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Sindicatários
comemoram

COPA DO MUNDO Moradores expulsos das áreas previstas para obras mostram uma outra face do evento, 
bem menos glamourosa do que querem fazer crer as propagandas governamentais. Página 3

Em maio, nossa categoria comemorou pela primeira vez o 
Dia Estadual do Sindicatário. O Rio Grande do Sul foi o pioneiro no 
país, mas não está sozinho: Rio de Janeiro e Minas Gerais também 
conquistaram a aprovação da data. Veja como foram as atividades 
aqui no estado. Página 5

Fator previdenciário está 
com os dias contados?
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Médico fala sobre assédio 
moral nos sindicatos 
Página 4

Sindicalizados do Cpers 
são destaque nesta edição 
Página 6

Katia Marko / Comitê Popular da Copa



O orgulho de ser sindicatário

OPINIÃO

Ao pesquisarmos sobre a origem 
das primeiras agremiações de traba-
lhadores em busca de unidade na luta 
por seus direitos, interesses comuns 
e valorização de suas classes, elas 
remontam à Idade Média. No entan-
to, é na segunda metade do século 
XVIII, com a Revolução Industrial 
Inglesa e a consolidação do capita-
lismo como sistema econômico, que 
os sindicatos assumem seu papel e 
importância.

Se fizéssemos o exercício de per-
guntar a algumas pessoas, de qualquer 
idade e classe social, que palavras lhes 
viriam à mente associadas ao universo 
do sindicato, possivelmente “sindica-
tário” nem sequer seria lembrada! E 
por que razão? Talvez por ser uma 

palavra muito contemporânea ou 
talvez porque nem os próprios sin-
dicatários sabem que o são? Porém, 
se existem sindicatos há mais de dois 
séculos, pelo mesmo tempo já existe 
nossa categoria.

Não somos uma profissão, somos 
uma categoria que abriga sob seu 
conceito pessoas dos mais variados 
graus de instrução, das mais variadas 
funções, com os mais diversos graus 
de complexidade. Unimos nossos 
conhecimentos, aptidões e talentos 
em prol da luta de outras categorias 
e  é por essa razão que nossa luta são 
todas as lutas.

Entretanto, não é por isso que dei-
xaremos de lutar em causa própria. Se 
auxiliamos outras categorias a lutarem 

por melhores condições de trabalho, 
saúde e dignidade, assim também o 
queremos. Se as auxiliamos a lutar 
por redução de jornada de trabalho, 
por melhor qualidade de vida, assim 
também o queremos. Se as auxilia-
mos a lutar contra todas as formas 
de assédio, é porque também não as 
queremos em nossos ambientes de 
trabalho.

Procuremos então, caros colegas, 
reconhecermo-nos como categoria 
que age e que luta pelos seus direitos, 
pela sua valorização e pelo seu reco-
nhecimento, não somente perante 
nossos empregadores, como perante 
toda a sociedade.

Tenhamos orgulho de ser sindi-
catários!
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Não se sabe se a nova 
fórmula garantirá um futuro 
decente aos trabalhadores.

Presidente: José Baptista da Rocha 
(Cpers/Sindicato)
Vice-presidente: Maria Rachel Cefrin 
da Silva (Sindipolo)
Secretário-geral (diretor da Admi-
nistração): Elio Francisco Braun 
(Cpers/Sindicato)
Diretor adjunto da Administração: 
Júlio Cesar Angeli (Senergisul)
Diretor das Finanças: João Carlos 
Nardi Perez (Feticom/RS)
Diretor adjunto das Finanças: Leo-
nio José Bitelo Sperafico (Sind. dos 
Trab no Transporte Rodoviário/RS)
Diretora de Assuntos da Educação e 
Política Sindical: Maria Odete Diogo 
dos Santos (Sintrajufe)
Diretor de Assuntos do Interior: 
Remo Pires Borba (Sind. Metal. São 
Leopoldo)
Diretor dos Assuntos Sociais e 
Culturais: Ricardo Mello Guimaraes 
(Stimmetimepa)
Diretor dos Assuntos Trabalhistas 
e Previdenciários: Clóvis da Costa 
Hoppe (Sinttel)
Diretor dos Assuntos da Divulgação: 
Gaspar Osorio Henriques (Sintra-
jufe)
Diretor dos Assuntos do Patrimônio: 
Márcio Adriano Apolinário (Semapi)

Suplentes: 
Klein Trisch (Cpers/Sindicato)
Rosane Piamolini (Siticepot)
Paulo Jadir Domingues Faria (Sint-
tel)
Cassio Henrique Silva da Silva (Cut/
Rs)
Adriana Johansson da Silva (Stim-
mepa)
Marco Antonio da Silva (Sind Metal 
Canoas)
Joao Abel Miranda Silveira (Assoc. 
Ferr. Sul Riogr.)
Gládis Eliza Macedo (Sind dos Ban-
cários Poa r Região)
Arleide Baseggio (Sinttel)

SINDICATÁRIO
Jornal semestral do Sindisindi/RS

Produção gráfica e editorial:

aprcomunicacao@gmail.com
Jornalistas responsáveis: 
Ana Paula Faria e Rosane Vargas

Tiragem: 1.000 exemplares

Sindisindi/RS:
Av. Voluntários da Pátria, 595, 
16º andar - Conjunto 1604/1605
Porto Alegre - RS 
Telefone: (51) 3224 3249
Fax: (51) 3225.1089
www.sindisindirs.org.br
faleconosco@sindisindirs.org.br

O fator previdenciário
Leônio Sperafico, diretor adjunto 
de Finanças do Sindisindi/RS

 
O polêmico fator previdenciário 

foi criado pela lei 9.876/1999 e, na 
maioria dos casos, reduz o valor das 
aposentadorias. A equação de difícil 
compreensão considera tempo de 
trabalho, idade e expectativa de vida, 
resultando nos proventos do aposen-
tado. Quanto mais cedo o trabalhador 
se aposenta, mais desfavorável será o 
valor da sua aposentadoria.

Ao que parece, o fator previden-
ciário está com os dias contados. A 
Câmara dos Deputados aprovou, 
em 4/5/2010, o projeto de extinção 
do fator previdenciário e a alteração 

da medida provisória que garante aos 
aposentados que ganham valor acima 
de um salário mínimo o reajuste de 
7,7%, em vez dos 6,14% concedidos a 
partir de janeiro de 2010. O texto será 
remetido ao Senado Federal.

É sabido que o governo quer im-
pôr idade mínima para as aposenta-
dorias por tempo de contribuição, o 
que pode não ocorrer com a proposta 
da regra 85/95. A fórmula substitui o 
fator previdenciário quando a soma 
da idade e do tempo de contribuição 

resulte em 85 anos para as mulheres 
e 95 para os homens.

A questão vem sendo amplamente 
discutida e o fator previdenciário pode 
ser extinto. O que se desconhece é 
qual a nova fórmula que incidirá sobre 
as aposentadorias e se garantirá um 
futuro decente aos trabalhadores.

Para obtenção de uma aposentado-
ria mais vantajosa, é possível ingressar 
com pedido judicial computando os 
recolhimentos previdenciários depois 
de aposentado, desde que aplicadas 
as regras atuais. Antes, porém, é ne-
cessária a realização de cálculo que 
contemple os novos recolhimentos, 
para apurar o valor aproximado da 
nova renda a ser recebida.

– Filiado à Fites –

comunicação



A Copa do Mundo é nossa?
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Raquel Casiraghi, jornalista do 
Comitê Popular da Copa

Governos, políticos, empresários 
e a grande imprensa são quase unâ-
nimes quando o tema é a Copa do 
Mundo de 2014 no Brasil – e que tem 
Porto Alegre como uma das cidades-
sede do evento. Todos dizem que o 
evento é muito positivo, que ajudará 
a alevancar as economias locais, que 
trará desenvolvimento às cidades, 
gerará empregos e riquezas.

No entanto, pouco se questiona 
se esses ganhos serão realmente re-
ais. E pouco se comenta sobre a que 
custo acontecerá a Copa do Mundo 
no Brasil. Somente em Porto Alegre, 
quase 5 mil famílias serão afetadas 
diretamente pelas obras em função da 
Copa na cidade. Indiretamente, esse 
número aumenta.

As remoções de famílias ocorrem 
nas regiões norte (ao lado do Aero-
porto Salgado Filho), sul (referente à 
duplicação da avenida Tronco, para 
melhorar o acesso ao Estádio Beira-
Rio) e nos arredores desse estádio, 
onde acontecem os jogos do evento. 
No caso da Vila Dique, pouco mais 
de 1.470 famílias serão removidas 
pela Prefeitura de Porto Alegre, sob 
a alegação da duplicação das pistas 
do Aeroporto Salgado Filho. Elas 
estão sendo levadas para um novo 
loteamento na avenida Bernardino 
Silveira Amorim.

A princípio, pode parecer uma 
boa iniciativa, já que as famílias estão 
sendo transferidas para casas novas, 
com água encanada e luz elétrica, 
com linhas de ônibus passando em 

frente ao loteamento. No entanto, o 
processo não teve amplo diálogo com 
as famílias.

Para as que ainda estão na Vila 
Dique antiga, fica a desinformação, 
por parte da prefeitura, de quando 
serão removidas. Inclusive há casos 
de moradores que reclamam de não 
terem sido cadastrados pela prefeitura. 
Caso não se mobilizem e protestem, 
correm sério risco de não receberem 
uma casa.

Para os que foram reassentados 
no loteamento novo, além da falta 
de informação, há os problemas com 
as casas e a falta de infraestrutura na 
região. Em um ano, os novos sobrados 

já apresentavam rachaduras e infil-
trações, decorrentes do material de 
baixa qualidade e da pressa com que 
a construtora fez a obra. 

O loteamento foi entregue em 
2009 pela prefeitura sem o posto de 
saúde estar concluído. Nem sequer 
estavam iniciadas as obras da escola 
e da creche municipal. Muitos mora-
dores tiveram que continuar levando 
os seus filhos na Dique Velha, onde 
moravam, para estudar, pois não havia 
vaga nas escolas do entorno do novo 
loteamento. “Essas famílias foram 
levadas para locais muito longe de 
onde moravam, sem estrutura. Não 
há escola e o galpão de reciclagem de 

lá não atende à geração de renda de 
todas as famílias”, constata a arquiteta 
Claudia Fávaro, integrante do Comitê 
Popular da Copa em Porto Alegre.

outrA obrA de grande impacto 
e que já vem gerando problemas é a 
duplicação da avenida Tronco, nas 
regiões Cruzeiro e Cristal, na zona Sul 
da capital. Cerca de 1,5 mil famílias 
deverão ser removidas por uma das 
obras que já foi considerada prioritária 
pela prefeitura.

A obra de duplicação da Tronco 
está prevista no Plano Diretor do 
município desde a década de 50. Mas 
foi somente agora, com a utilização 

Prefeitura está impondo a remoção a moradores dos locais onde serão feitas obras da Copa do Mundo

Moradores e a campanha Chave por Chave: só saem de sua moradia atual para uma já construída

Política de habitação ou de higienização?
As remoções em nome da Copa do Mundo escondem não somente a 

falta de políticas de habitação, mas ações mais amplas, de uma política 
de “higienização” das cidades - ou seja, retirar as comunidades pobres de 
áreas centrais e nobres para colocá-las em locais mais longínquos, liberando 
os espaços para as construtoras e os empresários do setor. No meio desses 
interesses, a Copa é apenas a desculpa que faltava para que a política de 
higienização fosse implementada.

A comunidade Ocupação 20 de Novembro, que vivia havia 5 anos em 
um terreno do município ao lado do Estádio Beira-Rio, está sendo removida 
para um loteamento popular de apartamentos no bairro Restinga. As famí-
lias integram o Movimento Nacional de Luta por Moradia (MNLM). Desde 
2008, o MNLM busca a alternativa de reassentamento para essas famílias, 
com a reforma de um prédio pertencente à União no Centro da cidade. O 
repasse do prédio já está garantido pelo governo federal, mas a reforma 
depende da Prefeitura de Porto Alegre, e a proposta não saiu do papel.

As novas moradias na Restinga ficam bem longe de onde as famílias 
da ocupação haviam se estabelecido e ganhavam a vida. Também não 
comporta espaço para a cooperativa e o galpão de reciclagem que tinham 
ao lado do Beira-Rio. Com isso, se evidencia outro problema. A ocupação 
da zona rural da cidade sem um planejamento.

Katia Marko / Comitê Popular da Copa

Leandro Anton / Comitê Popular da Copa



ESPECIAL4   Julho de 2012 Sindicatário

Rogério Dornelles atua na área de medicina do tra-
balho desde 1986. Atualmente, trabalha em várias 
entidades sindicais e assessora tantas outras. No dia 
a dia, Dornelles ouve relatos de trabalhadores que 
sofrem assédio moral de empresários, executivos, ad-
ministradores públicos. Nesta entrevista, no entanto, 
ele fala do assédio que é pouco divulgado, que é 
escondido, aquele que ocorre no interior das entida-
des sindicais e órgãos de classe.

O tema assédio moral 
está cada vez mais presente 
em publicações, seminá-
rios e estudos. No entanto, 
pouco se fala no assédio 
que acontece no interior 
dos sindicatos, praticado 
por sindicalistas e que são 
bastante comuns. Podes 
falar sobre isso?

Acho que ainda se fala 
muito pouco de assédio 
moral. Quanto mais se 
falar e agir, menores serão 
as chances de que situações 
degradantes aconteçam e  
que os causadores dessas 
ações fiquem impunes. 
Devemos lembrar que o 
assédio está intimamente 
vinculado à intensificação 
do trabalho, sendo uma 
tentativa de fazer as pessoas 
produzirem mais, sem rece-
ber nada em troca. Esse tipo 
de pensamento também 
está presente dentro dos 

sindicatos de trabalhadores. 
Assim, é fundamental que 
o Sindisindi/RS permaneça 
com ações contra o assédio 
moral, pois o combate, 
necessariamente, será rea-
lizado por quem está sendo 
agredido.

 
Como explicar que os 

sindicatos reproduzem essa 
prática condenável, da qual 

suas bases são vítimas?
Do ponto de vista ético, 

é inaceitável esse tipo de 
conduta por parte de diri-
gentes de entidades sindi-
cais. Mas, é importante que 
não se coloque os sindicatos 
e os sindicalistas em um 
pedestal, pois são também 
humanos e sujeitos a todas 
as influências da sociedade. 
Normalmente, as diretorias 
sindicais se comportam 
com relação aos seus fun-
cionários de uma forma que 
seria a média de comporta-
mento que os empregado-
res tem com eles. Portanto, 
eventualmente, poderemos 
encontrar empresas priva-
das e instituições que têm 
melhor relação com seus 
empregados do que boa 
parte dos sindicatos de tra-
balhadores.

 
Como o sindica-

tário deve proceder 
para se proteger 

do assédio moral? 
Da mesma forma que 

qualquer outro trabalhador. 
Ele deve anotar todas as sin-
tuações de assédio e procu-
rar orientação junto ao seu 
sindicato. Este, por sua vez,  
deve colocar à disposição 
do trabalhador profissio-
nais das áreas da saúde e 
jurídica que possam auxiliá-
los na recomposição de sua 
saúde física e mental e nos 

necessários enfrentamentos 
administrativos e legais.

O Sindisindi/RS e a Fites 
lançaram, em 2011, campanhas 
para denunciar e prevenir o 
assédio moral em entidades 
sindicais. Qual a efetividade 
dessas ações?

Essa atividades são funda-
mentais. Sua efetividade tem 
que ser medida a longo prazo. 
Hoje as pessoas estão anestesia-
das. A falta de solidariedade, de 
gentilezas, de paciência e outras 
qualidades estão em desuso, 
mas não significam que este-
jam ultrapassadas. Caso não 
existam campanhas que lem-
brem nossa condição humana, 
o retorno a uma convivência 

civilizada ficará mais 
distante.EN
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“Do ponto de vista ético, é inaceitável 
o assédio moral nos sindicatos”

Eventualmente, 
poderemos encontrar 
empresas privadas e 
instituições que têm 
melhor relação com 
seus empregados do 
que boa parte dos 
sindicatos de 
trabalhadores.

Leandro Anton / Comitê Popular da Copa
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2011: moradores do bairro Cristal fazem mobilização contra remoção forçada

do Estádio Beira-Rio para a Copa do 
Mundo, que os gestores municipais 
resolveram tirá-la do papel, em menos 
de dois anos.

Quem sofre com essa falta de 
planejamento e pressão para que a 
obra aconteça é a população da re-
gião, principalmente as famílias que 
serão removidas. Afinal, a prefeitura 
municipal quer dar início à obra sem 
construir nenhuma das novas habita-
ções antes, o que coloca as famílias 
no chamado aluguel social (sistema 
em que o aluguel será pago pela pre-
feitura durante um certo período), 
sem garantia de que o morador será 
realocado na região.

Moradores, lideranças e o Comitê 
Popular da Copa Cristal exigem que 
as novas casas sejam construídas na 
própria região, onde as famílias já têm 
suas vidas estruturadas (como empre-

go e as escolas das crianças). Também 
querem que o bônus moradia (valor 
pago às famílias que preferem morar 
em outro bairro ou cidade) seja de 
R$ 80 mil, condizente com o valor 
dos imóveis e dos terrenos na região 
do Cristal. Neste ano, o prefeito José 
Fortunati sancionou o valor de apenas 
R$ 56 mil para o bônus. 

“Porto Alegre irá ficar bonita, 
mas para os gringos que vão passear 
aqui verem. A Copa do Mundo não 
é para pobre. Pessoas que vivem há 
40 anos nos bairros estão sendo atro-
peladas sem nem ter para onde ir. Já 
fechamos rua e, se precisar, vou pegar 
um sofá e uma televisão e vou para a 
esquina democrática assistir à Copa 
no relento, sem a minha moradia”, 
argumenta a líder comunitária Noeli 
Ferreira, moradora da Vila Divisa, no 
Cristal, que é atingida pela duplicação 
da Tronco.



Uma data para refletir, organizar a luta...

SINDICATÁRIO Julho de 2012   5Sindicatário

O primeiro Dia do Sindicatário 
no RS foi marcado por comemo-
rações. O estado foi o primeiro do 
país a conquistar a data. 9 de maio é, 
desde 2011, o Dia do Sindicatário. 

O Sindisindi/RS organizou dois 
eventos. Em 9 de maio, a Assem-
bleia Legislativa do RS foi espaço 
para reflexão dos sindicatários. A 
categoria prestigiou o evento, no 
qual estavam presentes o deputado 
Heitor Schuch (PSB), propositor do 
projeto que instituiu o Dia do Sin-
dicatário, diretores do Sindisindi/
RS e da Fites. 

O presidente do Sindisindi/RS, 
José Baptista da Rocha, lembrou 
que aquele não era apenas um dia 
para comemoração, mas para refle-
tir a respeito de questões que dizem 
respeito à categoria e, assim, avançar 
nas conquistas. “Temos orgulho da 
conquista deste dia, que deve ser 
aproveitado para discutir e refletir”, 
disse Baptista. 

O deputado Schuch, que trabalhou 
no Sindicato dos Trabalhadores Ru-
rais em Santa Cruz do Sul, lembrou 
que muitas vezes viu trabalhadores 
sindicatários, do seu sindicato de base, 
receberem pilhas de documentos com 
a tarefa de buscarem a aposentadoria 
para os trabalhadores rurais. Para ele: 

“Se não fossem os sindicatários, pode 
ser que muitos trabalhadores rurais 
não tivessem conquistado a aposenta-
doria”. O deputado finalizou dizendo 
esperar que esta data possa se espalhar 
pelo país e que os sindicatários avan-
cem na sua organização. 

A presidente da Fites, Maria de 
Lourdes Vieira da Cunha, afirmou:  
“Este é um momento importante para 

refletirmos que movimento sindical 
queremos, para debatermos a extinção 
do fator previdenciário, o imposto 
sindical, entre tantas outras questões 
importantes”.

todAs As mAnifestAções refor-
çaram o quanto é importante ter 
uma data que reconheça a categoria. 
“Sabíamos, queríamos e lutamos 

para sermos respeitados como 
categoria, com nossos direitos”, 
disse Maria Odete Diogo, dire-
tora do Sindisindi/RS. Para José 
Aldomiro Machado, primeiro 
presidente sindicato, que ainda 
compõe a direção, a frase “Nossa 
luta são todas as lutas”, usada nos 
materiais do sindicato, é perfeita: 
“Somos uma categoria que luta ao 
lado de todas as categorias”. 

O diretor do Sindisindi/RS 
Elio Braun lamenta que este 
reconhecimento e respeito nem 
sempre aconteçam por parte dos 
empregadores, mas diz que “ter 
este reconhecimento hoje é o 
início de muitas lutas. E elas têm 
de ser cada vez mais fortes”. A 
vice-presidente do Sindisindi/RS, 
Maria Rachel, falou da importân-
cia de ter um dia do sindicatário 
e do quanto isso contribui para o 
fortalecimento da categoria. E o 

diretor Remo Borba completou: “É 
um orgulho estar vivendo meu primei-
ro Dia do Sindicatário”.

Como diz a sindicatária e delegada 
sindical Araci da Rosa, que trabalha há 
17 anos no Cpers, “esta data é impor-
tante pelo tanto que nos dedicamos 
ao nosso trabalho. A luta do Cpers 
termina sendo a minha luta”.

Ato na Assembleia Legislativa  reuniu sindicatários, dirigentes e parlamentares

Ana Paula Faria

... e também para festejar
E se o dia 9 de 

maio foi um mo-
mento de reflexão, o 
dia 11 foi momento 
de comemorar. O 
salão da Agafisp 
reuniu os sindi-
catários e seus 
familiares que 

foram participar da 
grande festa do primeiro Dia Estadual 

do Sindicatário no RS. Na oportunidade, para presentear 
os sindicatários pela data, o Sindisindi/RS sorteou um tablet, uma TV 

LCD de 32 polegadas e um netbook, além de vales-compra do 
Boticário. Os vencedores dos primeiros prêmios foram Luiz Uzun 
(Cpers), que ganhou o tablet Positivo, Lisiane Muller (Sindisindi/
RS), que foi contemplada com a TV LCD Samsung e Inês Alves 
(aposentada), que ganhou o netbook Philco. Ganharam vales-
compra de O Boticário Maria Behncke (Sinttel), Cláudio Abreu 
Rosa (Cpers) e Eronita Antunes da Silva (Sindiágua). 

O Sindisindi/RS orgulha-se de ter sido o primeiro estado a con-
quistar o Dia do Sindicatário. Depois do RS também tiveram seu 
dia reconhecido o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Agora espera-se 
em breve ter o reconhecimento de uma data nacional para que 
todos os sindicatários possam juntos comemorar o seu dia.

Fotos Rosane Vargas



Cpers/Sindicato reúne o maior número 
de filiados ao Sindisindi/RS

SINDICATÁRIO EM FOCO

Uzun já foi diretor do Sindisindi/RS e tem 
34 anos de Cpers

Fábio trabalha no Cpers há 19 anos; 
para ele, as relações em uma entidade
de classe são diferenciadas
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O Cpers/Sindicato tem aproximadamente cem 
funcionários. Desses, 63 são sindicalizados, o que 
representa 22% do total de filiados. Nesta edição, o 
jornal Sindicatário entrevistou dois colegas, que falam 
sobre o trabalho em uma entidade de classe e como 
se sentem enquanto sindicatários.

Luiz cArLos uzun trabalha há 34 anos no Cpers/
Sindicato. Ele diz que gosta de conviver com traba-
lhadores que buscam seus direitos e acha a função 
dos sindicatários importante porque são eles que 

encaminham as reivindicações. “Cada funcionário 
dá o melhor de si para atender no dia a dia a esses 
trabalhadores”, diz Uzun. Ele já foi diretor do Sin-
disindi/RS e se diz muito satisfeito com a criação do 
Dia do Sindicatário. “É o reconhecimento de uma 
categoria que sempre ficava nos bastidores da luta 
de outros trabalhadores. Agora temos a nossa data”, 
explica.

fábio Vicente está há 19 anos no Cpers. Para ele, 
“os sindicatários têm extrema importância para o mo-

vimento sindical porque acompanham e auxiliam nas 
lutas”. Ele gosta de ser sindicatário porque acredita 
que a entidade de classe é um lugar onde as relações 
são diferentes, de trabalhador para trabalhador. So-
bre a criação do Dia do Sindicatário, Fábio diz que 
é “o reconhecimento, pela importância que têm os 
sindicatários. Essa data contribui para que tenhamos 
mais forças para defender os nossos direitos”. Para 
Fábio, a categoria cresceu muito em virtude da atu-
ação do Sindisindi/RS: “O sindicato vai ao encontro 
das necessidades da sua base e a escuta”.

Alguns dados

Total de funcionários: 
     100

Filiados ao Sindisindi/RS:      
    63

Representam 22% do total 
de sindicalizados no estado
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Para participar deste espaço, que é seu, basta man-
dar textos (crônica, poema, conto), fotografias ou 
ilustrações (charge, cartum, etc.) para faleconosco@
sindisindirs.org.br. É preciso ser sindicalizado.

Esta foto foi tirada em Março de 2011, na 
Trilha do Vértice (Cascata Véu de 
Noiva), no Parque Nacional de 
Aparados da Serra, 
durante minhas férias.

As árvores ficam cheias de limos, porque 
o local é próximo da queda da cascata 
e há muito nevoeiro, que as deixam 
semelhantes a uma pintura.

Meu nome é Fabrine Paolin e sou 
secretária da Secretaria de Formação, 
Cultura e Lazer do Sintrajufe/RS.
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