais 
que oferecem riscos à vida 
tanto de servidores quanto 
da população atendida.

De acordo com o dire-
tor de Relações de Trabalho, 
Diames Rogério de Souza, no 

magistério as denúncias mais 
recorrentes contemplam in-
filtrações, pátios escolares 
em más condições e fios elé-
tricos expostos. No setor de 
obras, as principais notifica-
ções são contra ambientes 
insalubres, sobrecarga de 
trabalho e falta de materiais 
para execução dos serviços. 
A segurança opera com equi-

pamentos desgastados e com 
defasagem.

O segmento da saúde 
amarga as principais maze-
las. Justamente o ambien-
te que deveria atuar na pre-
venção e cura registra ins-
talações precárias, falta de 
materiais e profissionais. 
Onde está o respeito com o 
servidor e a população?
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Pagamentos das ações
de 1/3 de férias e 
horas extras terão início
Os pagamentos dos processos que en-

volvem as ações de 1/3 de férias e horas 
extras começarão a entrar nas contas dos 
servidores no início do segundo semestre.  
O valor mensal empregado para o cumpri-
mento das ações será de R$ 500 mil, pelo 
período de seis meses. Após este prazo, o 
valor deverá ser revisto e ampliado con-
forme disponibilidade. A ordem dos paga-
mentos obedecerá os critérios de data de 
ajuizamento e ser associado ao Sindiserv.

Eleitos novos 
Conselheiros do FAPS
Os servidores, Rosangela Palmira Dalla 

Vecchia (Educação), Adriana Onzi (Saú-
de) e Estela Maris Barboza (Educação) fo-
ram eleitos nos dias 05 e 06/06 para inte-
grar o conselho deliberativo do FAPS. No 
segmento inativos, foi eleito Edson João 
Mano e para conselho fiscal, Oneide Ma-
ciel (ativos) e Rachel Marques dos Santos 
(inativos). Eles têm a missão de conduzir 
com diálogo e transparência as ações que 
definirão o futuro das aposentadorias dos 
servidores, no próximo ano.

Servidores podem avaliar 
serviço de saúde do IPAM
O Sindiserv está buscando informações 

sobre a disponibilidade e qualidade dos 
serviços de saúde oferecidos pelo IPAM, 
por meio de um questionário on-line. São 
apresentadas cinco perguntas que servi-
rão de base para melhorar o serviço. Para 
participar acesse: sindiserv.com.br

Vivemos tempos obscuros. Deveríamos 
estar avançando, debatendo e ampliando as 
políticas públicas, investindo e melhorando 
a educação, a saúde, a segurança e a as-
sistência. Mas hoje, nosso papel infelizmen-
te é outro. Nossos esforços estão sendo in-
vestidos na  manutenção dos direitos. Nossa 
luta maior foi e está sendo resistir para não 
aprovarem a reforma da Previdência, pois 
isso afetaria a vida dos servidores públicos. 
O momento é de ficarmos atentos à eleição 
que se aproxima, analisando cada candida-
to e observando quem realmente nos repre-
senta. O SINDISERV é uma ferramenta de 
luta e mobilização que, nestes 30 anos, ob-
teve muitas conquistas graças à participa-
ção dos servidores. Vamos continuar na luta 
sempre defendendo nosso lema: Resistir, 
conquistar e avançar! Avante, servidores!

Mobilização já!

CIRCuITO DE NOTíCIAS
EDITORIAL

Rui Miguel
Vice-presidente do Sindiserv

Ação sindical foi 
fundamental para 
manter PA 24h
Não foi por meio de ação judicial, 

tampouco pelo convencimento da Admi-
nistração Municipal sobre a importância 
de gerir os serviços públicos que o Sindi-
serv conseguiu estancar a terceirização da 
principal porta de entrada de urgência e 
emergências de Caxias do Sul o PA 24h. 
“Foi através de apoio social e força polí-
tica que o serviço foi mantido. Nem mes-
mo uma ação jurídica seria tão eficiente 
para barrar um processo que já estava en-
caminhado, com licitações e empresa se-
lecionada. Quem venceu foi a vontade pú-
blica”, defende o advogado representan-
te do Sindiserv, Ricardo Bertoncini. 
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O combate às terceirizações é 
uma das prioridades do  Sindiserv. 
Em 2017, de acordo com informações 
do Departamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socieconômicos 
(DIEESE), as terceirizações registra-
ram uma queda de 30% em relação ao 
mesmo período em 2016.

twitter.com/Sindiserv

Sindiserv Caxias do Sul 

youtube.com/Sindiserv

(54) 3228.1160

GILMAR GOMES
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Sede do Sindiserv construída com recursos dos 
associados em 1983, local em que eram realizadas 
atividades dos sócios e seria instalado o Memorial 
do Servidor, foi ocupada pelo prefeito em 06 de 
junho. Sem diálogo, fechaduras foram trocadas e 
placas arrancadas.
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Campanha Salarial 2018
Na luta pela valorização e ganho real de 1,5%

SITuAÇãO 
ECONôMICA
O percentual emprega-

do em salários pelo Municí-
pio foi de 45,8% em 2017, 

sendo que o limite pruden-
cial prevê um índice de 
51,3%, portanto é viável 
um aumento acima do re-
passe da inflação de 1,5%, 
considerando o poder de 
compra cada vez menor. 

MELhORES 
CONDIÇõES
DE TRABALhO
Entre as propostas de 

melhores condições de tra-
balho, foi definido que será 
solicitada a reforma de cin-
co escolas por ano (com 
construção de área cober-
ta para prática de educa-
ção física), cinco Unidades 

Na Campanha Salarial 2018, os 
servidores municipais, que já 
estão há  mais de quatro anos sem 
reajuste acima da inflação, lutam por 
valorização e reconhecimento. Após a 
realização de duas Assembleias Gerais, 
em março e maio, a categoria decidiu 
manter a assembleia em aberto, pois  
prefeito Daniel Guerra NÃO RECEBEU 
a Comissão da Campanha Salarial e as 
NEGOCIAÇÕES NÃO AVANÇARAM! 

Básicas de Saúde (UBSs) 
por ano, além do Pronto 
Atendimento 24h e Secre-
taria Municipal de Esporte 
e Lazer (SMEL).  Os odon-
tólogos também solicitam 
mais equipamentos e insu-
mos para a realização de 
suas atividades, além de 
equiparação salarial com 
os médicos.

ISONOMIA 
SALARIAL
Na discussão da LEI 409 

e suas equivalentes (SA-
MAE e FAS), deverá haver 
maior pressão por parte do 
Sindicato para o ajuste das 

distorções salariais. A luta 
pela implantação do plano 
de carreira permanece na 
pauta de reivindicações. 

DIRIGIR 
CARR0S
OFICIAIS
A revogação do decre-

to 19.408/2018 que permi-
te os servidores dirigirem 
carros oficiais, pois no en-
tendimento da entidade, 
configura desvio de função 
e pode acarretar em gra-
ves prejuízos aos servido-
res, será encaminhada ao 
Legislativo.

Muita alegria te 
espera na Festa 
Junina do Sindiserv

A Festa Junina do Sindi-
serv acontece no dia 30 de ju-
nho, das 14h às 17h30min, na 
Sede Campestre da entidade. 
A diretoria está programan-
do uma tarde muito divertida 
com brincadeiras, comidas tí-
picas e a tradicional escolha de 
melhor figurino caipira. Haverá 
ônibus gratuito, com saída em 
frente à Sede Social às 13h. 

Chá com Conversa
reunirá aposentados 
em julhoChá com 

Conversa
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REPASSE DOS
AuXíLIOS
Conforme dados que 

comparam os preços dos ali-
mentos e mensalidades das 
escolas de educação infantil, 
os reajustes ficaram em 10% 
para auxílio-creche e 30% 
para auxílio-alimentação, 
apontados como improrrogá-
veis considerando o aumen-
to da cesta básica e insumos, 
como gás de cozinha e ener-
gia elétrica e o valor médio 
mensal das creches na or-
dem de R$ 1,1 mil. Delibe-
rado também o aumento das 
licenças-prêmio compensa-
das para 200 por mês.

Música, diversão e bate-pa-
po farão parte da II edição do Chá 
com Conversa, no dia 13 de julho, 
às 16h, na Sede Social. A atividade, 
direcionada aos servidores aposen-
tados, tem como finalidade man-
ter o vínculo entre associados e co-
letar sugestões para ações futuras. 
Os ingressos (gratuitos) podem ser 
retirados na recepção do Sindiserv. 



4                                                                                Corrente EXPRESSOSINDISERV 30 ANOS

hISTóRICO

O início da articulação dos Servidores aconteceu 
em 04 de junho de 1957, com a instituição da As-
sociação dos Servidores Municipais de Caxias do Sul 
(ASM), transformada em Sindicato no dia 21 de de-
zembro de 1988, após promulgada a Constituição.  
No período da ditadura militar, os encontros eram re-
alizados nas residências dos servidores de forma ve-
lada.  A transição para sindicato ocorreu em Assem-
bleia Geral, com a unanimidade de votos dos servi-
dores.  Muitas manifestações importantes foram re-
alizadas nestes 30 anos, como greves que duraram 
até 30 dias e que garantiram direitos importantes 
como a implantação do 13º Salário (sendo o primei-
ro sindicato no Brasil a conquistar esse direito, ser-
vindo de exemplo para outras entidades). Além da 
criação do Estatuto do Servidor, do IPAM e IPAM Saú-
de, FAPS, política da trimestralidade, entre outros.

Novos ataques estão à espreita
A Juíza do Trabalho Valdete Souto Severo esteve 

em Caxias do Sul, no dia 19 de fevereiro, realizando 
a palestra Reformas Liberais: Combinação Explosi-
va – Negação de direitos e desmonte da seguridade 
social. “Toda a vez que alguém consegue acumular 
mais capital, na outra ponta, alguém fica mais po-
bre”, afirmou a Juíza. “Vivemos um momento de 
recrudescimento de todos os direitos sociais nos pa-
íses ocidentais capitalistas. Mas em nenhum lugar 
houve uma reforma tão severa, que aprofundasse 
tanto as desigualdades quanto aqui”, destacou.

Sede Campestre
O local está passando por reformas. Até a finali-

zação das benfeitorias,  por medidas de segurança, 
não será permitido acesso.

Novo Conselho Municipal de Saúde
A eleição do novo Conselho Municipal de Saú-

de movimentou a comunidade nos dias de votação 
que elegeu representantes comprometidos com o 
bem-estar da população. A posse dos novos inte-
grantes aconteceu no dia 29 de maio.

Reunião de Aposentados
Os servidores aposentados são bem-vindos às 

atividades do Sindiserv. A Diretora de Comunica-
ção, Claudia Detanico Calloni, articulou um grupo 
para pensar em ações e estratégias para promover 
mais qualidade de vida. Para participar, os servido-
res aposentados podem entrar em contato pelo te-
lefone 3228.1160.

III Conferência Municipal de Eucação
Realizada no dia 05 de maio, a III Conferência 

Municipal de Educação, apontou a necessidade de 
investimentos e assessoria qualificada para o setor, 
além de atuar na revisão do Plano Municipal de Edu-
cação.

Debates na Educação
O Sindiserv promove, de junho a outubro, um ci-

clo de debates sobre a educação durante os encon-
tros do Conselho do Magistério. A cada mês, um pa-
lestrante convidado irá abordar os rumos do setor.

Educação e Resistência
A Conferência Nacional Popular de Educação 

(Conape), realizada entre os dias 24 e 26 de maio, 
em Belo Horizonte (MG), reuniu 2440 delegados 
de todo o país em torno do tema: “Educação como 
espaço de resistência”. 

CATEGORIA

Lançamento do selo comemorativo 
marca início das atividades em torno 
dos 30 anos do Sindiserv

O Sindiserv lançou, no 
dia 22 de março, na sede 
social, o selo comemora-
tivo e a programação de 
ações que marcam a pas-
sagem dos 30 anos da en-
tidade.

A atual presidente do 
sindicato, Silvana Piroli, que 
esteve à frente da entida-
de também em sua funda-
ção, em 1988, quando foi 
realizada a transição de 
Associação para Sindicato, 
relembrou fatos importan-
tes de um período de luta 
e o sentimento de bus-
ca pela democracia. “Nes-
tes 30 anos de história, nos 
posicionamos como uma 
entidade forte, constru-
ída para e pelo servidor. 
O selo mostra a força des-
sa união, contornada pela 
luta, resistência aos ata-
ques governistas e avanços 
buscados constantemen-
te”, salientou Silvana. A 
entidade é hoje, responsá-
vel pela representação de 
10,7 mil servidores e cele-
tistas, destes, 5,6 mil são 
associados.

AÇõES COMEMORATIvAS
Estas são atividades comemorativas planejadas para o 

ano. Os servidores podes acompanhar pelas ações de di-
vulgação ou pelo site do sindicato e participar:

• Campanha de Sindicalização 
• Seminário de Formação em Saúde, Educação, 
      Assistência e Segurança 
• Relatos: Minha vida de Servidor 
• Exposição 30 anos de História do Sindiserv 
• Cine Debate 
• Aniversário do Coro em Si – 20 anos 
• Campeonato de Canastra 
• Guia de Convênios 
• Revista do Sindiserv 
• Festa Junina 
• Tributo a Elis Regina 
• Chá com conversa (aposentados) 
• Encontro de Coros 
• Campeonato de Futebol de Salão 
• Jantar Dançante 
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