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Em defesa do 
SERVIÇO PÚBLICO!

Servidores realizaram amplas 
e frequentes mobilizações
no primeiro semestre

Diretoria do Sindiserv esteve
presente nos setores informando
e mobilizando os servidores

Sede Campestre 
abre com restrições 

e cuidados
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Nesta edição bus-
camos mostrar um 
pouco das ativi-
dades desenvolvi-
das ao longo des-

te ano e algumas de nossas lu-
tas, que não foram poucas. Por 
isso, quando você estiver lendo 
O Corrente, verá que algumas 
matérias se referem a ações 
passadas; outras buscam apon-
tar o que nos aguarda no próxi-
mo período.

O ano de 2021 está sendo 
marcado pela pandemia, mas 
também pela sobrecarga de 
trabalho  dos servidores e pelas 
tentativas de precarização do 
serviço público.

PRESENÇA
Em diferentes cargos ou 

funções, nós, servidores, esti-
vemos sempre presentes, atra-
vés do nosso trabalho a serviço 
da população caxiense. Não es-
tivemos parados, nem ausentes 
da vida das pessoas. Foram os 
servidores públicos que garan-
tiram atendimento à população 
num momento tão difícil e as-
sustador. Ao contrário do que 
apregoa o governo, a pandemia 
mostrou que os serviços públi-
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cos, além de necessários, são vi-
tais para a população.

Nossa rotina foi alterada, nos-
sas condições de trabalho, modi-
ficadas. Em muitos casos tivemos 
nossa casa transformada em local 
de trabalho ou trabalhamos horas 
a fio realizando tarefas e atenden-
do a população, enfrentando nos-
sos medos, angústias e os desafios 
impostos pela pandemia.

Passamos o período resistin-
do às consequências da reforma 
da previdência que, apesar de ter 
sido promulgada e alguns aspec-
tos já serem autoaplicáveis, apre-
senta outros dissabores que estão 

por vir. Estamos resistindo e espe-
ramos que você esteja atento ao 
nosso chamado.

Construímos, por meio de visi-
tas, reuniões, debates, vídeos e li-
ves, uma boa discussão sobre a re-
forma administrativa: a PEC 32, 
que terá sua votação na comissão 
especial ainda neste mês. Somos 
contra a PEC32, pois tanto a pro-
posta original como seu substituti-
vo serão muito nefastos e destrui-
rão o serviço público, além de pe-
nalizarem os atuais servidores, os 
próximos e os aposentados. 

Já convivemos com os efei-
tos do congelamento de avan-
ços, adicionais e licença prêmio 
impostos pela lei federal 173.  
A lei 173 é usada como pretexto 
para a não concessão de reposição 
da inflação. Continuamos lutando 
pela trimestralidade que não sig-
nifica aumento, justamente só re-
põe o que foi consumido pela in-
flação. E em tempos de inflação 
elevada, aumentos absurdos de 
combustíveis, preços em dispara-
da e salários arrochados, nosso po-
der de compra é perdido e nossa 
condição de vida se deteriora.

Apesar de todas as dificuldades 
precisamos manter a esperança. 
Quando estamos juntos, conversa-

Não somos um, SOMOS MUITOS!

mos, discutimos, compreende-
mos o que está acontecendo, os 
projetos em disputa e buscamos 
os melhores caminhos e formas 
de agir. Nem sempre consegui-
mos êxito, mas não fugimos do 
enfrentamento e das lutas. 

NÃO VÃO NOS CALAR!
O Sindiserv estará sempre ao 

lado do servidor. O sindicato foi 
construído por todos e está aí 
para defender nossos direitos. 
Não vão nos calar. Não vão nos 
intimidar. Sabe por quê? Porque 
não somos um, somos muitos. 

Somos profissionais dedica-
dos e comprometidos com nossa 
cidade. Desempenhamos o nos-
so trabalho com a máxima qua-
lidade para que ela possa dar a 
todos os seus moradores condi-
ções dignas de vida e acesso a 
serviços de água, saúde, sanea-
mento, educação, segurança, 
assistência, entre outros.

Como diz a frase poéti-
ca atribuída a Pablo Neruda, 
“Podem  destruir todas as flo-
res, mas não  poderão con-
ter a chegada da primavera.” 
Que ela chegue logo e que es-
tejamos juntos para vê-la!
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MOVIMENTO

Servidores mostram força em ato 
contra a reforma administrativa

Uma mobilização histórica, assim foi o ato realizado no dia 18 de agosto, 
Dia Nacional de Lutas – Greve geral do setor público contra a PEC 32/2020

 Os atos realizados na parte da 
manhã e da tarde reuniram cente-
nas de trabalhadores da rede mu-
nicipal em frente ao centro ad-
ministrativo e, na parte da tarde, 
também contaram com uma cami-
nhada até a praça Dante Alighieri. 
As atividades ocorreram em todo o 
Brasil, com uma forte mobilização 
da categoria nas ruas e nas redes 
sociais. A defesa de um serviço pú-
blico de qualidade esteve durante 
todo aquele dia entre os top tren-
ds do Twitter no Brasil.

Conjuntura nacional 
e internacional 

Antes mesmo das 7h, diretores 
do Sindiserv realizaram visitas em 
diversos locais de trabalho, enfati-
zando a necessidade de atuar tam-
bém na conscientização da comu-
nidade sobre as armadilhas da re-
forma administrativa que prevê o 
fim dos serviços públicos, a preca-
rização e terceirização das ativida-
des, dentre outros prejuízos à po-
pulação.

Abraço
O dia amanheceu com mau 

tempo, mas apesar da chuva e ven-
to, os servidores compareceram 
ao ato às 10h, em frente ao cen-
tro administrativo municipal. Após 
as falas de servidores, a presiden-
te do Sindiserv, Silvana Piroli, con-
vidou os participantes a realizarem 
um abraço simbólico ao prédio da 
Prefeitura, lembrando a dedicação 
dos trabalhadores concursados às 
suas atividades e a necessidade de 
valorização da categoria.

Muito visual
A manifestação dos servidores 

dos mais diversos setores lembrou 
a precarização e a indignação com 
a falta de reconhecimento. A cria-
tividade dos servidores pôde ser 
observada pelos cartazes, faixas, 
além de dois painéis lembrando 
que, muito além da defesa da esta-
bilidade dos servidores — que com-
provadamente evita a possibilida-

de de corrupção como em casos, 
por exemplo, da compra da vacina 
Covaxin, em que um servidor pú-
blico denunciou a tentativa de fal-
catrua por parte de membros do 
governo Bolsonaro que atuavam no 
Ministério da Saúde — a luta tam-
bém é em defesa dos empregos, 
contra as privatizações e demais 
pautas dos trabalhadores de todas 
as categorias.

Representantes 
da categoria

Servidores das áreas de saúde, 
educação, segurança, assistência 
e saneamento proferiram suas fa-
las sobre o caminhão de som. Os 
destaques foram para as reformas 
realizadas nos últimos anos, como 
a trabalhista e previdenciária que 
em nada contribuíram para me-
lhorar as vidas dos trabalhadores 
e, ao contrário, extinguiram di-
reitos e precarizaram as relações 
de trabalho.

Caminhada
As imagens mostram a grandio-

sidade da adesão. A caminhada dos 

trabalhadores do serviço público 
saiu da frente do paço municipal 
em direção à Praça Dante Alighieri 
por volta das 16h, com o apoio dos 
servidores da fiscalização de trân-
sito. Na praça, representantes dos 
movimentos sociais e dos trabalha-
dores realizaram suas falas em re-
púdio à PEC 32/2020 e em apoio 
ao serviço público, além dos ve-
readores Lucas Caregnatto, Estela 
Ballardin, Renato Oliveira, os de-
putados Luciana Genro e Pepe Var-
gas se manifestaram.

Em defesa do 
Serviço Público

A presidente do Sindiserv, Sil-
vana Piroli, destacou em sua fala 
a importância do serviço público. 
“As pessoas acham que não preci-
sam de nada que é público, porém, 
por trás da água que sai das tor-
neiras das casas, a fiscalização dos 
produtos que consome e das  va-
cinas nos postos de saúde, existe 
um servidor dedicado e preocupa-
do com a execução do seu servi-
ço”, assinala.
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MOVIMENTO

Intensa mobilização reforça 
pautas da Campanha Salarial 
Mobilizações ao final de cada mês têm alertado a administração pública e a comunidade

sobre a importância e a urgência de valorizar os servidores públicos

As perdas inflacionárias dos servidores públicos muni-
cipais de Caxias do Sul já somam mais de 9% no primei-
ro semestre deste ano, gerando revolta diante dos au-
mentos na cesta básica, energia elétrica, gás de cozinha 
e combustível. 

Mais uma vez o destaque dado aos servidores antes da 
eleição não se consolidou em uma prática democrática e 
de valorização dos serviços públicos. 

O descaso da administração municipal em relação às 
pautas reivindicadas pelos servidores, somado às amea-
ças e instabilidades provocadas pela votação da reforma 
administrativa, levaram às mobilizações realizadas no úl-
timo dia útil do mês, desde abril. Todas as ações são de-
cididas em conjunto a partir das instâncias do sindicato, 
como conselhos e assembleias e a diretoria se desdobra 
para informar e convocar. Lá se vão cinco meses de atos 
no Largo da Prefeitura, mostrando a capacidade de orga-
nização, a coragem e a resistência dos servidores  neste 
momento tão difícil para a categoria.

“Trimestralidade não é aumento trata-se da recom-
posição de perdas. Não dá para jogar toda a culpa na 
Lei 173/2020, porque ela nega o reajuste, o que não é o 
caso”, explicou o assessor jurídico do Sindiserv, o advoga-
do Ricardo Bertoncini. 

Bertoncini destacou os movimentos jurídicos para re-
duzir as perdas dos servidores. Em relação à Lei 173/2020, 
já existe uma ação civil pública em tramitação desde o 
ano passado. “Ainda não há uma sentença. Mesmo que 
encerremos o ano sem o repasse em relação aos congela-
mentos dos avanços, a ação está discutindo a necessida-
de de reposição do período”, destaca.

“Estamos realmente preocupados com a falta de com-
prometimento no repasse da trimestralidade e também 
com a decisão de contratação de uma empresa para im-
plementar as reformas. Talvez o Executivo ainda não se 
deu conta de que a Reforma Administrativa retira muitos 
poderes dos municípios, tornando-os meros carimbadores 
de papel”, destaca Silvana Piroli, presidente do Sindiserv. 

A MOBILIZAÇÃO CONTINUA
As atividades permanecem sendo realizadas no pró-

ximo período. Os servidores podem acompanhar a partir 
do site e redes sociais do Sindiserv. “Este é um momento 
decisivo do resto das nossas vidas”, alerta Silvana Piroli. 

Ato simbólico de 31 de agosto

Flores/esperança no ato simbólico

Visitas aos setores

Visitas aos setores

Mobilização em 30 de julho

Ato em conjunto com movimentos sociais em 24 de julhoBandeiras em destaque
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EDUCAÇÃO

Ao nosso cansaço, 
responderemos com luta!

Sucessivas políticas 
públicas ou a au-
sência delas têm le-
vado a um desgaste 
emocional, físico e 

mental dos educadores. Po-
líticos repetem à exaustão, 
em época eleitoral, a prio-
ridade da educação. Depois 
de passadas as eleições, re-
velam o total descompromis-
so com a educação e com as 
condições de trabalho da Es-
cola Pública. A sociedade, 
embora saiba da importân-
cia da educação, mantém-se 
indiferente ao desmonte da 
Escola Pública. 

Como se não bastassem o 
desmonte do Plano Nacional 
de Educação, o congelamen-
to dos recursos para Educa-
ção e Saúde (EC 95) por 20 
anos, ainda convivemos com 
a pandemia que desnudou a 
inexistência de política edu-
cacional, a falta de inves-
timentos, o despreparo da 
gestão e a irresponsabilida-
de no planejamento educa-

cional. A Covid 19 desnudou o 
que estava encoberto: as maze-
las sociais e a falta de política 
educacional das escolas para o 
século 21.

O trabalhador e a trabalha-
dora da educação tornaram-se 
um ser multitarefas: aula on-
line, aula presencial, estudos 
monitorados, plataformas onli-
ne, atendimento por whatsapp, 
email, presencial, busca ativa, 
atendimento às famílias, pla-
nejamento pedagógico, ativi-
dades flexibilizadas, correção 
das atividades, registro peda-
gógico, super planilha, produ-
ção de conteúdos online, entre-
ga de marmita, distribuição de 
kits de alimentos, aferição de 
temperatura, vigilância sanitá-
ria, cumprimento de protocolos 
sanitários, etc. Tudo isso leva o 
profissional à exaustão e a ser 

* Olga Neri de Campos Lima - Diretora de Educação do Sindiserv

* Olga Neri de Campos Lima

responsável por atribuições que 
não são suas. Entretanto, em 
nossa cidade fomos surpreen-
didos com o decreto acen:a da 
Eleição de Diretores cujo QPE 
(Quadro de Pessoal por Escola), 
não considera a realidade e ne-
cessidades durante e pós pan-
demia. Cabe o questionamen-
to: Se as condições de traba-
lho já são extremas, como será 
possível manter a sobrecarrega 
de trabalho dos profissionais da 
educação? Que condições ade-
quadas de funcionamento terão 
nossas escolas? De que forma 
nossos estudantes serão atendi-
dos? Qual o compromisso com a 
educação pública de qualidade 
da administração municipal? Im-
portante lembrar que tal decre-
to aconteceu na mesma sema-
na em que o prefeito enviou à 
Câmara o projeto de Lei de Di-

retrizes Orçamentárias (LDO) 
que prevê a criação e nome-
ação de diversos cargos em 
comissão (CCs), concessão 
de verba de representação 
de 25%, 50% sobre vencimen-
tos de algumas funções, per-
mite que 72 cargos de dire-
tores do Executivo passem da 
função gratificada de nível 8 
(FC 8) para a função gratifi-
cada de nível 9 (FC 9), entre 
outras benesses. É preciso di-
zer não a tudo isso! Ê preciso 
defender o direito à educa-
ção, o direito cidadão a servi-
ços públicos oferecidos à po-
pulação. Lutemos agora, to-
dos, porque só a nossa força 
poderá barrar o fim do servi-
ço público. Por isso, diga NÃO 
à Reforma Administrativa que 
mira no servidor, mas atinge a 
toda a população.
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SAÚDE

Conferência Municipal da Saúde
analisa cenário e define propostas

O Sindiserv apoiou e participou do processo que articula as políticas públicas para a
saúde no âmbito do município e define propostas para as outras instâncias de discussão.

Pré-conferência com os profissionais da saúde foi realizada em agosto

A pré-conferência dos profissio-
nais da saúde realizada no dia 24 
de agosto contou com a partici-
pação da Conselheira Nacional de 
Saúde (CNS), a bióloga sanitarista, 
Conceição Silva. A atividade, orga-
nizada pelo Sindiserv, foi realizada 
por meio da plataforma Zoom com 
transmissão pelo YouTube da pági-
na da Prefeitura Municipal. Den-
tre as informações importantes 
prestadas por Conceição, destaca-
-se a redução progressiva no inves-
timento em saúde em virtude da 
Emenda Constitucional 95 e agora, 
soma-se ao programa Previne Bra-
sil com aporte ligado à produção 
e não à assistência de qualidade. 

Conjuntura nacional 
e internacional 

De acordo com os dados apre-
sentados por Conceição, a Emen-
da Constitucional (EC 95/2016), 
que congelou os investimentos pú-
blicos em saúde e educação repre-
senta uma perda acumulada de R$ 
20 bilhões até 2019, com projeção 
de R$ 700 bilhões até 2036. “Ago-
ra chegamos ao programa “Previ-
ne Brasil”, instituído pelo Gover-
no Federal em 2019, que reduz 
ainda mais os repasses”, adverte. 

Mudanças gerais 
no modelo de 
financiamento 

das APS 
O novo modelo proposto pelo 

Previne Brasil leva em considera-
ção a captação empoderada, com 
percentuais por meio de desem-
penho, sendo que quem não esti-
ver cadastrado não terá acesso aos 
serviços ofertados pelo SUS. Atual-
mente as equipes de saúde da fa-
mília serão formadas por médico, 
enfermeiro, técnico de enferma-

gem e agente comunitário de saú-
de. Com a proposta, a equipe será 
de médico e enfermeiro, com uma 
carga horária menor que a atual 
de 40h, que poderá ser de 20 ou 
30h. O pagamento será por desem-
penho, excluindo indicadores que 
hoje são relevantes, assim como 
programas importantes à exemplo 
do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família).

Conselho Nacional 
de Saúde

Ações e posições
De acordo com a represen-

tante do CNS, não houve trans-
parência na discussão referen-
te aos indicadores, além do pro-
grama focar no cuidado e ame-
açar os princípios de universali-
dade e integralidade e, sobretu-
do, existe a tendência dos municí-
pios que já apresentam dificulda-
des ficarem com menos recursos. 

Avaliação geral 
e perspectivas 

Novo Modelo de Financiamen-
to da APS e PNAB 2017 não foram 
aprovados pelo CNS, entre os prin-
cipais argumentos apresentados 
por Conceição, está a redução da 

participação dos Agentes Comuni-
tários de Saúde (ACS) no programa 
do Governo. “Todos sabem que os 
agentes são a porta de entrada da 
atenção básica. O Previne Brasil li-
mita a atuação desses profissionais 
apenas para os grupos de risco”, 
denuncia.

Propostas 
Com a participação dos profis-

sionais de saúde, presentes da pré-
-conferência, foram elencadas as 
propostas levadas à Conferência 
Municipal realizada nos dias 10 e 
11 de setembro no auditório da Fa-
culdade da Serra Gaúcha (FSG):

1- Garantir os serviços de saú-
de existentes, mantendo o qua-
dro atual nas equipes sendo médi-
co, enfermeiro, técnicos e agentes 
de saúde, ASB e odontólogo, terri-
tório atual com equipes completas 
e multiprofissionais;

2- Implementar no programa 
“Pra Vida” possibilidade de duas 
matrículas, ampliando de 20h para 
40h, a atuação dos profissionais 
odontólogos;

3- Sistema informatizado e uni-
ficado que permita o cruzamento 
de dados para oferta se serviços 
aos usuários em diversas políticas;

4- Garantir o repasse do incen-
tivo aos Agentes Comunitários de 
Saúde e Agentes Comunitários de 
Endemias;

5- Garantir o deslocamento dos 
ACSs em suas atividades;

6- Garantir a realização de con-
cursos públicos e nomeações de 
profissionais;

7- Realizar a adequação físi-
ca dos consultórios odontológicos,  
fornecer os equipamentos neces-
sários para permitir o retorno dos 
atendimentos eletivos;

8- Necessidade de cuidado com 
a saúde mental dos profissionais da 
saúde, garantindo o grau máximo 
de insalubridade a todos os profis-
sionais de saúde;

9- Implementar CAPS regionais;
10 – Registrar e acompanhar 

notificações da vigilância epide-
miológica decorrente de intoxica-
ção decorrente do uso de agrotó-
xicos.

RETIRE O SEU BRINDE
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SANEAMENTO / SEGURANÇA

Água não é mercadoria
Reunião com a direção do SAMAE questiona sobre a desestatização do saneamento 

que ameaça o serviço pretado pela autarquia

Corrente SINDISERV

Representantes do Sindiserv e 
membros do Conselho dos servido-
res do SAMAE estiveram reunidos 
com a direção da autarquia, para 
debater assuntos ligados ao servi-
ço. Na última reunião do Conse-
lho, dia 11 de agosto, um dos en-
caminhamentos foi justamente so-
licitar uma reunião com os gesto-
res do SAMAE para falar sobre os 
PLs 211e 210/2021, que tramitam 
na Assembleia Legislativa e autori-
zam o Poder Executivo do Estado 
do Rio Grande do Sul a promover 
medidas de desestatização do Sa-
neamento, uma medida que é re-
jeitada pelo Sindiserv.

De acordo com a presidente do 
Sindiserv, Silvana Piroli, este assun-
to é recorrente nas reuniões com 
os delegados. “Caso seja privatiza-
da a água e o saneamento não ha-
verá o controle da população e a 
tarifa irá aumentar. Somos contra 
a privatização da água e queremos 
o SAMAE fortalecido. Não quere-
mos que o município apoie o proje-
to do leite que traz prejuízos para 
o SAMAE.”, destaca.

Segundo o Sistema Nacional 
de Informações sobre Saneamen-
to (Sinis) de 2018, 83,6% da popula-
ção brasileira tem acesso a serviços 
de abastecimento de água e 53,2% 

usam serviços de esgotamento sani-
tário. De acordo com as entidades, 
a privatização do serviço pode im-
pedir o acesso aos serviços por uma 
parte da população.

Além deste assunto, foram soli-

citadas melhores condições de tra-
balho aos servidores. Participaram 
da reunião, além da presidente, o 
vice, Rui Miguel da Silva, o diretor 
de patrimônio Eden Pires, os dele-
gados, Magayver Rech, Saulo da Cos-

ta, Jefferson Saraiva, Adão Carva-
lho e Israel Sitta da Rosa. Por par-
te da administração estavam o dire-
tor-presidente, Gilberto Meletti, o 
diretor, Angelo Barcarollo e Silvana 
Mastella.

RETIRE O SEU BRINDE

O Sindiserv está entregando um cooler perso-
nalizado para cada um dos associados e associadas. 
O presente pode ser retirado na sede do sindica-
to (Rua Carlos Giesen, 1217, bairro Exposição) – de 
segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h (sem fechar 
ao meio-dia).

A linda caixa térmica traz o logotipo do Sindi-
serv e a frase “Tempo bom é quando estamos jun-
tos!”, que reflete a qualidade que ganhamos quan-
do estamos em coletivo. É claro que, para o tem-
po ser bom mesmo, devemos tomar todos os cuida-
dos para evitar a Covid-19, usar a máscara, manter 
o distanciamento social e higienizar as mãos com 
frequência. Feito isso, é possível aproveitar o pe-
ríodo de luz e calor que se aproxima com alegria e 
fraternidade.
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A direção do Sindiserv marcou 
presença, em 13 de agosto, no Semi-
nário sobre a Reforma Administrati-
va, realizado no auditório Dante Ba-
rone da Assembleia Legislativa. Com 
uso de máscaras, respeito ao distan-
ciamento e acesso limitado, cerca-
de 120 dirigentes da CUT, centrais, 
federações e sindicatos gaúchos, 
que representam servidores alerta-
ram sobre o pesadelo da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) nº 
32/2020, a chamada reforma admi-
nistrativa, que não acaba com privi-
légios, mas representa o fim dos ser-
viços públicos e escancara as portas 
para o apadrinhamento, a corrupção 
e a privatização.

Com apoio do parlamento gaú-
cho e transmissão nas redes sociais, 
o seminário estadual “Os impac-
tos da PEC 32 nos serviços públicos 
municipais, estaduais e federal” foi 
coordenado pelo deputado federal 
Paulo Pimenta (PT-RS), que integra 
a Comissão Especial da Câmara que 
discute a PEC 32. 

“Os servidores públicos não dei-
xaram de trabalhar nenhum dia e so-
correram o conjunto da população, 
apesar da 
negligência 
do gover-
no federal, 
da inope-
rância do 
Ministério 
da Saúde e 
das vistas 
grossas que muitos estados fizeram, 
assim como muitos prefeitos fize-
ram de conta que nada estava acon-
tecendo”, disse Silvana em sua fala 
no evento. 

ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS

Nosso país está mergulhado na intolerância 
e os servidores públicos municipais estão dian-
te de um grande desafio: realizar seu trabalho 
em meio a ataques diários e a tentativa contí-
nua de retirada de direitos.

Neste momento, a assessoria jurídica do 
Sindiserv precisa se manter forte e atuante, 
defendendo o direito do servidor, sendo o nos-
so maior compromisso.

No ano de 2021 ficamos cada vez mais pró-
ximos dos servidores, restabelecendo o aten-
dimento presencial e mantendo os contatos 
on-line que tanto auxiliaram no período da 
pandemia.

Este contato foi crucial para o entendimen-
to e defesa de direitos na área administrati-
va, de sindicâncias e processos administrati-
vos que apresentaram taxa de arquivamento 
altíssima.

Não bastasse isso, a assessoria jurídica pro-
moveu ações específicas, voltadas aos mais di-
versos temas e envolvendo todas as catego-
rias.

Especificamente, temos a Ação Civil Públi-
ca do Tema 942 do STF, que busca garantir o 
direito a converter o tempo especial em tem-
po comum, mediante o acréscimo de tempo 
ficto de 40% para homens e 20% para mulhe-
res, para aqueles servidores que tenham man-

tido contato com qualquer agente insalubre.
Sobre a trimestralidade, recusada pelo 

prefeito, já temos distribuído Mandado de Se-
gurança Coletivo requerendo que seja a man-
tido o pagamento da parcela, direito garanti-
do do servidor e que deveria ser imediatamen-
te repassado.

Ainda, como prometido, promovemos di-
versas ações requerendo o pagamento de adi-
cional de insalubridade em grau máximo para 
todos os servidores que mantiveram contato 
habitual com a população durante a pandemia 
e, portanto, com risco de contrair COVID-19.

Ainda, mesmo com o trabalho realizado 
diariamente para atender os servidores e in-
centivar um ambiente de trabalho sadio, o as-
sédio moral tem sido ainda uma constante. 

Nesta linha, estamos preparando um proje-
to de conscientização em massa, que iniciará 
com um congresso sobre o tema, aberto a to-
dos os associados, sempre buscando encontrar 
a melhor solução para o problema.

Por último, mas não menos importante, a 
assessoria jurídica continua vigilante em rela-
ção a todos os assuntos que impactam a vida 
dos servidores. Seguimos sempre à disposi-
ção para quaisquer dúvidas e esclarecimentos, 
através dos canais de comunicação disponíveis 
e do atendimento presencial.  

Enfrentamos um 
momento sombrio

Muito obrigado.

Equipe Martini, Medeiros e Tonetto Advogados Associados

Sindiserv 
participa de 
seminário 

estadual sobre 
pesadelo da 

Reforma 
Administrativa
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LAZER

Sede campestre reabre para 
uso parcial pelos servidores

A Sede Campestre do 
Sindiserv — um verdadeiro 
Clube dos Servidores — 
está aberta para uso dos 
associados(as) e dependentes, 
porém ainda não é possível 
acessar o espaço com 
convidados. O local está 
aberto de quinta à domingo, 
das 9h às 17h, com acesso 
mediante agendamento pelo 
fone 54 3228.1160. 
Conforme o diretor de 
lazer do Sindiserv, João 
Ferreira, será possível fazer 
caminhadas. Já o parque 
infantil, as piscinas, salões de 
eventos e quadras esportivas 
permanecerão fechadas: 
“Poderão ingressar até 300 
sócios e dependentes por dia 
para que possamos garantir a 
segurança e a aplicação das 
normas de cuidados contra a 
Covid-19”, destaca.

REGRAS PARA UTILIZAÇÃO 
DA SEDE CAMPESTRE
Visando abertura da sede campes-

tre para seus associados/associadas e 
dependente e enquanto permanecer 
as regras do decreto estadual do sis-
tema de aviso, alerta e ação devido a 
pandemia da COVID19, a Direção do 
Sindiserv e seus associados e depen-
dentes adotarão os seguintes proto-
colos:

• Nesse período não será per-
mitido o ingresso de convidados/con-
vidadas.

• O ingresso na sede campes-
tre será com agendamento no sindi-
cato (sede social) de segunda a sex-
ta, no horário das 8h30 às 18h me-
diante presença do sócio(a) titular ou 
por ligação telefônica 54 3228-1160 
no mesmo horário. Grupos de no má-
ximo 6 (seis) pessoas.

• Para acessar a sede campes-
tre é necessário estar vacinado(a), 
conforme cronograma de vacinação.

• Uso de máscara será obriga-
tório.

Restrições de uso e protocolos são necessários para evitar a Covid-19 
e exigem a responsabilidade de todos

• A abertura da sede campes-
tre será de quinta-feira a domingo, 
no horário das 9h às 17h.

• Para utilização do parque in-
fantil e da academia ao ar livre é ne-
cessária a utilização de máscara. 
Crianças menores de 2 (dois) anos 
não necessitam seguir essa norma, 
por determinação da OMS.

• Não será permitido o acesso 
às piscinas.

• As quadras de esporte perma-
necerão fechadas.

• Não será permitido o uso do 
Galpão Nativo e o Salão de Festa.

Ao SINDISERV caberá:
• Seguir os protocolos de pre-

venção a aglomeração e manterá as 
regras de distanciamento conforme 
a determinação dos órgão competen-
tes.

•  Fazer o controle de acesso 
respeitando rigorosamente os agen-
damentos, com medição da tempera-
tura corporal na portaria.

• Exigir no ingresso e no agen-

damento comprovante de vacinação 
(sempre respeitando a fase da PNI – 
COVID 19).

•  Disponibilizar em suas de-
pendências álcool em gel em diversos 
pontos.

•  Fazer o controle do respei-
to as regras sanitárias dentro de suas 
dependências.

Aos Associados/Associadas e seus 
familiares caberá:

• Realizar o agendamento de 
sua visita previamente na sede social 
do sindicato.

•  Cumprir todas as medidas sa-
nitárias descritas em leis das três es-
feras de poderes, bem como as nor-
mas descritas nesse protocolo,

•  Usar máscara para circulação 
e nos ambientes de uso coletivo;

•  Manter o distanciamento en-
tre grupos familiares, evitando aglo-
merações;

•  Respeitar as marcações de 
distanciamento não utilizando áreas 
interditadas.
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Alerta em 
quadrinhos

Integração para 
mobilizar a categoria
DIRETORIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO

Atuação intensa e coti-
diana é o que foi exigi-
do da diretoria sindical 
no primeiro semestre 
de 2021. Para o respon-

sável pelas relações com o tra-
balho, Diames Rogério de Souza 
da Silva, é importante destacar a 
integração entre as diferentes áre-
as na intenção de mobilizar a ca-
tegoria. 

“Foram inúmeros dias de visi-
tas aos setores buscando sensibi-
lizar os servidoressobre a impor-
tância de todos se fazerem pre-
sentes nas mobilizações devido 
aos frequentes ataques do gover-
no federal através da propops-
ta de reforma administrativa, PC 
32/2020, que, se aprovada, retira 
vários direitos”, explica Diames. 
O diretor cita também a Lei Com-
plementar 173, que protela direi-
tos da categoria. 

“Foram dias de sair mais cedo e 
chegar mais tarde”, comenta Dia-

mes, mas o resultado é visível. “O 
tempo foi passando e, após quilô-
metros rodados, vimos nossa men-
sagem se multiplicar em todos os 
locais de trabalho.” 

De fato, no dia 18 de agosto 
o esforço de todos ficou demons-
trado na participação do Sindiserv 
na paralisação nacional dos servi-
dores. O número de participantes 
que compareceram na mobilização 
foi surpreendente. “Minha fala em 
cima do caminhão foi carregada 
de orgulho e satisfação, com sen-
timento de dever cumprido”, re-
vela Diames. Para ele, haverá ou-
tras grandes atividades, mas o dia 
18 ficou na história. 

Para o próximo semestre va-
mos trabalhar em conjunto para a 
realização do seminário contra o 
assédio moral que tem data pre-
vista em novembro.

Reorganização das atividades do QualividA e 
processo de retomada das atividades presen-
ciais foi o foco da atuação da Diretoria dos 
Aposentados nos últimos meses. “Desde agos-
to estamos restabelecendo os encontros pre-

senciais, com todos os cuidados e de forma gradativa, 
divulgando as ações por meio das redes do Sindiserv”, 
expõe Claudia Detanico, que coordena a área. 

Ao mesmo tempo, essa diretoria realizou as lives Chá 
com Conversa online. abordando terapias que podem 
ajudar na saúde física e mental dos servidores aposen-
tados. Articulou e firmou parcerias com Yoga Hormonal, 
UCS e realizou o curso Tô Ligado, para auxiliar o aces-
so das pessoas às tecnologias digitais e melhorar a co-
municação.  

No site do Sindiserv é possível verificar as orienta-
ções e funcionamento do QualividA e os interessados 
também podem buscar mais informações telefonando 
para o sindicato, no 54 3228.1160 ou via WhatsApp da 
Comunicação, 54 98109-0145.

Retomada presencial,
novas parcerias e
acesso à tecnologia
DIRETORIA DE APOSENTADOS

Idealizado pela diretoria 
do Sindiserv, o “gibi” das 

desventuras da família Silva 
ganhou o Brasil. Diversos 
municípios imprimiram e 

divulgaram o alerta sobre as 
consequências da reforma 

administrativa, que tem arte 
e texto do talentoso caxiense 

Fredy Varela. Em caxias,        
toda a direção do Sindiserv se 

envolveu na distribuição.
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Arte e esporte salvam!
DIRETORIA DE CULTURA

Aarte é essencial nes-
te momento difícil que 
o Brasil atravessa, tan-
to pela crise pandêmica 
que isola as pessoas do 

convívio social, quanto pelas cri-
ses política e econômica, que tra-
zem estresse e depressão. As pes-
soas se sentem inseguras e tristes 
com tudo o que está acontecendo.

Para amenizar essa condição, o 
Sindiserv não deixou de levar atra-
ções culturais para os servidores e 
a sociedade em geral. Através dos 
chamados “Assaltos Culturais”, re-
alizou apresentações rápidas nos 
setores, observando a segurança 
e protocolos sanitários. Na revista 
eletrônica SindisNEWS, abriu espa-

ço para a apresentação de artistas, 
sempre valorizando e apoiando os 
talentos locais e também os talen-
tosos associados do sindicato.

“Para o próximo período vol-
taremos com algumas atividades 
presenciais, abrimos uma turma 
de percussão, somando isso às au-
las já existentes de violão”, des-
taca o diretor de cultura do Sindi-
serv. Rodrigo Varreira. Ele explica 
que os esportes também serão re-
tomados: “Realizaremos os campe-
onatos, iniciando com o de Futebol 
Sete, que acontecerá no nosso clu-
be (sede campestre). Sempre com 
foco na segurança sanitária, reto-
maremos, como possível, as nossas 
atividades presenciais”, conclui. 

Defesa incansável da saúde 
DIRETORIA DE SAÚDE

Saúde é sempre um fator 
de máxima importância, 
mas o desafio desde 2020 
vem sendo extremo! A Di-
retoria de Saúde do Sindi-

serv está sendo incansável no tra-
balho, sempre em sintonia com 
todos os outros diretores e dire-
toras e com o planejamento do 
Sindiserv.

Conforme a diretora Maria 
Lourdes Back de Lima, a Malu, no 
primeiro semestre destacaram-se 
as seguintes ações:

- Eleição de 57 delegados sin-
dical nos locais de trabalho da Se-
retaria Municipal da Saúde (SMS).

- Visita aos locais de trabalho, 
verificando a questão dos EPIs e 
também entregando máscaras 
disponibilizadass pelo Sindiserv.

- Visita aos locais de aplica-
ção de vacinas (UBSs, UBVs, drive 
thru...) verificando as condições 
de trabalho, realização de horas- 
extras e apoiando os servidores.

- Visita nas UBSs, CES farmá-
cia, UBS Fazenda Souza e UBS Re-
olon para falar sobre a reforma 
administrativa.

- Participação nos atos no lar-
go da Prefeitura no ultimo dia útil  
de cada mês, para reposição da 
trimestralidade e em defesa do 
serviço público.

- Realização de roteiros em 
escolas, UBSs e diversos locais de 
trabalho da prefeitura para en-
trega de jornal, camisetas, gibis, 
máscaras e convocação para as-
sembleias e mobilização.

- Visitas ao almoxarifado da 
SMS para verificação de EPIs, ma-
teriais etc...

PARTICIPAÇÃO
A diretoria da saúde do Sindi-

serv faz parte de uma  equipe pa-
ritária que realizou as pré-confe-
rências e a 12ª Conferência Muni-
cipal da Saúde, nos dias 10 e 11 
de setembro.

Participou de seminário esta-
dual em defesa do SUS e de pan-
fletagens contra a reforma admi-
nistrativa e as privatizações. Aju-
dou nas campanhas de arreca-
dação de alimentos do Sindiserv 
e nas lutas pela Vacina Já e pelo 
piso nacional da Enfermagem.

Participou do comitê popular 
Covid e realizou visitas às UPAs 
Central e Zona Norte nos momen-
tos mais críticos da pandemia. 
Via Conselho Municipal da Saúde, 
participou na avaliação de metas 
das UPAs e relatórios de visitas. 

Esteve presente nos cursos re-
alizados pelo Sindiserv, de previ-
dência municipal e de comunica-
ção e também no lançamento do 
gibi contra a reforma administra-
tiva e jubilamento dos servidores. 

LIVES
A presença on-line da direto-

ria de saúde também foi impor-
tante com participação nas lives 
Pastoral Operária Região Sul, so-
bre o trabalhador da saúde, En-
contro nacional dos funcionários 
públicos e live da Confetam pela 
aprovação da PL 2564 (piso nacio-
nal da Enfermagem).
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Buscando consciência 
para a igualdade de gênero 
DIRETORIA DA MULHER

Estreando como Diretoria, 
a área que atua nas po-
líticas para as mulheres 
teve participação atuan-
te e planeja eventos fu-

turos, como relata a diretora Ro-
sângela Palmira Dalla Vecchia:

Participações:

- Congresso da Confetam;
- Encontro Nacional de Mulhe-

res Servidoras Públicas da Confe-
tam;

- Curso de formação sobre RPC 
(Regimes Previdência Complemen-
tar) com Luciano Fásio;

- Reuniões para esclarecer a si-
tuações do FAPS;

- Pré-conferências da Saúde;
- Seminário da CUT sobre Re-

forma Administrativa;
- Ciclo de Debates promovido 

pela CUT.
- Coletivo de Saúde da CUT/RS.

Realização:
- Atividades em comemora-

ção ao Dia Internacional da Mulher 
com ação Servidoras Inspiradoras;

- Lançamento do cartaz Disque 
Denúncia 180 contra a violência 
sobre a mulher.

Eleições:
- CONDIM, o Sindiserv faz par-

te da Executiva do Conselho Muni-
cipal do Direito da Mulher;

- FAPS, com a eleição pe-
los inativos da diretora Rosângela 
Dalla Vecchia, eleita também para 
a presidência do Conselho Delibe-
rativo.

Próximas atividades:
- 21 Dias de ativismo (novem-

bro/dezembro);
- Criação do Coletivo Mulheres 

em outubro;

- Atividades  Definidas para só-
cias em outubro.

Odiretor de Patrimônio do Sindiserv, Éden Ta-
deu Pires, acredita que não há patrimônio 
maior para um sindicato do que o seu asso-
ciado e associada. Por isso, agradece o apoio 
de todos nas lutas conjuntas.  

“Nesses tempos de pandemia e destruição de nos-
sos direitos, o Sindiserv criou vários mecanismos de co-
municação para ficar próximo do sócio e levar informa-
ções das nossas lutas e investimentos”, afirma o diretor.  

Os investimentos tiveram o critério da responsabili-
dade e foram realizados para o bem-estar dos associa-
dos. Exemplo disso é a revitalização e criação de vários 
itens e opções para o lazer em harmonia com a nature-
za para os usuários da sede campestre, que hoje é um 
verdadeiro “Clube dos Sevidores”. 

“Sabemos que ainda temos muito para fazer, mas 
com apoio dos associados venceremos as dificuldades 
que estão no horizonte”, finaliza Éden. 

Investimentos com 
responsabilidade
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO

Durante o primeiro semestre, ainda sob o clima 
de pandemia, a Direção de Comunicação cen-
trou seus esforços em campanhas de rádio, 
internet e TV focadas na Campanha Salarial e 
na mobilização de contrariedade ao contexto 

nacional de crise econômica e ameaças da PEC32 (refor-
ma administrativa).

Diante do constante desafio em comunicar de manei-
ra direta e objetiva, estreitando das mais diversas for-
mas os laços entre os pleitos do Sindiserv e a socieda-
de, foram criados novos canais de comunicação, como 
a Revista Eletrônica SindisNews, realizada ao vivo todas 
as segundas-feiras, às 18h, pela página do Sindiserv no 
Facebook e canal do YouTube. Funciona como uma via 
direta de divulgação e análise, apresentando também 
diversão, cultura e formação, ampliando os horizontes 
dos servidores públicos de Caxias do Sul.

 Conforme o diretor de comunicação, Alvoni Prux 
dos Passos, “Foi um semestre árduo, enfrentamos os de-
safios e estamos preparando mais novidades, como o au-
mento do uso do podcast como ferramenta de comuni-
cação e a implementação do projeto de construção da 
memória oral do Sindiserv”, destaca. 

Comunicar para 
servidores e sociedade
DIRETORIA COMUNICAÇÃO
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Na noite de 25 de agosto, a di-
retoria de formação em conjunto 
com a diretoria dos aposentados 
do Sindiserv realizou a entrega dos 
certificados aos participantes do 
projeto “Tô ligado”, uma iniciativa 
que visa estimular o uso de recur-
sos tecnológicos por meio de en-
contros que desmitificam  a dificul-
dade de acesso.

Em sua fala, o diretor de for-
mação, Cristiano Cardoso enfati-
zou a alegria em contribuir para 
a inclusão digital dos associados 
que, muitas vezes não participam 
das atividades por receio. “Perder 
o medo de errar, de mexer no ce-
lular e descobrir as ferramentas foi 
nosso principal desafio. Mas, fo-
mos além, pudemos aprofundar 
também sobre a busca de informa-
ções corretas e o combate às fake 
news”, destaca.

A presidente do Sindiserv, Sil-
vana Piroli salientou a importância 
do Sindicato em promover ações 
inclusivas aos aposentados e tam-

bém aos servidores da ativa. “Busca-
mos oportunizar espaços de apren-
dizado, mas também de convivên-
cia. Quando um servidor diz que os 
encontros além de produtivos fo-
ram divertidos nos sentimos ‘abra-

DIRETORIA DOS APOSENTADOS

Primeira turma do projeto 
“Tô ligado” recebe certificados

Encontros de aprendizagem e convivência visam estimular o uso de recursos 
tecnológicos pelos servidores aposentados

Atividades on-line e
presenciais neste semestre

Desde 1º de setembro, as au-
las de dança, ginástica, yoga, vio-
lão e percussão voltaramm a acon-
tecer de forma presencial na sede 
social do Sindiserv. As aulas de lín-
guas permanecem no modo online. 
A decisão pela retomada ocorreu 
após diversas reuniões entre a di-
retoria dos aposentados e o time 
de instrutores do QualividA e uma 
pesquisa entre os usuários.

Conforme a diretora dos apo-
sentados, Claudia Detânico Callo-

çados’”, afirma.
Claudia Detânico Calloni arran-

cou risadas dos presentes ao con-
tar sobre as situações envolvendo 
as peripécias tecnológicas durante 
o curso. “Também fiz o curso, per-

di o medo e criei algumas confusões, 
mas isso tudo faz parte do apren-
dizado. Somos de uma geração que 
não se permite dizer que não sabe 
fazer e sou muito grata por me des-
vencilhar dessas amarras”, conta.

ATIVIDADES DESPORTIVAS IDIOMAS ATIVIDADES CULTURAIS

ni, foram articuladas todas as me-
didas protetivas necessárias para 
reiniciar com segurança as ativida-
des presenciais, tais como assepsia 
do espaço físico entre uma ativida-
de e outra, distanciamento, me-
dição de temperatura, disponibi-
lidade de álcool em gel e contro-
le de acesso. Para poder participar 
na modalidade presencial é neces-
sário estar com o esquema vacinal 
completo (duas doses) e apresen-
tar a carteirinha de sócio.
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VANTAGEM DE ASSOCIADO

Livraria Liceis
Fone: (54) 3224-2337

Condições: 5% de desconto e 
em até 5 vezes (dependendo 

do valor)

EDUCAÇÃO

Livraria Maneco
Fone (54) 4009-7133

Condições: até 3x (parcela 
mínima R$ 50,00)

LAZER E DIVERSÃO 

Paglitur Viagens e Turismo
Fone (54) 3289-0400

Desconto de 2,5% cumulativo com 
desconto de qualquer natureza em 

todos os artigos e/ou serviços de 
pacotes de viagens

Parcelado de 6 à 10 vezes

ÓTICAS

Ótica e Joalheria Brisa 
Fone (54) 3214-4387

Condições: 10% de desconto 
e parcelamento em até 8X

Ótica Lauro
Fone (54) 3039-2797

Condições: Descontos de 
5% a 20% e condições de 

pagamento até 5x

Ótica Luxo
Fone (54) 3028-3177

Condições: descontos de 25% 
a 30% e parcelamentos 

em até 5x

Villy Joalheria e Óptica
Fone (54) 3223-8313

Condições: valor do preço à 
vista parcelado em 5x

POSTOS DE 
COMBUSTÍVEIS

Posto Longhi
Fone (54) 3537-1600

Descontos: preços especiais 
para servidores e desconto 

em conta-corrente

Posto Rodeio
Fone (54) 3027-2000

Condição: 1x

SAÚDE

Emercor 
Emergências Médicas
Fone (54) 3535-1234

Condição: mensal 

Estética Idheal
Fone (54) 99207-0610

Descontos: Parcelamento para 
valores acima de R$100,00. 

Massoterapia, Ventosaterapia, 
Estética Facial e Corporal, Reiki e 

Acupuntura.

Farmácia do Ipam
Fone (54) 4009-7700 Desconto 

exclusivo para celetista: 12% nas 
compras à vista e 11% de desconto 
a prazo (convênio). Não cumulativo 

com preços promocionais

SERVIÇOS

Parapasso
Fone (54) 3025-7627

Condições: 4x

Brisa Calçados
Fone (54) 3221-7476

Descontos: variam de 1 a 
4% – Parcelamento em até 4 

vezes

Grupo Cazo
Fone (54) 3021-3518

Descontos: Desconto em 
folha de pagamento

Eko’7
Fone (54) 3214-5204

Descontos: 5%

Estação dos Brinquedos
Fone (54) 3534-8588

Condições: pagamento em 
até 5 vezes

Kenpo Sports
Fone (54) 3025-8585

Condições: 4x

La Santé Com. Produtos 
Veterinários

Fone (54) 3202-1887
Condições: 15% banho, 
tosa, clínica, recreação e 
hotel e 10% produtos – 

Parcelamentos: consultar a 
conveniada

L. Formolo & Cia Ltda
Fone (54) 3223-2755

Condição: mensal

Libergás Comércio de Gás
Fone (54) 3227-2263

Condição: 1x

Mariani Artefatos de Couro
Fone (54) 3223-2777

Condição: 4x

Santa Beneditta – Moda 
Feminina, Acessórios e 

Presentes
Fone (54) 3025-8624

Condições: 10% de desconto 
à vista e ou parcelamento em 

até 5x

Stillo Deluma
Fone (54) 3028-6208

Condição: 4x

S&I Informática
Fone (54) 3028-6208
Descontos: 10% para 

serviços e 5% para produtos. 
Parcelamento: verificar 

diretamente com o convênio

WF Móveis Sob Medida e 
Iluminação

Fone (54) 3223-7675
Desconto: 5% em iluminação 

e móveis

SUPERMERCADOS

Supermercado Andreazza / 
Vantajão

Fone (54) 3226-1011
Condição: 1x

Supermercado Lanzi
Fone (54) 3222-2016

Condição: 1x

Supermercado Rossetti
Fone (54) 3224-2138

Condição: 1x

Aproveite! Nesta página os convênios e na página ao lado as parcerias
Nestes tempos bi-

cudos de crise, todos 
os benefícios que au-
xiliem a economizar 
são muito importan-
tes. O Sindiserv arti-
culou convênios e par-
cerias que fazem uma 
grande diferença no 
cotidiano, pois apre-
sentam desde itens 
essenciais, como ali-
mentação, combus-
tível, saúde e educa-
ção, até roupas, lazer 
e ediversão. Confira!

CONVÊNIOS
Os convênios são 

produtos e serviços 
ofertados para asso-
ciados aos Sindiserv 
com pagamento par-
celado em folha de 
pagamento ou des-
conto à vista.

PARCERIAS
A negociação é di-

reta com o prestador 
de serviço mediante a 
apresentação da car-
teira de sócio, sem-
pre com atendimento 
e benefícios diferen-
ciados.

O site do Sindiserv 
sempre apresenta a 
lista completa e atu-
alçizada de convênios 
e parcerias. 
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VANTAGEM DE ASSOCIADO - PARCERIAS

Catavento Centro de 
Psicomotricidade Educacional

Fone (54) 3041-0005
Desconto: 10%

EDUCAÇÃO

CENSUPEG Caxias do 
Sul Pós-Graduação em 

Neuropsicopedagogia e 
Educação Especial Inclusiva

Fone (54) 9977-6727
Descontos especiais

 

Escola de Educação Infantil 
Aldeia Encantada 

Fone (54) 3028-2328
Descontos: 10% nas 

mensalidades e 20% na taxa 
de matrícula

Escola de Educação Infantil 
Colorindo Vidas

Fone (54) 3041-1016
Descontos: Turno Integral: 
R$500,00 / Turno Parcial: 

R$ 450,00 e Matrícula R$ 250,00.

Escola de Educação Infantil 
Divertidamente

Fone (54) 3021-5310
Descontos: 20% de desconto nas 

mensalidades para associados

Faculdade Fátima
Fone (54) 3535-7300

Desconto: 30% de desconto 
nas mensalidades

Hello Brasil
Descontos: 30% nas aulas de  

inglês on-line 

Instituto Minsky (Idiomas)
Fone (54) 3228-2600

Descontos: 35% de desconto nos 
cursos de idiomas

Fone (54) 3025-2541
Descontos: 15% na loja, cursos, 
oficinas e palestras - 10% para 

filhos nos cursos, oficinas, 
e palestras 

Espaço A Clínica de Fisioterapia
Fone (54) 3039-3966

Descontos: 50% avaliações 
e 10% na clínica

Hideale Fitness
Fone (54) 3027-6363

Descontos: Mensal – R$115,00
Semestral – R$90,00

Silvana Tomazzoni – Terapia 
Manual para Dor e Reabilitação 

Pós-Operatório Corpo e Face
Fones (54) 99167-9566 

Desconto: 20%

Suzana Cardoso – Serviços 
Estéticos e Salão de Beleza
Fones (54) 99150-0254 / (54) 

3028-5594
Desconto: 10%

Grupo UNIFTEC
Fone 0800 6060606

Consulte a empresa ou o site 
do Sindiserv para verificar as 
modalidades de descontos

entre 30% e 50%

Hortagráfica – Livros Presentes
Fone (54) 99605-1520

Descontos: 10% com o cupom 
(SINDISERV10)

SAÚDE

SESC 
Descontos:

Academia - 10%
 Consulta Médica e Nutricional

5%
Odontologia -  10%
Fone (54) 3209-8250

Supera – Ginástica para 
o Cérebro

Fone (54) 3039-0316
Desconto: 10% 

Studio de Pilates Caroline 
Beltrame

Fone (54) 99968-6568
Desconto: 7% a 10%

LAZER E DIVERSÃO

Hotel e Restaurante Bolzan
Fone (51) 3687-1164

Condições: 5% de desconto

Escola de Educação 
Profissional Senac

Fone (54) 3225-1666
Descontos: 20% de desconto 

em Cursos, palestras e 10% de 
desconto em oficinas. 

Promoção não cumulativa.

Universidade de Caxias do Sul
Fone (54) 3218-2100

 Desconto extensivo aos 
dependentes: 10% em Cursos de 

extensão, pós-graduação Lato Sensu, 
programa línguas estrangeiras e UCS 

Sênior (Terceira Idade).
20% em atividades poliesportivas, 

ginástica, academia, natação e 
hidroginástica. 

Turisreal Viagem e Turismo
Fone (54) 33027-1001

Desconto: 3%

Alfa Prevenção Automotiva
Fone (54) 99266-4944
Descontos: 30% a 50%

verifique no site

Bellenzier Pneus
(54) 0300 210 2102 Fone (54) 

99266-4944
Descontos:  5% na compra 

de pneus, 10% em peças de 
reposição e 15% em serviços. 

(Não cumulativa com 
promoções existentes)

Bérgamo Calçados Café
Fone (54) 3025-8809

Descontos: 10% e parcelamento 
em até 6 vezes

 
Escola de Redação

Fone (54) 99711-5089
Descontos: 15% de desconto 

nos cursos de redação

Espaço do Educar e Incluir – 
Reforço Escolar Aprender +

Fone (54) 99162-6558
Desconto: 50% de desconto

Boff Casas e Apartamentos
Fone (54) 99977-0490

Descontos: 10% de desconto 
nas diárias durante o mês de 

janeiro e fevereiro, 20 a 30% de 
descontos nos demais meses do 
ano, com exceção do Réveillon.

Decorare – Locações de 
materiais para festas
Fone (54) 99633-6644

Desconto: 10% de desconto ou 
parcelamento em 3 vezes.

Erva-Mate Ilomate
Fone (54) 99983-1887
Desconto: R$ 8,00 kg

Guarde Mais Caxias
Fone (54) 3021-0059

Desconto: 10%

HS Consórcios
Fone (54) 3217-2324
Desconto: negociado 

diretamente

J.Reis Corretora de Seguros
Fone (54) 99166-0101

Desconto: 5% e parcelamento

Lavanderia Bellave
Fone (54) 99915-2385 

 (54) 3228-5874
Desconto: 10% de desconto 

em produtos e serviços

Maritex
Fone (54) 3214-5886

Descontos: 20% à vista e 
10% a prazo

Pracar Centro Automotivo
Fone (54) 3026-9372

Descontos: 20% (vinte por 
cento) em todos serviços (não 

inclui produtos), oferecidos pela 
empresa, e também disponibiliza 

gratuitamente rodízio de 
pneu, regulagem manual do 
foco de faróis, revisão (visual) 
de lâmpadas, mão de obra na 
troca de óleo aos associados 
da CONVENENTE mediante 

apresentação da carteira de sócio 
do Sindiserv.

Recanto Comvida Centro de 
Cuidado ao Idoso

Fone (54) 3419-9694
Whatsapp (54) 99186-1078

Descontos: 10% de desconto nos 
serviços ou produtos

Storchi Quiropraxia e 
Acupuntura

Fones (54) 99969-7868
Desconto: Desconto de 10%

Kando Temaki e Sushi
Fone (54) 99172-1356

Condições: 15% de desconto 
(Exceto promoção da semana, Best 

Gourmet, bebidas e sequência)

SESC 
Descontos:

Hospedagem RS -10%. 
 Ingressos -  20%

Restaurante - 15%
Fone (54) 3209-8250

K Auto Center
Fone (54) 3027-7878

Desconto: serviços de 
balanceamento e geometria 

30%, Pneus Michelin e BF 
Goodrich 5%, Acessórios 

Keko e Thule 10%, Serviços de 
suspensão 20%, Peças de freio e 

suspensão 10%

Posto Nova Era São Marcos 
(Boff, Gardelin e Cia Ltda)

Fone (54) 3291-1372
Desconto: 10% de desconto 
em cima do valor à prazo da 

gasolina comum e V Power, e 6% 
de desconto em cima do valor 
à prazo no Diesel, ambos com 
pagamento à vista e cartão de 

débito

Lojas Reggla
Fone (54) 3268-6929

Desconto: 10% à vista (dinheiro 
ou cartão de débito) e 5% 

no prazo (cartão de crédito, 
crediário próprio da loja)

Sam’s Club
Fone (54) 99999-6939

Desconto:
13% na adesão do primeiro ano

Sobrancelhas Design
Fone (54) 3028-7008
Descontos especiais

SERVIÇOS
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