
A atual diretoria do Sindiserv mantém seu compromisso de lutar 
por melhores condições de trabalho para os servidores. Somos um 
dos únicos municípios do RS que garantiu o repasse da trimestralida-
de e está conseguindo conter o avanço das terceirizações.    

                      

APP do 
Sindiserv 
é agilidade 
em suas 
mãos

Com a intenção de fa-
cilitar o dia a dia dos       
servidores que já costu-
mam utilizar os serviços 
do Sindiserv e aliando a 
tecnologia a essas neces-
sidades nasceu o aplica-
tivo Sindiserv. Pela pla-
taforma é possível fazer 
denúncias trabalhistas, 
ficar por dentro das 
notícias, eventos, ati-
vidades para sócios e  
acessar o portal do    
servidor para consulta 
de saldos e limites de 
compras. O aplicativo 
pode ser adquirido 
gratuitamente. Para 
fazer o download basta 
entrar na loja de 
aplicativos de seu 
smartphone (Android 
ou iOS/Apple Store) e 
buscar por SINDISERV. 

Chega de 
insegurança!

Aumenta em 150% o número de 
intervenções da Guarda nas escolas 

Página 03

ROSE BROGLIATO

Chega de 
retrocessos!

Golpe da reforma e terceirização irrestrita 
precisam ser combatidos nas urnas

Página 06

Atividades para todos os públicos
Cultura, esporte, arte e espiritualidade estiveram na        
agenda de atividades do último trimestre.

Página 04Página 04

Só a luta garante direitos!
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P
or todo o Brasil, somos 
bombardeados diariamen-
te com a propaganda ofi-
cial do MEC, que além de 
conclamar todo o povo a 

discutir o tema educação, afirma 
categoricamente que “se a gen-
te quer um país mais justo e me-
nos desigual, oferecer educação de 
qualidade é mais que urgente”.

A afirmação de que através de 
uma educação de qualidade po-
deremos melhorar nossos índices 
econômicos e sociais é verdadei-
ra e procedente, considerando os 
exemplos de muitos países que in-
vestiram maciçamente em educa-
ção e estão colhendo frutos bastan-
te positivos deste investimento. Po-
rém, a análise das medidas adota-
das na área educacional, pelo gru-
po que assumiu o poder após de-
por uma presidenta legitimamente 
eleita, mostra a grande contradição 
entre a propaganda e as ações des-
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te mesmo governo, que trata educação 
como despesa e não como investimen-
to, rompendo com uma política de au-
mento nos investimentos. Propôs e con-
seguiu aprovar o congelamento dos in-
vestimentos em educação por 20 anos, 
através da PEC 241/55/16, que depois 
de aprovada passou a vigorar como 
Emenda Constitucional 95/16. Essa me-
dida joga a atual e a próxima geração 
de brasileiros e brasileiras à marginali-
zação, ou seja, aprofundando uma es-
trutura social injusta e perversa.

As consequências dessas medidas atin-
girão implacavelmente a parcela da po-
pulação mais pobre, ou seja, a maioria do 
povo brasileiro. Atingirá quem mais ne-
cessita de uma escola pública de quali-
dade para superar a situação de pobre-
za e marginalização social, condenando 
milhões a se perpetuarem na miséria. 

Outro segmento bastante penaliza-
do é o magistério público. Além de pro-
mover o congelamento de salários, ou 
no máximo, repassar a inflação, a mes-
ma compromete a efetivação da meta 

Como explicar que o governo 
acredita numa educação 

construtora de uma sociedade 
mais justa se ele restringe 

os investimentos nesta área?

18 do Plano Nacional de Educação, 
o qual prevê a elaboração de pla-
nos de carreira para os profissionais 
da educação básica e superior públi-
ca de todos os sistemas de ensino. 
A Emenda Constitucional possibilita 
intensificar as parcerias público-pri-
vadas, especialmente por meio de 
Organizações Sociais, que poderão 
administrar as escolas públicas sem 
a necessidade de contratar profis-
sionais concursados, garantindo di-
minuição de gastos aos cofres públi-
cos. Isso trará consequências tam-
bém para a manutenção dos siste-
mas de aposentadoria dos membros 
do magistério. 

Certamente quem chegou 
até aqui na leitura deve 

estar se perguntando: Como 
enfrentar esta realidade? 
Como reverter isso? Como 

garantir a manutenção dos 
direitos já conquistados?        

A resposta não é fácil. 
A complexidade do momento exi-

ge de todos e todas engajamento e 
luta em torno da defesa de políticas 
públicas. Diversas são as frentes de 
luta:  uma delas é participar de mo-
mentos coletivos, levando informa-
ções que contribuam para o conhe-
cimento da realidade, a partir de 
análises críticas; outra é escolher 
bem o/as candidato/as nas próxi-
mas eleições, pesquisar se votaram 
nessa lei  se estiverem buscando a 
reeleição. 

Educacao

nao e despesa
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A luta é por
todos nós!
Apesar das constantes investi-

das do governo contra a classe tra-
balhadora, o Sindiserv permanece 
na luta e resiste. Um dos poucos 
municípios do RS a garantir o re-
passe da trimestralidade em 2018 
foi Caxias do Sul (dados da CUT). A 
entidade também está conseguin-
do conter os avanços das terceiri-
zações, por meio de diálogo, es-
tratégias nas ações e respeito à 
categoria. 

nOSSAS LuTAS / EducAçãO

Reforma do PA 24h

As ações apresentadas pelo 
Sindiserv para minimizar os pro-
blemas de falta de profissionais de 
saúde e estrutura de Caxias do Sul 
e Região começam a dar resulta-
do. O Conselho Municipal de Saú-
de (CMS) aprovou no dia 27 de ju-
lho melhorias em curto, médio e 
longo prazo para o fortalecimento 
da atenção básica. Um dos itens, 
a reforma do Pronto Atendimen-
to 24h (PA 24h) foi anunciada pela 
administração municipal.

 

O professor, doutor em educação e pesquisador, Gaudêncio Frigotto, 
esteve em Caxias do Sul, no auditório do Sindiserv, dia 31 de agosto, para 
o segundo encontro do ciclo de debates “Rumos da Educação”, uma inicia-
tiva do Sindicato dos Servidores Municipais em parceria com CPERS e Sin-
pro/Caxias. Com excelência, Frigotto correlacionou fatos, resgatou a his-
tória e apontou para um futuro no qual somente a união entre as classes 
pode mudar isso. Confira algumas ponderações do especialista: 

“O último reduto de um jovem que está em uma enrascada, como uso 
de drogas, por exemplo é o professor. Todo aluno se identifica com um pro-
fessor e muitas vezes precisamos enxergar que ele quer mais que uma aula 
de física ou matemática. É uma das funções mais grandiosas do educador.” 

(Sobre o papel do professor na formação social do aluno)

“Você vai mandar um jovem escolher com 14, 15 anos? Quem vai edu-
car essa escolha? São 5.574 municípios no Brasil, sendo que grande parte 
tem apenas uma escola de ensino médio. Na verdade o governo está inter-
ditando o caminho à universidade, porque esse aluno não terá instrumen-
tos para ingressar.” 

(Sobre o que chama de ‘contrarreforma’ do Ensino Médio)

“A proposta diz que se deve “ensinar” mas não “educar”, também cha-
mada a pedagogia do silêncio e do medo. Na idade em que o aluno aprende 
a contestar e a enxergar a realidade, é direcionado ao ensino técnico, sem 
direito à manifestação. No fundo, se está dizendo que o professor é um en-
tregador de conhecimento e quem vai preparar esse conhecimento são os 
institutos reunidos em torno de movimentos como o Todos pela Educação 
da Unesco, que reúne 14 grupos financeiros, bancos, empresas industriais e 
18 institutos privados que querem usufruir o fundo público e dirigir a escola, 
a educação, no seu conteúdo e na forma de educar”

(Referindo-se ao movimento Escola Sem Partido)

Educacao

nao e despesa “Educação Hoje” 
é tema de Ciclo 

de Debates

Debate nos setores

Horas extras
Justiça nas remunerações faz parte da nossa luta e representa uma 

das bandeiras da atual gestão. Se você ainda não apresentou documen-
tação para ação de horas extras realizadas no período de janeiro de 
2003 até fevereiro de 2009 - servidores da FAS até 2012, entre em con-
tato com o Sindiserv.

A direção da entidade realiza visita aos postos de traba-
lho com a finalidade de ouvir as demandas dos servidores e 
também de alertar sobre os ataques do atual governo con-
tra os trabalhadores. “O momento atual pede engajamen-
to. Estamos vivenciando uma sequência de retrocessos que 
só poderá ser contida se todos tiverem a consciência de lu-
tarmos juntos”, defende Silvana Piroli, presidente do Sin-
diserv. Durante os encontros, como simbologia de coletivi-
dade, os servidores recebem uma cuia, bomba e erva com 
a logomarca dos 30 anos da entidade. “O chimarrão não se 
toma sozinho, ele representa para nós, gaúchos, a partilha. 
Nós não lutamos sozinhos, precisamos de cada um e cada 
uma para resistir e avançar”, sinaliza. 
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SEGuRAnçA / cOnjunTuRA

Cresce o número de 
intervenções da Guarda 
Municipal nas escolas

O Centro de Ações Pre-
ventivas (CAP), da Guarda 
Municipal, atua no atendi-
mento de 82 escolas do mu-
nicípio por meio da Guarda 
Municipal modificou a es-
tratégia de enfrentamen-
to de conflitos e violência 
nas escolas. A nova medida 

aproxima a Guarda Escolar 
da comunidade. No primei-
ro semestre de 2018 foram 
registrados 872 interven-
ções locais, enquanto em 
2017, no mesmo período, 
esse número foi de 372. 

De acordo com o dire-
tor de relações de trabalho 

do Sindiserv, Diames Ro-
gério de Souza e integran-
te do Conselho da Guar-
da, a atuação em conjun-
to com as equipes diretivas 
fez com que o trabalho de 
prevenção ajudasse a redu-
zir os riscos de acidentes e 
violência. 

STF permite terceirização irrestrita
Agora é constitucional terceirizar, ou seja, con-

tratar por meio de uma empresa, funcionários para 
todas as atividades de uma companhia no Brasil. A 
decisão foi tomada pelo plenário do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), dia 30 de agosto e terminou com 
o placar de 7 votos a 4. A maioria dos ministros en-
tendeu que parte da súmula 331, do Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST), que proibia a terceiriza-
ção da atividade-fim — ou seja, uma escola poderia 
contratar faxineiros terceirizados, mas jamais pro-
fessores terceirizados — feria a Carta Magna.

Precarização
Trabalhadores terceirizados estão submetidos a 

condições mais precárias que aqueles contratados 
diretamente. Um dossiê da Central Única dos Tra-
balhadores (CUT), preparado por técnicos do De-
partamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), revela que os terceiri-
zados recebem salários 24,7% menores que aqueles 
dos efetivos, permanecem no emprego pela meta-
de do tempo, além de ter jornadas maiores. 

Para pensar nessas eleições
Mais de 13 milhões de desempregados e 27,7 

milhões de trabalhadores atuam na informalida-
de. A crise que o país vive é tanta que depois de 
30 anos a mortalidade infantil voltou a crescer. A 
fome e doenças consideradas erradicadas, como o 
sarampo, voltaram a assustar as famílias brasilei-
ras. Este é o resultado do golpe de 2016, promo-
vido pela mídia tradicional e parte do Judiciário, 
com o apoio de grandes empresários. Quem pagou 
o pato foram os trabalhadores. Agora, os mesmos 
que jogaram o país no caos vêm pedir teu voto. 

O golpe da reforma
A turma da Reforma da Previdência e da Refor-

ma Trabalhista quer legitimar o programa do gol-
pe nas urnas. Somente no último ano, 497 mil  va-
gas com carteira assinada foram perdidas.  Conge-
laram o orçamento da saúde e da educação por 20 
anos. Querem privatizar o Banco do Brasil, a Caixa, 
a Eletrobrás, o Banrisul, o CEEE, a CRM, a Sulgás e 
a Corsan e deixar subir o preço do gás de cozinha e 
dos combustíveis.

Fonte: CUT/RS

cuRTAS

Equilíbrio no orçamento
O SINDISERV presta contas à ca-

tegoria sobre o resultado financei-
ro no primeiro semestre de 2018. 
“A evolução positiva neste perí-
odo, demonstra a seriedade com 
que trabalhamos. Adotamos diver-
sos métodos de controle a fim de 
manter nossa entidade forte e com-
bativa, focada no que é mais im-
portante “a luta pelos nossos direi-
tos”, assinala o diretor financeiro, 
Marcelo dos Santos. Acompanhe a 
evolução no gráfico.

RECEITAS X DESPESAS
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ATuALIzAçõES juRídIcAS

Para mais esclarecimentos sobre a ação de 1/3 de fé-
rias, elaboramos um informe especial. Leia-o atentamen-
te para compreender a abrangência da ação. Em caso de 
dúvidas, entre em contato pelo fone 3228-1160. 

• Em que fase está o processo?
O processo sobre 1/3 de férias está em fase de exe-

cução, momento em que são apurados os valores devidos 
para serem pagos.

• Já houve o pagamento de alguma ação?
Sim, alguns processos já estão em fase de pagamento.

• Quem receberá primeiro? Existe uma regra?
Não existe uma regra, os processos são pagos de acor-

do com o trâmite na vara judicial, que é quem ordena os 
pagamentos.

• Os cálculos dos valores devidos já estão 
disponíveis? 

Estão disponíveis para alguns grupos, a depender do 
trâmite do processo.

• Existe um prazo para que os pagamentos 
sejam efetuados? 

Os pagamentos dependem do trâmite processual.

• Não resido em Caxias. Posso ainda assim 
executar os meus créditos com o Sindiserv?

Sim, basta entrar em contato com o sindicato e enviar 
sua documentação.

• Em caso de servidor falecido, é possível a 
sucessão ou os pensionistas executarem o va-
lor devido?

Não, essa sucessão processual apenas ocorre nos casos 
de falecimento do servidor após o ajuizamento da execu-
ção do processo.

• Qual é o valor destinado pela Prefeitura 
para executar os créditos?

O Município destinou R$ 500.000,00 mensais, a contar 
do mês de abril, para o pagamento dessas ações, que fi-
cam vinculados ao trâmite de cada processo.

ASSUNTO NÚMERO SITUAÇÃO

Samae 
ETA Ana Rech 

(insalubridade)
010/1.09.0042936-7

Ação julgada parcialmente procedente, no sentido de condenar o 
SAMAE ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio. 
Interposto recurso de apelação para postular diferenças para o grau 
máximo. Apelação Cível distribuída sob o nº 70065740011, em trami-
tação na 4ª Câmara Cível, sob a Relatoria do Desembargador Antônio 
Vinicius Amaro da Silveira. O processo está concluso para julgamento. 
Foi negado provimento ao Agravo Retido e dado parcial provimento à 
apelação do SAMAE, sendo mantida a sentença no sentido de determi-
nar o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, a con-
tar da data do laudo judicial (03/10/2012). O processo irá retornar para 
a 1ª Instância para início do cumprimento de sentença. O processo já 
retornou e está em carga com o SAMAE. 

ETA Celeste 
Gobatto  

(insalubridade)
010/1.10.0028277-5

Sentença julgou parcialmente a ação, sendo determinado que o réu 
reestabeleça o pagamento adicional de insalubridade em grau médio, 
a contar da data de suspensão do pagamento do adicional de insalu-
bridade. Opostos embargos de declaração, pois não houve fixação de 
honorários advocatícios para o procurador do SINDISERV. Interposto 
recurso de apelação pelo SAMAE, sendo o processo remetido ao Tri-
bunal de Justiça. Apelação Cível distribuída sob o nº 70067074609, em 
tramitação na 3ª Câmara Cível, sob a Relatoria do Desembargador Edu-
ardo Delgado. Foi negado provimento ao Agravo Retido e dado parcial 
provimento à apelação, mantida a sentença em reexame necessário. 
O processo já retornou para a 1ª Instância para início do processo de 
cumprimento de sentença.

ETA Parque 
Imprensa 

(insalubridade
010/1.10.0028759-9

Publicada sentença que julgou parcialmente a ação, sendo determina-
do que o réu reestabeleça o pagamento adicional de insalubridade em 
grau médio, a contar da data de suspensão do pagamento do adicional 
de insalubridade. SAMAE apresentou recurso de apelação para a ex-
clusão do pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, 
ao passo que o SINDISERV recorreu para que o adicional seja pago so-
bre o grau máximo. Apelação Cível distribuída sob o nº 70069056307, 
em tramitação na 3ª Câmara Cível, sob a Relatoria do Desembargador 
Neslon Antonio Monteiro Pacheco. O processo está concluso para jul-
gamento. Foi negado provimento ao recurso de apelação do SAMAE, 
sendo mantida a sentença de parcial procedência. O processo já re-
tornou para a 1ª Instância para início do processo de cumprimento 
de sentença.

SAMAE 
Divisão de Esgoto 
(insalubridade)

010/1.11.0007695-6

Ação foi extinta por ilegitmidade passiva do SAMAE. Apelação Cível dis-
tribuída sob o nº 70075043091, em tramitação na 3ª Câmara Cível, sob 
a Relatoria do Desembargador Ricardo Bernd. O processo está conclu-
so para julgamento. O processo foi redistribuído ao Desembargador 
Jerson Moacir Gubert.

1/3 Férias 
Magistério

010/1.10.0001201-8 Processo está em fase de cumprimento de sentença. 

Ação 
Horas extras

010/1.08.0020151-8

Processo remetido ao Tribunal de Justiça em 14/08/2012 para jul-
gamento da apelação do Sindicato (70050681832 3ª Câmara Cível). 
Apelação parcialmente provida, para se dar cumprimento ao artigo 
101 da Lei Complementar nº 3.673/1991. Interposto Recurso Especial 
pelo Município de Caxias do Sul para o Superior Tribunal de Justiça, 
sob o nº 70068329929 em 17/02/2016, que foi negado seguimento. 
Interposto Agravo de instrumento ao Recurso Especial sob o número 
70071626030. Aguarda Julgamento no Superior Tribunal de Justiça. 
Recurso do Município foi desprovido. Em breve se iniciará a fase de 
cumprimento de sentença. Processo está em fase de cumprimento de 
sentença. 

Ação Difícil 
Acesso

Proporcional 

9000924-
36.2018.8.21.0010

Ação ajuizada para discutir a incorporação da Gratificação de Difícil 
Acesso de forma proporcional. Município já apresentou contestação. 
Processo está aguardando intimação para apresentação de réplica. A 
réplica foi protocolada. O processo está concluso para julgamento. 

Ação de Abono 
de Permanência 
– Bibliotecários

9005411-
49.2018.8.21.0010

Ação ajuizada para discutir o direito que os professores atuantes fora 
de sala de aula (biblioteca) têm acerca do Abono de Permanência. O 
Município foi citado. Houve contestação do Município e já apresen-
tamos réplica. 

 Ação de 
Restituição de 

Imposto de 
Renda – Auxílio-

Creche

9003462-
87.2018.8.21.0010

Ação ajuizada para restituir os valores indevidamente retidos no Im-
posto de Renda. Município já apresentou contestação. A réplica foi 
protocolada. O Município foi intimado. O processo está concluso para 
julgamento.

ATENDIMENTO JURÍDICO
ONDE? Na sede administrativa.

QUANDO?
Terças: das 9h às 11h30min

Quartas: das 14h às 17h

Quintas: das 14h às 17h

Agendamento pelo telefone: (54) 3228-1160

Tire suas dúvidas 
sobre ação de 
1/3 de férias
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EvEnTOS

Cultura, arte e esporte 
movimentam o Sindiserv
Uma extensa programação direcionada às comemorações dos 30 anos do Sindiserv está 

movimentando os associados. Até dezembro, a agenda contempla também o jantar dos associados, 
mostra de talentos, teatro, campeonato de Futebol Sete, sorteio de brindes e muito mais. 

Fique por dentro acessando a agenda no site do Sindiserv e aplicativo. 

 
Para a alma

Os últimos dias de agos-
to foram dedicados ao “cui-
dar da alma” na sede social 
do Sindiserv. A comissão de 
servidores aposentados or-
ganizou uma agenda cheia 
de atividades que reúnem 
integração, cor, espirituali-
dade e diversão. No dia 17 
de agosto cerca de 70 pes-
soas prestigiaram a pales-
tra sobre Chakras, com Di-

nalva Crippa. No dia 20 de 
agosto, foi a vez de confec-
cionar mandalas, com Mai-
ra Paludo. Em setembro, as 
atividades envolvem curso 
de pintura em tela no par-
que Getúlio Vargas, oficina 
de fotografia em celular e 
passeio em São Francisco 
de Paula. Informe-se pelo 
site e aplicativo em “ativi-
dades para aposentados”. 

Energias e bons fluidos

Esporte

Futsal 
Os jogos de futsal em comemoração 

aos 30 anos do Sindiserv se encerraram 
no dia 22 de agosto, no Enxutão. Os ti-
mes ganhadores receberam troféus e me-
dalhas de 1º, 2º e 3º lugar. Os jogos finais 
foram disputados entre os times: 1º Dis-
trito x Samu e Enxuta x Dream Team. O 
time vencedor foi o Enxuta/SMEL.

Chá com conversa

Encontro 

A segunda edição do Chá com Conversa, evento dire-
cionado aos servidores aposentados, reuniu mais de 100 
pessoas no dia 13 de junho, na Sede Social do Sindiserv.

Jo
go

s

Canastra
No dia 12 de julho, 

aconteceu na sede social 
do Sindicato a rodada fi-
nal do Campeonato de Ca-
nastra Sindiserv 30 anos. As 
equipes foram premiadas 
com troféus do 1º, 2º e 3º 
lugar. Após os jogos, o Sin-
diserv ofereceu um jantar 
de confraternização a to-
dos os competidores.

Música

30º Violões in Concert
O Sindiserv em parceria com a Pró-música, promoveu 

no dia 2 de agosto, no auditório da entidade o 30º Violões 
in Concert. O evento foi destinado aos associados e ao pú-
blico em geral. 
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Instrumentalizar 
faz parte da nossa luta 

A informação, nos tempos atuais, é base para uma sociedade mais justa e igualitária. Para subsidiar 
os servidores, o Sindiserv mantém uma agenda periódica de cursos, palestras e debates.

fORmAçãO

E você? Acredita em tudo 
o que vê? Cine Debate 
provoca a reflexão 
A terceira edição do Cine Debate de 2018 

exibiu o longa-metragem “O Quarto Poder” no 
dia 12 de junho, gerando discussão sobre ques-
tões éticas e a manipulação social por meio da 
imprensa. A mediação foi da jornalista e douto-
ra em educação Branca Sólio e do professor de 
história Ramon Tissot. Na quarta edição, o fil-
me “NO” (sobre o fim da ditadura no Chile) foi 
exibido no dia 17 de setembro, com participa-
ção do sociólogo Carlos Roberto Winckler.

Debate destaca inclusão 
e empoderamento na                
comunicação via web
Um cenário complexo que pode interfe-

rir na democracia, ampliar a cidadania ou nos 
transformar em produtos e do qual pouco te-
mos conhecimento foi descortinado pelos ati-
vistas digitais Rodrigo Troian e Marcelo Branco 
na segunda etapa do Ciclo de Debates Mídia e 
Poder no Brasil, no dia 8 de agosto, em Caxias 
do Sul, com patrocínio do Sindiserv. Saiba mais 
acessando a área de notícias do sindicato e a 
página “Coletivo de Comunicação Alternativa”. 

Curso de Formação Sindical 
debate mundo do trabalho e 
conjuntura política atual
A segunda etapa do Curso de Formação Sin-

dical ocorreu no dia 18 de agosto, na sede so-
cial do Sindiserv. Os debatedores convidados, 
Vânia Herédia, Bacharel em Ciências Sociais 
pela PUC/RS, doutora em história econômica, 
professora de sociologia da UCS e Dary Beck Fi-
lho, Secretário de Saúde do Trabalhador da CUT 
RS abordaram o tema Mundo do Trabalho: con-
ceitos, mudanças históricas, modelos atuais e 
perspectivas.
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Estrutura do SESC                    
também para servidores

. 

 

cOnvênIOS E pARcERIAS

ACADEMIA 

Desconto de 20%, no 
plano livre (R$ 64,00/men-
sal para servidor) com 
acesso à musculação e au-
las de ginástica (Ritmos, 
Jump e Funcional).

bIblIOTECA 

Um acervo com mais 
de 3 mil livros e periódicos 
destinado ao público de to-
das as idades. O local tam-
bém conta com computa-
dores e internet gratuita 
para realização de pesqui-
sas. O acesso e a locação 
de exemplares é gratuito.

RESTAURANTE 

Desconto de 5% no al-
moço (R$ 11,40/refeição 
para servidor). Tem ain-
da facilidades como com-
pra antecipada, refeições 
para levar e cartão fideli-
dade. O cardápio é balan-
ceado e acompanhado por 
nutricionista.

TEATRO

Programa ArteSesc com 
30% de desconto. São 
eventos culturais de te-
atro, música, dança, ar-
tes visuais, cinema e li-
teratura.

ODONTOlOgIA 

Consultas com 10% de 
desconto. Possui uma es-
trutura moderna com equi-
pamentos e materiais que 
atendem às normas de bio-
segurança. O atendimento 
é feito com agendamento 
prévio: (54) 3221.5233.

PHE 

O Projeto Habilidades 
de Estudo (PHE) disponibi-
liza 20 vagas (manhã) e 20 
vagas (tarde) para crianças 
aventurarem-se no univer-
so de conhecimento e ha-
bilidades no turno inver-

so ao escolar. A abertura 
de novas vagas pode ser 
acompanhada pelo site do 
Sesc, mas segundo a agen-
te de cultura, Vanessa Fal-
cão é bom ficar atento pois 
a procura pelo serviço é 
grande e as vagas limita-
das são limitadas.

POUSADA

Apartamentos com ar-
-condicionado, TV, frigobar, 
café da manhã, banheiros 
compartilhados com capaci-
dade total para 20 pessoas. 
O valor da diária é R$ 60,00 
(conforme disponibilidade).

SESC gAMES

Está chovendo e não 
sabe o que fazer para dis-
trair a criançada? O Sesc 
disponibiliza uma sala de 
jogos com fliperamas, vi-
deogame, Xbox, jogos de 
mesa e internet gratuita. 
o ambiente é super organi-
zado e convidativo. O ser-
viço não tem custo para as-
sociados.

A estrutura oferecida pela 
unidade Sesc Caxias, agora 
está disponível aos servidores 
associados. Os descontos nos 
serviços variam entre 30% e 5%. 
“Esta parceria oportuniza mais 
qualidade de vida aos servidores, 
apresentando facilidades de 
acesso à cultura, lazer, atividade 
física e entretenimento”, 
assegura Silvana Piroli,  
presidente do Sindiserv.

PARA 
APROvEITAR, 
vOCê 
PRECISA:

Apresentar 
comprovante de 
endereço, cópia de 
RG, CPF e carteirinha 
de sócio do Sindiserv.


