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O Sindiserv 
participou 

ativamente dos 
movimentos contra 
os retrocessos das 

políticas do governo 
e em defesa da 
aposentadoria, 

educação e 
preservação de 
direitos #15M, 

#30M, #14J e#13A! 
Seguimos na 
resistência! 
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Confira o calendário 

Local foi danificado 
por chuva de granizo 
em 13 de abril. 
Após seis meses 
em reformas e 
investimento de 
R$ 90 mil, espaço 
volta a receber 
atividades educativas 
e culturais.

Finalizadas as obras de 
recuperação do auditório
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Reuniões, palestras, feiras, passeios e 
eventos culturais fazem parte de uma 
agenda intensa no Sindiserv. Participe!
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Seminário das 
Guardas Municipais
Atividade promovida pelo Sindiserv reúne 
trabalhadores, especialistas e autoridades 
de várias partes da Região e Estado, em 10 
de outubro.
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 Nossa luta é a luta de todos(as) por 

NENHUM DIREITO A MENOS!
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Acredito que o nosso atu-
al prefeito imaginava que 
não chegaria a se eleger, 
mesmo que falando fute-
bolisticamente, sempre 

houve a esperança dele, afinal, nada 
é impossível de acontecer.

Eis que então, com ânsia quase 
aflita de uma ideia proclamada por 
alguém que se apresentava como “O 
NOVO”, que sublevaria a cidade com 
suas promessas de administrador, che-
gou lá como que de surpresa. 

Promessas de campanha à parte, 
vimos nosso prefeito revelar-se intole-
rante e radical. Ele apresenta incapa-
cidade e indisposição ao diálogo, não 
quer ouvir e aceitar pensamentos e 
ideias alheias.  

Hoje, nos deparamos com um nú-
mero exacerbado de sindicâncias 
executadas contra a nossa categoria, 
um recorde nada interessante. Ob-
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servamos exemplos de funcionários sen-
tindo-se acuados a contrariar ou denun-
ciar, por exemplo, más condições de tra-
balho, ou até mesmo, um velado assédio 
moral nos setores, sob o medo da alcunha 
de ‘delator’.  

O nepotismo, que aliás, é uma tendên-
cia presidencial do momento, também é 

façanha adotada em nossa 
aldeia, onde o irmão do en-
castelado prefeito, acumu-
la cargos e benesses turísti-
cas financiadas com impos-
tos pagos por todos nós. Im-
postos esses que deveriam 
ser empregados ao intento 

do bem-estar social, saúde, segurança, 
valorização do serviço público, etc.

Em campanha, o Prefeito demons-
trou ser acessível e afável, mas logo 
despiu-se da máscara, assumindo sua 
forma sincera, expressão esta que tem 
origem no renascentismo, inicialmen-
te utilizada para classificar esculturas 
em mármore perfeitas, pois as imper-
feitas eram retocadas com cera. Ain-
da que eu prefira a versão que remonta 
aos bailes de máscaras, onde os partici-
pantes se disfarçavam utilizando más-
caras de cera, revelando-se ao retirar 
a máscara e ficar “Sin Cera”. Retornan-
do à cena principal, agora “Sin Cera”, 
pode-se perceber a real face do chefe 
do Executivo, que revelou-se uma pes-
soa muito diferente daquela apresen-
tada em campanha. Ano que vem tere-
mos novas eleições municipais, então 
fica a pergunta: para onde vamos? 

De onde viemos? Como chegamos? 
Para onde vamos?

O nepotismo é tendência 
presidencial do momento e 
também façanha adotada 

em nossa aldeia
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PATRIMÔNIO

Uma sede que é um verdadeiro        
Clube do Servidor

Temporada de verão 2019/2020 promete encantar associados, 
com novas piscinas e espaços de diversão e lazer

 Construção do Galpão Campeiro;

 Terraplanagem e melhoria dos 
acessos e estacionamento;

 Preparação para construção da 
estação de tratamento de esgoto;

 Regularização  da área urbana e 
ambiental;

 Seguro com cobertura para todos os 
tipos de sinistro;

 Construção de duas novas piscinas;

 Água das novas piscinas aquecida 
por meio de sistema ecológico 
(energia solar);

 Qualificação da área de lazer infantil;

 Instalação de novas placas de 
sinalização.

No dia 10 de novembro 
está programada a abertu-
ra da Temporada de Verão 
2019/2020 na Sede Cam-
pestre do Sindiserv. As ati-
vidades terão início às 
9h30 com a solenidade de 
inauguração das novas pis-
cinas e do galpão campei-
ro, que poderá ser utiliza-
do também fora da tempo-
rada. A direção da entida-
de está programando um 
dia repleto de atividades 
esportivas e recreativas 
como aulas de ioga, pila-
tes, dança, esportes, além 
de shows musicais e a tra-
dicional distribuição de pi-
colés e pipoca.

O Campeonato de Fu-
tebol 7 também está en-
tre as atrações da abertu-
ra. “A vida é feita de tra-
balho, mas não podemos 
esquecer que precisamos 
também de lazer, descan-
so e convívio com a família 
e amigos. o Sindicato valo-
riza esses momentos quan-
do investe em qualidade 

Regulamento 
da Sede 

Campestre
Conforme definido em reu-

nião do Conselho Deliberativo no 
mês de agosto, o horário de fun-
cionamento das piscinas será das 
10h às 13h e das 14h às 18h30. 
Para quem utiliza a área de cam-
ping, foi alterado o item que es-
tabelece o horário para instalação 
de equipamentos que deve ser fei-
to entre 9h e 19h. Outra modifi-
cação permite ampliar o número 
de convidados fora de tempora-
da, podendo levar até 10 pessoas, 
com o desconto de 50% por cen-
to do valor definido para a tempo-
rada. É necessário disponibilizar a 
lista prévia de convidados para o 
uso do salão. 

Neste ano, devido às mudan-
ças ocorridas nos descontos em fo-
lha de pagamento pela atual admi-
nistração, os gastos no local deve-
rão ser pagos em dinheiro ou car-
tão de crédito/débito. 

na estrutura da sede cam-
pestre, tornado-o um clu-
be para o ano todo”, afir-
ma a presidente do Sindi-
serv, Silvana Piroli.

O vice-presidente do 
Sindiserv, Rui Miguel da Sil-
va, que acompanha todo 
o processo de construção 
e reforma do local, anun-
cia mais uma novidade: a 
construção de um quiosque 
coberto com churrasqueira 
com capacidade para até 
80 pessoas.

Conforme o diretor fi-
nanceiro do Sindiserv, Mar-
celo dos Santos, os inves-
timentos no local ultrapas-
sam R$ 800 mil, divididos 
em novas construções, re-
paros e equipamentos.

“Os servidores que fre-
quentarem a sede campes-
tre nesta temporada per-
ceberão muitas mudanças, 
desde melhorias na área 
de lazer infantil até a tem-
peratura da água nas novas 
piscinas, que serão aqueci-
das”, salienta.

Direção participou da construção do Galpão Campeiro no mês de setembro Novas piscinas contarão com aquecimento ecológico

Confira algumas 
ações de melhorias:
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Servidores 
como agentes 

transformadores 
da realidade 

“Não basta saber que ‘Eva viu a uva’. É preciso compreender qual a 
posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para 

produzir a uva e quem lucra com esse trabalho.” (Paulo Freire)

SERVIDOR: 
a função 

desvalorizada 
pelo Governo

dagógico baseado nesse método parte de uma 
investigação temática para verificação do uni-
verso vocabular do aluno e dos modos de vida 
e costumes da região, com o objetivo de en-
tender como o aluno percebe sua realidade.

Os delegados que fazem parte do Conselho 
do Magistério do Sindiserv estiveram reunidos 
no dia 8 de agosto para debater assuntos como 
a revisitação dos regimentos escolares, proje-
to de militarização das escolas municipais e o 
mais grave: a falta de diálogo com a Secretaria 
Municipal de Educação (SMED).

Na oportunidade, os professores puderam 
presenciar a apresentação da professora Ma-
risa Formolo Dalla Vecchia sobre seu  livro O 
acendedor de esperanças, onde relata a vin-
da de Paulo Freire para nossa cidade em 1983.

A professora Marisa falou que os estudos so-
bre a obra de Freire contribuíram não só na 
formação dos (as) professores (as), mas tam-
bém na adoção de práticas pedagógicas em 
escolas da Rede Municipal.

Gislaine Freitas, também professora muni-
cipal, relatou a experiência metodológica vi-
venciada na EMEF Paulo Freire. O trabalho pe-

A construção de uma 
sociedade democrática, 
e que prima pelo seu de-
senvolvimento sustentá-
vel, não pode abrir mão 
de um serviço público 
de qualidade, que passa 
pela valorização do ser-
vidor público, no âmbi-
to municipal, estadual e 

federal. A participação dos servidores é indis-
pensável para o conjunto da sociedade, pois 
são eles que atuam diretamente na busca pe-
las resoluções das demandas, são os trabalha-
dores públicos que possuem um olhar apura-
do e conseguem identificar situações que ou-
tros não enxergam, como uma criança que vai 
à escola com fome, um atendimento de saúde, 
a segurança ao atravessar uma rua e até mes-
mo na água que chega em nossas casas. Porém, 
o mais triste é que, nos últimos anos, percebe-
mos a desconstrução da imagem do servidor, o 
sujeito que enxerga o coletivo, em detrimento 
do individualismo, a começar pelo atual chefe 
do executivo.  

O atual governo, tenta de todas as formas 
e maneiras disferir golpes sobre o conjunto de 
servidores com o objetivo de retirar diretos. Os 
servidores tiveram seus direitos garantidos na 
forma da lei e mantidos no seu Estatuto.  

A gestão municipal, na sua ideologia estru-
tural, tem como um dos critérios transformar 
a vida cotidiana do servidor, criando um clima 
hostil entre os colegas. Estas ações visam de-
sestabilizar e enfraquecer o conjunto de servi-
dores com medidas que impactam diretamen-
te na saúde mental. Mas, para aplacar estes 
desmandos do gestor, os servidores têm à sua 
disposição uma ferramenta dinâmica e eficaz 
que é o Sindicato, uma entidade atuante na 
luta cotidiana contra a retirada de direitos dos 
servidores.  

Diante das adversidades cotidianas os ser-
vidores entendem que a prestação de serviço 
para o conjunto da sociedade deve ser man-
tido com qualidade pois os governantes pas-
sam, mas nós, continuamos firmes servindo a 
comunidade! 

João Antônio Ferreira
Diretor do Sindiserv

EDUCAÇÃO / OPINIÃO

Golpes contra o
conjunto dos servidores
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No final de 2018, o 
Sindiserv em conjun-
to com o Conselho Mu-
nicipal de Saúde, reali-
zou diversos questiona-
mentos e apresentou à 
Secretaria Municipal de 
Saúde, alternativas para 
melhorar o atendimen-
to e estrutura da saú-
de sem fechar o PA 24h, 
prevendo o caos na saú-
de pública. Porém, a Ad-
ministração seguiu com a 
proposta de fechamento 

O IGH, empresa baiana que administra a 
UPA ZONA NORTE em Caxias do Sul, já recebeu 
mais de R$ 25 milhões desde 2017. As denúncias 
sobre a gestão do local vão desde assédio moral 
contra trabalhadores, não pagamento de obri-
gações trabalhistas bem como a falta de insu-
mos básicos para o atendimento da população.

SAÚDE

Governo Guerra ficará 
marcado pelo descaso    
com a saúde pública

Quase um ano após o fechamento do Pronto Atendimento 24h, cerca de 120 mil atendimentos 
deixaram de ser realizados. População sofre com a falta de leitos e superlotação em hospitais.

do Postão 24h e a promes-
sa de que estaria reforma-
do no período de 6 meses, 
o que não se concretizou.

A entidade defen-
de que uma gestão se 
faz com diálogo, motiva-
ção e empatia tanto com 
a sociedade quanto com 
seus próprios trabalhado-
res. Ao contrário, presen-
cia atos de desprezo com 
quem padece pela falta 
do serviço e com os pró-
prios trabalhadores.

O Sindiserv, por meio 
da sua assessoria jurídica, 
protocolou em agosto um 
pedido de impugnação do 
edital 149/2019 endere-
çado ao presidente da co-
missão e licitação do mu-
nicípio de Caxias do Sul. A 
entidade expõe como mo-
tivo principal a terceiriza-
ção do espaço total do an-
tigo PA 24 horas, repassan-
do-o de forma integral à 
iniciativa privada. A ação 
está embasada nos artigos 
197 e 199 da Constituição 
Federal, os quais relegam 
a atividade terceirizada na 
área da saúde ao caráter 
complementar.

Ação contra terceirização 
da UPA Centro

Outro argumento 
está embasado no art. 
24, da Lei 8.080/90, 
que regula o repasse 
para a iniciativa privada 
da saúde, apenas quan-
do as disponibilidades 
do poder público forem 
insuficientes. “Não é o 
caso de Caxias do Sul, 
pois já existia a estrutu-
ra pública do PA 24 horas 
com a atuação de profis-
sionais especializados. 
Terceirizar a íntegra do 
atendimento de urgên-
cia e emergência  é me-
dida ilegal”, salienta a 
presidente do Sindiserv, 
Silvana Piroli.

Denúncia contra 
terceirizada
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Os painelistas convidados apresentaram suas 
experiências nas atividades da guarda, dentre eles 
o secretário de Segurança de Novo Hamburgo (NH), 
Roberto Jungthon; o professor e mestre em Direito 
Marcos Peroto; e o diretor da Guarda Municipal de 
Caxias do Sul, Marcelo Enio Haetinger. O mestre em 
Direito Eduardo Pazinato da Cunha gravou um vídeo 
com as contribuições.
Também estiveram como debatedores convidados 
o vice-presidente de aposentados da Associação 
do Ministério Público (AMP/RS), Paulo Natalicio 
Weschenfelder; a presidente do Conselho Municipal 
de Educação e Comissão dos Diretores de Escolas 
Municipais de Caxias do Sul, Glaucia Helena Gomes; 
e a presidente do Sindiserv, Silvana Piroli.
No comando do Sindiserv, Silvana Piroli criticou o 
que chamou de autoritarismo da atual administração 
por causa da ausência de diálogo e de uma decisão 
concreta em relação à GM. “A falta de legislação e o 
vaivém do governo sobre a Guarda tem transformado 
o dia a dia (dos servidores)”, assinala a presidente.

Sobre as questões que 
envolvem a Lei Federal 
13.022/14, que estabelece 
o Estatuto Geral das Guar-

Secretário não 
garante amparo legal

Convocado para escla-
recimento de conflitos en-
tre a Guarda Municipal e o 
Executivo, o titular da Se-
cretaria Municipal de Se-
gurança Pública e Prote-
ção Social (SMPPS), Eder-
son de Albuquerque Cunha 
esteve presente na sessão 
da câmara dia 17 de se-
tembro, para responder 
aos questionamentos do 
Legislativo. 

No entanto, a apresen-
tação de Cunha foi contra-

Falta de respaldo

Represálias
No dia 2 de maio, quan-

do os servidores da GM des-
locaram-se da sede social 
do Sindiserv para o prédio 
do Executivo com o obje-
tivo de apresentar os ques-
tionamentos da categoria, 
não foram recebidos. 

No mês de agosto, as 
represálias chegaram por 
meio de sindicâncias emi-
tidas pelo Executivo con-
tra os trabalhadores. Ape-
sar de a pauta ter sido as-
sinada por mais de 100 
dos 169 servidores, Cunha 
disse que os desconten-
tes são minoria. “A nega-
tiva de diálogo, de escu-
ta, coloca o serviço pú-
blico em alerta e cria di-
ficuldade de atuação. Por 
mais vontade que tenha-
mos de atender a popu-
lação, existem limites de 
decisão”, afirma Silvana.

“Pensar diferente e questionar, para alguns é um crime. E motivo de 
desonra, desqualificação, assédio, violência psíquica e moral. Será que 
esse padrão é saudável? Será que isso é gestão? Estamos diante de uma in-
vestida contra a democracia. Hoje o Sindicato é um espaço democrático e 
plural de escuta, acolhida e construção de consenso entre os servidores e 
o serviço público é o nosso papel! Conte com o Sindicato, estamos de por-
tas abertas.” - Silvana Piroli, presidente do Sindiserv

Vivemos uma madrugada longa

Sem diálogo
Cunha reconheceu que 

não realizou até agora a 
aproximação adequada 
com os servidores da GM, 
alegando dificuldades in-
ternas que estariam sen-
do resolvidas. Em sua fala 
alegou que realiza reuni-
ões quinzenais com o ge-
rente; semanais com fis-
cais; e contato diário e di-
reto com o diretor e geren-
te operacional da Guarda 
Municipal, para aprimora-
mento dos serviços pres-
tados. “Ficou claro que a 
atual administração, ape-
sar das promessas feitas, 
não regulamentará a Lei 
13.022/14, privando a ci-
dade de ações mais am-
plas para a Guarda Munici-
pal. Quem perde é a popu-
lação que tanto precisa de 
segurança”, destaca a pre-
sidente.

 Audiência pública versa sobre 
papel da Guarda Municipal

SEGURANÇA

O Sindiserv esteve representado pela presidente Silvana Piroli na audiência promovida pela Comissão de 
Segurança Pública e Proteção Social (CSPPS), em 28 de agosto, no plenário da Câmara de Vereadores

ditória. Ao mesmo tem-
po em que reitera o papel 
preventivo da Guarda Mu-
nicipal ao atuar em mu-
danças culturais em busca 
da paz, suspendeu o traba-
lho nas escolas municipais. 
A falta de diálogo com os 
servidores têm sido o prin-
cipal ponto de desconten-
tamento da categoria.

das Municipais, Cunha de-
fende-se dizendo que o 
município não tem poder 
para legislar sobre a or-
dem pública, mas desta-
cou que busca o aparelhan-
do a Guarda como se polí-
cia fosse. “Essa situação 
dúbia em que os servido-
res são incentivados a agir 
como polícia, mas sem res-
paldo do Município precisa 
de esclarecimentos. Sobre 
o fato e equipar a GM, é 
necessário dizer que mui-
tos precisam mandar fazer 
os próprios uniformes por 
falta de reposição. Falta 
o básico”, adverte a pre-
sidente do Sindiserv, Silva-
na Piroli, que acompanhou 
a sessão.
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CAMPANHA SALARIAL 

 É hora de intensificar a luta!
Na noite de 22 de agosto, servidores estiveram reunidos 

para debater os passos da Campanha Salarial 2019

A Assembleia Ge-
ral da categoria, rea-
lizada no plenário da 
Câmara de Vereado-
res, discorreu sobre 
a necessidade de re-
sistência e enfrenta-
mento. O secretário-
-geral, Valderês Fer-
nando Leite, fez a 
leitura da trajetória 
percorrida pela en-
tidade desde março, quan-
do foi lançada a Campanha 
Salarial 2019 e foi mais uma 
vez constatada a falta de 

diálogo do Executivo.
A administração rece-

beu a comissão de negocia-
ção em apenas três oportu-

O auditório do Sindica-
to dos Servidores Municipais 
de Caxias do Sul, localizado 
no 6º andar da sede social 
da entidade, foi reaberto ao 
público em 26 de setembro, 
depois de passar seis meses 
fechado para restauração 
da estrutura física, com in-
vestimento superior a R$ 90 
mil. A reabertura do auditó-
rio contou com o espetácu-
lo “Tributo a Luciano Pava-

Referente ao descon-
to em folha dos convê-
nios, a Prefeitura Munici-
pal está utilizando como 
base o mês de outubro de 
2018, sem considerar os 
reajustes. Devido a este 
fato, é necessário que os 
sócios dirijam-se até o 
Sindicato com os três últi-
mos contracheques para 
recálculo de margem e 
também façam a auto-
rização do desconto em 
conta corrente. Aos cor-

• Manter as reivindicações;
• Estabelecer um calendário de mobilização 

(foram realizadas visitas aos locais de trabalho, reu-
niões setoriais e dois atos 15 de maio e 13 de agosto);

• Mobilização pelo cumprimento das leis por 
parte do Executivo;

• Esclarecimentos à população denunciando os 
desmandos e destacando a importância do serviço 
público;

• Fim das terceirizações;
• Resgate das promessas de campanha feitas 

pelo Executivo e não efetivadas;
• Apresentação da proposta ao Conselho Gestor 

sobre a ampliação de adesão ao IPAM/Saúde;
•	 Objetividade	e	intensificação	sobre	as	pautas	

da campanha;
•	 Intensificar	a	judicialização	das	questões	que	

envolvem os servidores;
• Construção de símbolos que representem a 

luta dos servidores;
• Realização de um grande ato público previsto 

para o mês de outubro;
• Campanha contra o ASSÉDIO MORAL, que cul-

minará no dia 09 de novembro com o Seminário con-
tra	Assédio	Moral	entre	outras	ações	foram	definidas	
pela categoria.

Deliberações da Assembleia

nidades e declarou a 
Campanha como as-
sunto superado. 

“No dia 15 de 
maio foi feito um ato 
importante, que ini-
ciou em frente ao 
Centro Administrativo 
Municipal e seguiu até 
a praça Dante Alighie-
ri. Precisamos reto-

mar as manifestações para 
sermos ouvidos”, ponderou 
Silvana Piroli, presidente do 
Sindiserv.

Convênios e descontos

rentistas da Caixa Econô-
mica Federal é necessário 
autorizar o desconto no 
terminal ou aplicativo. O 
Santander fará o primei-
ro teste para desconto no 
mês de outubro. 

“Não renovar o con-
vênio tem o objetivo de 
enfraquecer o Sindica-
to, mas o prejudicado é 
o servidor que tem difi-
culdades. O desconto em 
folha para compras em 
mercado é uma necessi-
dade de muitos, enquan-
to o desconto em conta 
corrente gera dificuldades 
para cobrança e acesso a 
crédito”, aponta a presi-
dente do Sindiserv, Silva-
na Piroli.  

Auditório restaurado

rotti”, fruto da parceria en-
tre o tenor Dirceu Pastori e 
banda e o Sindiserv.

No dia 13 de abril, um 
forte temporal com granizo 
comprometeu o telhado da 
nossa sede social. O reves-
timento em gesso do audi-
tório cedeu e a água inun-
dou o local.

Conforme o diretor fi-
nanceiro do Sindiserv, Mar-
celo dos Santos, a tempes-

tade comprometeu toda a 
parte elétrica, equipamen-
tos, sistema de som, além 
das poltronas e piso.  “O 
trabalho envolveu a avalia-
ção da estrutura e das per-
das, depois foram cotadas 
diversas empresas para os 
reparos. O resultado final 
ficou dentro do esperado e 
agora estamos entregando 
aos servidores o espaço re-
formado”, assinala.
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ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS
ASSUNTO NÚMERO SITUAÇÃO

Samae 
ETA Ana Rech 

(insalubridade)
010/1.09.0042936-7

Ação julgada parcialmente procedente, no sentido de condenar o SAMAE ao pa-
gamento 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 tramitação na 4ª Câmara Cível, sob a Relatoria do De-
sembargador 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 determinar o pa-
gamento do adicional de insalubridade em grau médio, a contar 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. 
Já realizamos o pagamento das custas devidas e aguardamos a liberação do pro-
cesso para as próximas diligências. Processo já foi devolvido pelo SAMAE, faremos 
carga para iniciar o procedimento executório.

ETA Celeste 
Gobatto  

(insalubridade)
010/1.10.0028277-5

Sentença julgou parcialmente a ação, sendo determinado que o réu reestabele-
ça o pagamento adicional de insalubridade em grau médio, a contar da data de 
suspensão do pagamento do adicional de insalubridade. 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 re-
metido ao Tribunal de Justiça. Apelação Cível distribuída sob o nº 70067074609, 
em tramitação na 3ª Câmara Cível, sob a Relatoria do Desembargador Eduardo 
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. Já iniciamos a 
elaboração dos cálculos.

ETA Parque 
Imprensa 

(insalubridade
010/1.10.0028759-9

Publicada sentença que 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 insalubridade. SAMAE apresen-
tou recurso de apelação para a exclusão do pagamento do adicional de insalubri-
dade em grau médio, ao passo que o SINDISERV recorreu para que o adicional seja 
pago sobre o grau máximo. Apelação Cível distribuída sob o nº 70069056307, em 
tramitação na 3ª Câmara Cível, sob a Relatoria do Desembargador Nelson Antonio 
Monteiro Pacheco. O processo está concluso para julgamento. Foi negado provi-
mento ao recurso de apelação do SAMAE, sendo mantida a sentença de parcial 
procedência. O processo já retornou para a 1ª Instância para início do processo 
de cumprimento de sentença. O processo está na fase de pagamento das custas 
devidas. Após poderemos iniciar o cumprimento de sentença.

SAMAE 
Divisão de Esgoto 
(insalubridade)

010/1.11.0007695-6

Ação foi extinta por ilegitmidade passiva do SAMAE. Apelação Cível distribuída sob 
o nº 70075043091, em tramitação na 3ª Câmara Cível, sob a Relatoria do Desem-
bargador Ricardo Bernd. O processo está concluso para julgamento. O processo foi 
redistribuído ao Desembargador Jerson Moacir Gubert. A apelação do Sindicato 
não foi provida. O processo irá baixar para pagamento de custas.

1/3 Férias 
Magistério

010/1.10.0001201-8 Processo está em fase de pagamento. 

Ação 
Horas extras

010/1.08.0020151-8

Processo remetido ao Tribunal de Justiça em 14/08/2012 para julgamento da ape-
lação do Sindicato (70050681832 3ª Câmara Cível). Apelação parcialmente provida, 
para se dar cumprimento ao artigo 101 da Lei Complementar nº 3.673/1991. Inter-
posto 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. In-
terposto Agravo de instrumento ao Recurso Especial sob o número 70071626030. 
Aguarda Julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Recurso do Município foi des-
provido. 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 for-
ma proporcional. Município já apresentou contestação. Processo está aguardando 
intimação para apresentação de réplica. A réplica foi protocolada. O processo está 
concluso para julgamento. A sentença foi improcedente. Interpusemos recurso de 
apelação e agora o processo irá para o Tribunal para julgamento. Processo está 
concluso para julgamento com o Desembargador Eduardo Delgado.

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 apresentamos réplica. O Ministério Públi-
co opinou pela procedência da ação. Ação foi julgada procedente. Município 
interpôs recurso de apelação. Processo está concluso para julgamento com a 
Desembargadora Matilde Chabar Maia.

 Ação de 
Restituição de 

Imposto de 
Renda – Auxílio-

Creche

9003462-
87.2018.8.21.0010

Ação ajuizada para restituir os valores indevidamente retidos no Imposto de Ren-
da. Município já apresentou contestação. A réplica foi protocolada. O Município 
foi intimado. Publicada a sentença que julgou procedente a ação. O Município 
apresentou recurso e estamos aguardando julgamento.

A assessoria jurídica do Sindiserv apresentou 
em setembro os números relacionados aos pro-
cessos na entidade. No total são realizados cer-
ca de 700 atendimentos/ano, mais de 400 ações 
de horas extras (cada ação é formada por um gru-
po de cinco pessoas),  412 processos de 1/3 de fé-
rias (em grupo de cinco pessoas),  mais de 800 
ações individuais de sócios, 14 ações civis públi-
cas, 80 sindicâncias onde foram realizadas as de-
fesas, destas, 40 estão em andamento. 

Ações jurídicas
em números

Informações 
importantes

1Procure imediatamente o 
Sindiserv quando receber 
notificação de Sindicância.

2O Sindiserv dispõe de um 
diretor de plantão (inclusi-
ve ao meio-dia) para sanar 

dúvidas, orientar ou prestar escla-
recimentos. 

3Agende seu horário com 
a assessoria jurídica pelo 
fone 3228.1160. Os aten-

dimentos acontecem todas as ter-
ças-feiras das 8h30 às 12h e das 
13h30 às 17h e às quintas-feiras, 
das 16h às 19h. 
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Em uma noite gela-
da de inverno na Ser-
ra Gaúcha, um grupo 
formado por 20 alunas 
do curso de magistério 
está reunido em uma 
sala no final do longo 
corredor da maior esco-
la pública de Caxias do 
Sul.

Uma bola de vidro 
circula de mão em mão. 
Ao segurá-la, cada uma das adolescentes ex-
pressa algo de seus sentimentos a respeito de 
valores, de vida, de decisão profissional e ca-
minhos a seguir, este objeto chamado de obje-
to da fala.

O encontro é conduzido pelo facilitador de 
Justiça Restaurativa-Círculos de Construção de 
Paz, Adilson Martins Corrêa, 55 anos, professor 
da rede municipal de Caxias do Sul. Ele exer-
ce o cargo de assessor pedagógico da SMED/Re-
conexão, na atividade de Justiça Restaurativa/
Círculo de Construção de Paz, desde o ano de 
2013, no atendimento de conflitos na esfera da 
Infância e Juventude.

Nos horários de folga, à noite e em finais de 
semana, Adilson  é voluntário do Programa Ca-

VALORIZAÇÃO 

Servidores públicos são a ponte 
entre sociedade e estado

O servidor público costuma desenvolver uma afinidade única com o bem-estar social. 
Nesta edição, vamos contar um pouco da vivência de Adilson Martins Correa como voluntário 

no programa Caxias da Paz e sua experiência de “fazer o bem”

xias da Paz, onde facili-
ta encontros de Círculos 
de Construção de Paz, 
em diversos setores da 
comunidade, principal-
mente em escolas.

Apesar da tempe-
ratura beirar a zero 
grau, ele saiu do confor-
to da sua casa e seu la-
zer para possibilitar um 
encontro onde as ado-

lescentes pudessem ser ouvidas, reestabele-
cer uma harmonia e possibilitar uma paz inte-
rior e aquecer o coração da garotada através da 
escuta.“Trabalho na área de conflitos de crian-
ças e adolescentes em situação de vulnerabili-
dade social há bastante tempo. Iniciei na Co-
missão Municipal de Amparo a Infância (COMAI) 
no início da década de 90, e de lá fiz carreira 
voltada a área da Educação para a resolução de 
conflitos e violência escolar, onde fui requisi-
tado por diversos momentos para fazer media-
ção e facilitação de conflitos em comunidades 
e junto a Rede Municipal de Caxias do Sul, na 
qual sou servidor público. 

Sempre tive o viés da área social. Acredi-
to que sou mais útil, posso ajudar um pouco 

SIGNIFICADO - Baseados na cultura 
ancestral de tribos indígenas, os 
círculos podem ter diversas finalidades, 
como círculo de fortalecimento de 
vínculo, circulo de conflito, circulo de 
pertencimento, circulo de acolhimento, 
circulo de autocuidado, circulo de 
fortalecimento de vínculos, circulo de 
luto, circulo de harmonização, depende 
do objetivo do grupo a necessidade 
daqueles participantes.

Valorização da Cultura da Paz

as pessoas a serem um pouco mais felizes pelo 
simples fato de escutá-las, sem juízo de valo-
res. Tempos atrás encontrei uma jovem que 
atendemos na Central de Justiça Restaurati-
va há muito tempo na resolução de uma ques-
tão da guarda de uma criança. O caso foi resol-
vido, cumprimentei-a e perguntei como esta-
vam seus pais e seu filho. No final da conversa, 
ela me perguntou: ‘vocês continuam fazendo o 
bem?’, acho que essa pergunta resume o bene-
fício para a sociedade”, conclui Adilson. 
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O Sindiserv lança a campanha 
de novos sócios evidenciando as 
vantagens de ser associado. To-
dos os servidores que associarem-
-se entre os dias 05 de agosto e 
15 de dezembro concorrem a prê-
mios (veja o regulamento aces-
sando o site: www.sindiserv.com.
br).  Quem já decidiu de forma in-
teligente e já é sócio do Sindiserv 
também concorre a prêmios que 
serão sorteados no dia 26 de outu-
bro durante o jantar dançante do 
Sindiserv.

JUNTOS NO SINDICATO 

Decisão inteligente 
é fazer parte do Sindiserv
Quem decide pelo Sindiserv sabe que terá uma série de vantagens. É uma atitude inteligente 

que auxilia na manutenção da luta da categoria e fortalece a coletividade

Conforme a presidente do Sin-
diserv, Silvana Piroli, a entida-
de agrega cerca de 6 mil asso-
ciados oferecendo uma estrutu-
ra completa que envolve convê-
nios e parcerias, atividades cultu-
rais e esportivas, sede campestre 
revitalizada, programa QualividA, 
além das lutas importantes que 
garantiram conquistas como re-
passe da trimestralidade, 13º sa-
lário, ações coletivas que geraram 
reposição das perdas de 1/3 de fé-
rias, horas extras e URV.

1. Sucesso da sede campestre no verão / 2. Os maiores benefícios do Sindiserv são para eles. / 

3. Vantagem que os associados têm ao fazer compras com a carterinha do Sindiserv. / 4. Locali-

zado no sexto andar da sede social, permite e realização de espetáculos com qualidade. / 5. Pro-

grama do Sindiserv que porporciona atividades de educação, cultura e bem-estar. / 6. Conforme 

a última página desta edição, são realizados para aposentados. / 7. Os associados podem utilizar 

os salões para realizar as suas. / 8. Há mais de 30 anos o Sindiserv defende. / 9. Permitem des-

contos muito vantajosos para os servidores em produtos e serviços. 

VOCÊ CONHECE O SINDISERV? FAÇA O TESTE?
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AGENDA

Dia 10 | QUINTA-FEIRA
• Cine Debate, às 19h – Auditório do Sindiserv

Dia 11 | SEXTA-FEIRA
• Oficina de meditação com profª Maísa, às 13h30  -  2º andar 

Dia 18 | SEXTA-FEIRA
• Passeio/Aposentados: Templo Budista/Pedra do Silêncio
• Palestra “Cuidados com a pele e novas tecnologias”, 
com dermatologista Drª Vanusa Buzelato Prestes Perini,
das 13h30 às 16h – 5º andar 

Dia 22 | TERÇA-FEIRA
• Conselho do Samae – 8h30
• Workshop “Organização de cozinha” com Vilce 
Comerlatto, às 14h - 5º andar

Dias 22 e 23 | TERÇA e QUARTA-FEIRA
• Oficina Didática Freiriana, às 19h – 5º andar 

Dia 26 | SÁBADO
• Jantar Dançante do Servidor, às 19h30 -
no Salão Paroquial Santa Catarina

Dia 29 | TERÇA-FEIRA
• Conselho da Guarda, às 14h 

Dia 7 | QUINTA-FEIRA
• Conselho Da Saúde, às 14h

Dia 8 | SEXTA-FEIRA
• 6º Encontro de Coros – Auditório do Sindiserv

Dia 9 | SÁBADO
• Seminário “Relações de Trabalho: Combate ao 
Assédio Moral”, das 8h às 12h - Auditório do Sindiserv
Informações e inscrições gratuitas pelo fone: (54) 3228.1160

O objetivo é contribuir com a formação e capacitação de servidores, delegados 
sindicais, dirigentes sindicais e profissionais das áreas jurídica e da saúde para o 
enfrentamento de situações de assédio e violência psicológica no setor público 
municipal. O encontro contará com especialistas da região e de outros estados 
brasileiros, o evento pretende debater o exercício do poder pelos agentes públi-
cos e as consequências disso nas relações entre as pessoas. 

Dias 9 e 10 | SÁBADO e DOMINGO
• Passeio/Aposentados: Cambará do Sul

Dia 10 | DOMINGO
• Abertura da Temporada de Verão 2019/2020

Dia 12 | TERÇA-FEIRA
• Início do Campeonato de Vôlei/Sindiserv, 18h30 - Enxutão

Dia 14 | QUINTA-FEIRA
• Conselho do Samae, às 8h30
• Show: Samuel Sodré - Clube Da Esquina

Dia 21 | QUINTA-FEIRA
• Conselho do Magistério, às 8h30

Dia 22 | SEXTA-FEIRA
• Passeio/Aposentados: Guaporé

Dia 26 | TERÇA-FEIRA
• Conselho da Guarda, às 14h

Dia 27 | QUARTA-FEIRA
• Cine Debate, às 19h

Dia 29 | SEXTA-FEIRA
• Chá Com Conversa, às 15h - 3º andar 

OUTUBRO NOVEMBRO
Dia 10 | QUINTA-FEIRA
• 1º Seminário das Guardas Municipais da Serra Gaúcha, 
das 8h30 às 12h e das 13h às 17h - Auditório do Sindiserv

 
PROGRAMAÇÃO:
8h30 – Saúde emocional da Guarda Municipal
Expositora: Sara Jane Lima de Oliveira
10h – Fortalecimento das Guardas Municipais
Expositor: Charles Kieling
12 - Intervalo (almoço)
13h – Evolução das Guardas Municipais 
Expositor: Aldo Bruno Ferreira Chiattone (Secretário Municipal de 
Segurança Pública de Pelotas – Presidente da AGEMUSP)
15h30 – Da Proteção do Patrimônio à Defesa da Vida: as Guardas Municipais 
como polícia do século XXI
Expositor: Eduardo Pazinato da Cunha
*	Os	participantes	receberão	certificados	ao	final	do	Seminário.
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Programe-se e participe 
das atividades

Todos os dias, dezenas de servidores participam de atividades organizadas especialmente 
para os associados, nas áreas de formação, lazer, cultura e integração



SINDISERV

O Sindiserv está abrindo nova 
turma de Espanhol para iniciantes, 
sempre às quartas-feiras, das 9h 
às 10h30. Conforme a instrutora 
de idiomas Barbara Lipp há 
disponibilidade de vagas nos 
níveis mais avançados mediante 
teste de nivelamento, para isso, 
basta agendar um horário com 
o atendimento do Sindiserv.            
O valor da mensalidade                     
é de R$ 60,00. 

Nova turma 
de Espanhol

A mais nova modalidade de Dança 
Fitness (inserida no programa 
QualividA) está sendo oferecida 
pelo Sindiserv às quartas-feiras, 
das 18h20 às 19h20, com a 
professora Cleci Damaceno Piardi. 
O valor mensal é R$ 30,00. 

Dança Fitness para 
todas as idades

O curso de Danças Gaúchas de 
Salão para servidores associados 
e acompanhantes possibilita, 
além de aprender a dançar, 
uma divertida convivência.                    
Os encontros acontecem todas as 
terças-feiras, das 18h20 às 19h20, 
com início no dia 17 de setembro, 
no 3º andar da sede social.            
O valor mensal por casal será de 
R$ 70,00. As aulas são ministradas 
pelo servidor Jorge Dutra.

Aprenda 
dança gaúcha

Valores especiais para prática 
de yoga! Essa é uma vantagem 
dos associados do Sindiserv e 
dependentes. Para realizar a 
atividade uma vez por semana, 
o custo é R$ 40,00 e duas vezes       
por semana fica R$ 60,00. 
Confira os horários das aulas:
Segunda:16h às 17h e 18h20 às 19h20
Terça: 9h às 10h  e 18h30 às 19h30
Quarta: 9h15 às 10h15
Quinta: 16h às 17h

Aulas de Yoga com 
valores especiais

Visite lugares fabulosos

DATA DA VIAGEM: 18/10/2019
ROTEIRO:
08:00 – Saída em frente ao Sindiserv/ 
Caxias;
09:30 – Chegada prevista em Três 
Coroas, visitação ao Templo Budista 
Chagdud Gonpa Khadro Ling;
12:30 – Almoço com pratos quentes e 
sobremesa no restaurante Gawa Ling 
(não inclui bebidas);
14:00 – Saída em direção ao Parque 
Pedras do Silêncio, tempo livre para 
visitação (ingresso incluso);
17:00 – Saída com direção a Caxias 
do Sul, chegada prevista as 18:30.
Investimento total por pessoa:         
R$ 130,00 para sócios / R$ 150,00 
para não sócios.

Templo Budista / Parque 
Pedras do Silêncio

1º Dia: 06:30 – Saída de 
Caxias do Sul, em frente ao 
SINDISERV; 08:30 – Início do 
passeio pelo Cânion Fortaleza 
(Duração de 5 horas); 13:30 
– Almoço no restaurante 
Costaneira (incluso), 
comida campeira, saladas e 
sobremesas; 14:30 – Check-
in na Pousada Oliveira; 15:00 
– Saída para a cachoeira dos 
Venâncio onde terão tempo 
para fotos, apreciar belas 
paisagens e se o clima ajudar, 
tomar um banho de cachoeira; 
18:00 – Retornaremos para a 
Pousada, tempo para um breve 
descanso; 20:00 – Jantar no 

Cambará / Cânion Fortaleza/ 
Itaimbezinho

DATA DA VIAGEM: 22/11/2019
Guaporé é conhecida por oferecer 
opções em moda íntima, moda 
praia, fitness e semijoias. São mais 
de 30 fabricantes vendendo com         
preço de atacado. 
ROTEIRO:
08:00 – Saída de Caxias, em frente ao 
SINDISERV; 
10:15 – Chegada em Guaporé, parada 
na fabrica MZ Lingeries; 
12:00 – Almoço no restaurante 
Sobrado, buffet livre com sobremesa 
(incluso);
13:00 – Tempo livre para compras no 
centro da cidade; 
16:00 – Saída em direção ao 
Monumento Cristo Redentor, tempo 
para fotos; 
17:00 – Retorno para Caxias do Sul, 
previsão de chegada para as 19:15.
Valor total do investimento: R$ 90,00 
para sócios / R$ 110,00 para não 
sócios.

Compras em Guaporé

Restaurante Casarão (incluso), 
comida campeira, saladas e 
sobremesas; Após, retorno ao 
hotel.

2º Dia: 07:30 – Café da 
manhã na pousada; 08:30 – 
Saída em direção ao Cânion 
Itaimbezinho, passeio com 
duração de 5 horas; 13:30 
– Almoço no restaurante 
Costaneira (incluso), 
comida campeira, saladas e 
sobremesas; 15:00 – Retorno 
para Caxias do Sul, chegada 
prevista para as 17: 00.

Investimento: R$ 370,00 para 
sócios / R$ 410,00 para não 
sócios

DATA DA VIAGEM: 09/11 a 10/11
ROTEIRO:

INSCRIÇÕES PARA AS ATIVIDADES: 

3228.1160
com Bernardo

Passeios para sócios(as) aposentados(as) estão 
entre as atividades que movimentam o Sindicato. 

São atividades de integração, geralmente de um dia, 
que contemplam as belezas da região. 

Faça sua reserva pelo whatsApp: 9141-7740


