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VIOLÊNCIA CONTRA 
A MULHER 
Apesar de leis nacionais e 
tratados internacionais, o 
Brasil ainda é o 7º país no 
mundo no ranking da vio-
lência doméstica.
Página 3

Em entrevista, diretora de 
ONG que trata dos direitos 
das mulheres afirma que 
a violência doméstica se 
alicerça em uma cultura 
machista, que acredita na 
superioridade masculina.
Página 4

Em editorial, a direção do sindicato afirma que é preciso receber o 
novo ano com a certeza de que contará com uma categoria cada vez 
mais unida em torno de seus direitos. É feito um apanhado das ativi-
dades realizadas em 2012 e das conquistas. O Dia da Consciência Ne-
gra, destaque nesta edição, foi um desses eventos. Páginas 2 e 5

INSS: desrespeito com o 
trabalhador
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Portador de HIV fala 
sobre vida e preconceito
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Sindicalizadas do Sindiserv, 
de Caxias, são destaque 
Página 6

Isaías Luz



Muito a conquistar em 2013

OPINIÃO

Por mais envolvidos que possa-
mos estar com as correrias e finaliza-
ções de mais um período, fatalmente 
somos levados a parar um instante, 
olhar para trás o caminho até então 
percorrido, tomar um fôlego, mirar 
em frente e prosseguir. É com muita 
satisfação que, ao analisar nosso 
percurso em 2012, conseguimos 
perceber um saldo bem positivo de 
ações, de conquistas, de avanços sig-
nificativos. Celebramos com a alegria 
característica da categoria nosso pri-

meiro 9 de maio, o Dia Estadual do 
Sindicatário! Participamos e também 
promovemos debates riquíssimos e 
de alta qualidade sobre temas como 
a situação da mulher, do trabalhador, 
do negro, da previdência, do comba-
te ao assédio moral, ao racismo e à 
homofobia. 

Com intuito de melhorar ainda 
mais nossa comunicação com os 
sindicatários, integramo-nos às re-
des sociais Facebook e Twitter e, ao 
comemorarmos 23 anos de história, 

presenteamos a categoria com um 
novo site, mais bonito, mais atual e 
interativo. 

Mas, quando lançamos nosso 
olhar à frente, percebemos que nossa 
caminhada ainda está no começo, há  
muito o que fazer, há muito o que ba-
talhar, há muito o que conquistar! No 
horizonte desponta 2013. Precisamos 
recuperar o fôlego e ir adiante, afinal, 
se nossa luta são todas as lutas, pre-
cisamos nos manter fortes, unidos, 
esperançosos e perseverantes!
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INSS: desrespeito com o trabalhador
Rogério Dornelles, médico do 
trabalho

 
Não bastasse a aplicação do danoso 

fator previdenciário, a sonegação do 
direito à aposentadoria especial, os 
favorecimentos às empresas, o INSS 
tira de sua fábrica de maldades a 
denominada “nova perícia médica”. 
Que de nova não tem nada, sua única 
novidade é um computador fazendo 
perícia médica, porque o resto são 
propostas que já foram rejeitadas, 
inclusive na Justiça, e que voltam com 
outra roupagem.

Em 2005, o INSS implantou o tem-
po estimado para cessão do benefício 
(Copes), o que permitiu que o perito 
determinasse a alta sem examinar o 
segurado. Por pressão dos sindicatos 
e determinação judicial, o instituto foi 

obrigado a introduzir “a perícia para 
prorrogação do benefício”, pois a in-
tenção era não permitir prorrogação.

A proposta atual é pior e mais 
enganosa. Está sendo divulgado pelo 
INSS que: “atestados médicos de até 
60 dias serão pagos sem a necessida-
de de realização de perícia médica”. 
Não é verdade! Eles já apresentaram 
uma tabela em que colocam limite de 
dias para cada doença. Se brincar de 
Deus – ao definir um período para 
alguém ficar saudável – não bastasse, a 
maldade é completada com regras que 
retirarão outros direitos. Alguns exem-
plos: apenas concederá o benefício 
aos que tiverem mais de 24 meses de 
contribuição; para fazer novo pedido 
de benefício pelo sistema eletrônico, 
deverá aguardar 180 dias ou remarcar 
pelo sistema antigo; não poderá ser 

utilizado para o acidente do trabalho e 
não será aplicado o nexo técnico previ-
denciário, retirando do trabalhador o 
direito da estabilidade de um ano, ao 
retornar ao trabalho.

Os primeiros a sentir as consequen-
cias serão os trabalhadores e seus fami-
liares. As empresas também, pois serão 
nas suas dependências que ocorrerão 
os acidentes, os agravamentos das 
lesões e mortes. O INSS responderá 
pelos dias que deixou de conceder o 
auxílio-doença e por agravamentos e 
mortes provocados por altas médicas 
precipitadas e sem o devido apuro 
técnico. A sociedade pagará o preço 
mais alto, com os custos da redução da 
produtividade e falências de empresas, 
os custos das ações judiciais contra o 
INSS e o descrédito da população com 
relação à Seguridade Social.

– Filiado à Fites –

comunicação



Violência doméstica: 
um problema de homens e mulheres
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Ana Paula Faria, jornalista

“Todas as pessoas nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos. Toda 
pessoa tem capacidade para gozar os 
direitos e as liberdades estabelecidos 
nesta Declaração, sem distinção de 
qualquer espécie, seja de raça, cor, 
sexo, língua, religião, opinião política 
ou de outra natureza, origem nacio-
nal ou social, riqueza, nascimento, 
ou qualquer outra condição.” Esses 
são trechos da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, adotada e 
proclamada na Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 10 de dezembro 
de 1948.

“Configura violência doméstica 
e familiar contra a mulher qualquer 
ação ou omissão baseada no gênero 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento 
físico, sexual ou psicológico e dano 
moral ou patrimonial. A violência 
doméstica e familiar contra a mulher 
constitui uma das formas de violação 
dos direitos humanos.” Esses foram 
trechos da lei 11.340, de 7 de agosto 
de 2006, conhecida como Lei Maria 
da Penha. 

Sessenta e oito anos após a procla-
mação da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, que considera 
todos, homens e mulheres, iguais e 
sem distinção, com capacidade para 
gozarem de direitos e liberdades, 
foi criada, em 2006, a Lei Maria da 
Penha, que criminalizou a violência 
contra a mulher, pois prevê punição 

aos agressores. Ainda hoje, ano de 
2012, muitas mulheres sofrem com 
as mais variadas formas de violência 
de gênero.

Já existe uma Secretaria de Políticas 
para as Mulheres, ligada à Presidência 
da República, que tem por objetivo 
formular, coordenar e articular polí-
ticas para as mulheres. As mulheres 
já votam no Brasil há 80 anos. Elas já 
chegaram aos mais altos cargos, como 
o de presidente da República, no Bra-
sil e em muitos outros países. Existem 
movimentos na luta pela igualdade de 
gênero e contra a violência contra a 
mulher. Mas, apesar disso, de tantas 
leis, de tanta evolução e de tantas 
conquistas, tais movimentos não ape-
nas continuam sendo demandados, 
como são extremamente necessários. 
Ainda hoje, mulheres são vítimas de 
violência sexual, física e psicológica. 
Mulheres ainda sofrem com a prática 
da mutilação genital feminina em 
muitos países. E tantas são vítimas de 
violência sexual em guerras.

“Em briga de marido e mulher 
ninguém mete a colher.” Quantas 
pessoas cresceram ouvindo esse di-
tado? Felizmente, evoluímos nesse 
aspecto. Hoje o Ministério Público 
pode apresentar a denúncia indepen-
dentemente de a mulher fazê-lo. E se 
a mulher apresentar a queixa e retirá-

la, o Ministério Público a assume. 
Pois a violência contra a mulher não 
é apenas um problema da mulher. 
É uma questão que envolve toda a 
sociedade. 

De acordo com informações do 
Ligue 180, serviço de denúncias da 
Secretaria de Políticas para as Mulhe-
res, da Presidência da República, dos 
registros de violência contra a mulher, 
em 74,6% dos casos, o agressor é 
cônjuge, namorado ou companheiro; 
em 66,1% dos casos, os filhos presen-

ciam a violência; em 52,9%, a mulher 
percebe risco de morte; em 58,6%, 
a violência ocorre diariamente; em 
38,9%, a violência ocorre desde o 
início da relação; e em 40,6%, a 
relação dura dez anos ou mais. Isso 
demonstra que a violência faz parte da 
realidade familiar e que, no caso de 
ser presenciada pelos filhos, torna-se 
uma situação corriqueira e que pode 

ser reproduzida no futuro.  Em que 
pese o Brasil ter avançado muito em 
várias frentes na luta contra a violência 
contra a mulher, a realidade é que o 
país ainda está muito longe do satisfa-
tório. Tem-se certeza disso quando se 
toma conhecimento de que o Brasil 
figura em 7º lugar no ranking dos 
países com mais mortes de mulheres 
vítimas de agressão. 

A criação de Lei Maria da Penha 
foi, sem dúvida, um marco impor-
tante na história do Brasil. O desafio 

agora é que ela seja cumprida e a 
impunidade que existe hoje seja cada 
vez mais rara. Mais do que isso, é 
urgente que o problema da violência 
contra a mulher seja tratado como um 
problema de todos, e não apenas das 
mulheres. Além da punição, deve-se 
exigir a prevenção. Essa deve ser uma 
busca incessante de toda a sociedade, 
de cada ser humano. 

Valter Campanato / Agência Brasil

Dia Internacional da Eliminação 
da Violência contra a Mulher

O dia 25 de novembro foi declarado em 1999 pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas como o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra 
a Mulher. O dia foi escolhido em memória ao assassinato das irmãs Mirabal, 
conhecidas como Las Mariposas. As irmãs foram sacrificadas pelo governo do 
ditador Trujillo da República Dominicana em 25 de novembro de 1960.

Maria da Penha recebe a Medalha Dom Helder Câmara no 8º Congresso Brasileiro de Saúde, Cultura de Paz e Não-Violência

Números alarmantes

4,8 homicídios para cada 100 mil mu-
lheres na América Latina (2012)

Para cada dez homens latino-
americanos pobres, há 12 mulheres 
na mesma situação

Em 30 anos, 92 mil mulheres foram 
mortas no Brasil vítimas de violência 
doméstica

4 entre cada 10 mulheres brasilei-
ras já foram vítimas de violência 
doméstica

O Espírito Santo tem a maior taxa 
de homicídios do país: 9,4 homicídios 
em cada 100 mil mulheres. O Rio 
Grande do Sul fica em 18º lugar, 
com taxa de 4,1

41% dos incidentes que levaram as 
mulheres à morte ocorreram em 
casa

Fontes: Relatório Panorama Social da Amé-
rica Latina 2012; Dieese; Central de Atendi-
mento à Mulher – Ligue 180; Instituto Sangari
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Rosane Vargas, jornalista

1º de dezembro é o Dia Mundial de Com-
bate à Aids. Em vez de falar de estatísticas. 
o Sindicatário fez uma entrevista com um 
soropositivo. Ele tem 42 anos, mora em 
Brasília, é analista de mercado e prefere 
usar um pseudônimo, Anthony Willis. 

Quando contraíste o HIV, como as notícias 
sobre Aids eram divulgadas? Qual foi a primeira 
coisa que pensaste ao receber o resultado?

Até o início dos anos 2000, era comum se ter 
a ideia de que um portador do HIV já teria uma 
sentença de morte estampada na testa. Sempre fui 
adepto do uso de preservativos, mas por confiar 
em um parceiro fixo acabei por ceder ao prazer 
pele a pele. De seis em seis meses, desde 1998, 
eu costumava fazer o teste sorológico para HIV. 
Em 2007, após essa relação estável, as coisas não 
soaram tão bem. Eu havia feito um teste num 
Centro de Testagem e Acompanhamento (CTA) 
e como era demorado o resultado, em torno de 
45 dias, resolvi deixar pra lá. Uns 3 meses de-
pois, comecei a ter febres constantes e mal-estar. 
Fazia vários exames de rotina e não descobriam 
o motivo. Então resolvi fazer um teste sorológico 
para HIV num laboratório particular. Alguns dias 
depois, uma atendente me ligou pedindo que eu 
retornasse para uma nova coleta, dando a descul-
pa que a anterior tinha sido extraviada. O chão 
caiu pra mim. Um telefonema te chamando para 
um segundo teste que confirmaria um primeiro 
“positivo”. Foi um sentimento de estar só, cami-
nhando para o próprio velório. Medo, angústia, 
raiva, depressão, ira... esses eram os sentimentos. 
E a pergunta que não quis calar: por que eu? Uma 
médica me recebeu como se já fosse anunciar 

minha sentença de morte. Em nenhum momento 
expressou compaixão ou solidariedade. Procurei 
um hospital DIA. Outra médica que mais parecia 
um robô. Com todo esse desespero, resolvi tirar a 
terceira prova e voltei ao CTA. Uma orientadora 
me apresentou o primeiro teste feito lá, e realmen-
te tinha dado positivo. Desabei, chorei tudo o que 
eu podia, coloquei todo aquele sentimento pra 
fora... Ela foi supercompreensiva e me deu todo 
o apoio que eu precisava. Fui encaminhado a um 
posto. Lembro até hoje o carinho e atenção com 
que me receberam. Aos poucos fui selecionando 
amigos mais próximos e desabafei, o que me deu 
mais força pra seguir essa nova realidade.

Ainda há desinformação sobre a vida de uma 
pessoa portadora de HIV?

Sim, há muita. O que mais me incomoda é que 
as pessoas ainda tratam a doença como algo digno 
de piada. Sempre tem um ou outro comentário 
maldoso, como se todos estivessem imunes. Excluí 
vários amigos do meu convívio, pois estes sempre 
soltavam um ou outro comentário desagradável, 
colocando os soropositivos como merecedores 
do que tinham. Como se fossem sentenciados por 
algum mal que cometeram. Ser soropositivo não 
quer dizer que você tem Aids, pelo menos eu não 
me sinto assim. E muito menos me sinto merece-
dor de ter contraído o vírus. Mas se agora é um 
fato, somente tenho que fazer o que é possível pra 
viver uma vida saudável e feliz. Hoje vivo de forma 
equilibrada, trabalhando e fazendo o que gosto. 

Ainda não encontrei um novo amor, mas não perco 
a esperança (risos).

Depois de uma queda no nível de infecção, 
há novos números mostrando que entre jovens e 
mulheres casadas, por exemplo, cresce o contágio. 
Tu atribuis isso a quê?

Vejo que mesmo tendo tanta informação na 
mídia, na internet e tal, as pessoas ainda acreditam 
que grupos isolados, minorias, é que são propícios 
a contrair a doença. Todos, mas todos mesmo, de-
veríamos nos unir para que menos pessoas venham 
a contrair o vírus. Lembro que quando eu comecei 
meu tratamento o médico que me atende somente 
assistia cinco pacientes por dia. Hoje quando vou 
ao postinho fico assombrado com a quantidade de 
pessoas. Dia desses eram mais de 25 aguardando a 
vez, na maioria jovens. Fico muito triste com isso. 
Não desejaria isso pra mais ninguém.

O que tu dirias para uma pessoa que é portadora 
de HIV? E para uma que não é?

Procure primeiramente acreditar que é possível 
viver bem e feliz. Se for necessário o tratamento, 
faça, mesmo que no início não seja confortável. 
Eu confesso que hoje acredito muito que vale a 
pena lutar pela vida. Ela é um direito nosso, e feliz-
mente vivemos em um país que nos dá condições 
de seguir em frente. Procure se autoconhecer, se 
valorize como ser humano. VIVA!  Para quem não 
é soropositivo que faça sexo seguro, que respeite o 
seu parceiro, que saiba demonstrar amor e que não 
discrimine as pessoas, pois todos nós temos senti-
mentos. Não deixem de fazer o teste e busquem 
sempre orientações e informações. Obrigado por 
esta oportunidade de compartilhar um pouco dessa 
minha história. Saúde pra todos.

Leia a íntegra da entrevista no site:
www.sindisindirs.org.br.

Por que com tantas leis e políticas de 
prevenção à violência contra a mulher, 
os números da violência são tão altos?

Temos mais políticas públicas, 
muitas atividades na sociedade civil, 
mas ainda não há uma política nacional 
articulada de combate à violência contra 
a mulher. A lei existe, mas ela não é 
cumprida. A violência contra a mulher 
não deve ser apenas um problema da 
mulher, é do homem, da sociedade.

Como está a aplicação da Lei Maria 
da Penha?

A lei é positiva, mas ela é mal im-
plementada e de forma precária. A lei 
deve ser repensada na sua implementa-
ção. Deve haver uma cardápio jurídico 

maior. Além da pena criminal, que 
evidentemente é importante, deve ha-
ver multa, suspensão de direitos, entre 
outras penalidades.

Que papel tem o machismo nessa 
violência?

Temos uma cultura muito machista, 
alicerçada numa sociedade cristã com 
uma crença na superioridade do ho-
mem. É uma herança muito sólida, não 
apenas dos homens, mas da sociedade. 
Há apenas 25 anos, na Constituição 
Federal de 1988, foi estabelecido o 
princípio de igualdade entre homens e 
mulheres. Estudo da Organização Mun-
dial de Saúde concluiu que a violência 
é uma linguagem. Dentre vários fatores 
analisados, a variável mais permanente 
era a experiência da violência familiar. 
Ou seja, como a pessoa aprendeu a 

resolver os seus coflitos: pelo diálogo 
ou pela violência? Quebrar o ciclo ge-
racional da violência é o desafio.

Quais as perspectivas para o comba-
te da violência contra as mulheres?

Em primeiro lugar, o governo precisa 
pensar uma política nacional de enfren-
tamento à violência, com um bom in-
vestimento, com orçamento destinado a 
isso e que seja conectado com a política 
de segurança nacional, pois as políticas 
públicas devem caminhar juntas. Em 
segundo lugar, a sociedade deve criar 
símbolos que coíbam a violência contra 
a mulher. Expandir a opinião de que a 
violência não é algo corriqueiro, nem 
tampouco privado. Devem ser criados 
mecanismos de prevenção nos clubes, 
nas comunidades, nos sindicatos, nos 
locais de trabalho.
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“Acredito que vale muito a pena lutar 
pela vida; ela é um direito nosso”

A cultura machista fomenta a violência

Ser soropositivo não quer dizer 
que você tem Aids, pelo menos 
não me sinto assim. E muito 
menos me sinto merecedor de ter 
contraído o vírus.

Denise Dora é presidente do Conselho Diretor da Themis Assessoria Jurídica 
e Estudos de Gênero, fundada em 1993 com o objetivo de dar às mulheres 
acesso à Justiça e proteção aos direitos.



Consciência de negro e trabalhador
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O Sindisindi-RS exibiu para a 
categoria, na noite de 21 de novem-
bro, o filme Além de trabalhador, 
negro. A atividade fez alusão ao 
Dia da Consciência Negra, que é 
comemorado em 20 de novembro 
em memória da morte do líder 
Zumbi dos Palmares.

A realização do evento dá se-
quência à política de formação do 
Sindisindi-RS, que escolheu esse fil-
me justamente por tratar da questão 
do negro no mundo do trabalho. 
A obra faz um resgate histórico do 
movimento negro e suas lutas no 
século passado. Mostra que o povo 
negro precisou batalhar muito para 
poder ter representação nas lutas e 
nas reivindicações dos trabalhado-
res, pois a maior parte dos sindica-
tos era formada pelos imigrantes 
anarquistas, sem a participação 
dos ex-trabalhadores escravizados 
e seus descendentes. 

No final da exibição, houve um 
bate-papo sobre o assunto. O pre-
sidente do sindicato, José Baptista 
da Rocha, saudou todos e disse que 
“a promoção de eventos como este 
são de extrema importância para 
dar mais informações aos cidadãos 
para que estes, munidos de conheci-
mento sobre a exploração, possam 
lutar contra ela”. 

O filme mostrou que os negros, 
além de todos os desafios que qual-
quer trabalhador precisa enfrentar, 
ainda sofrem com o preconceito 
da cor da pele, que os faz alvo da 
discriminação e, por esse motivo, 
veem aumentados em muito os seus 
desafios.

A diretora de formação do 
Sindisindi-RS, Maria Odete Diogo 
dos Santos, falou da alegria que sen-
te em realizar esse tipo de evento 

e ressaltou a sua importância: 
“Os negros sofrem ainda hoje 
com a violência no dia a dia, seja 
ela declarada, seja velada, com 
manifestações de discriminação. 
Por essa razão, precisamos estar 
sempre tratando desse assunto”. 
A diretora levou trechos de textos 
sobre o tema, os quais foram lidos 
nos intervalos entre uma e outra 
fala para enriquecer o debate.

O sentimento entre os pre-
sentes foi unânime de que não 
se pode silenciar sobre assuntos 
importantes como esse. Pelo 
contrário, deve-se sempre opor-
tunizar essas atividades a fim de 
aprofundar questões sociais tão 
fundamentais. “As pessoas deve-
riam dar-se conta de que quando 
um é discriminado, a sociedade 
como um todo é prejudicada”, 
disse Elio Braun, diretor da Ad-
ministração do sindicato.

As manifestações dos pre-
sentes deram mostras de que, 
apesar de já se passarem 124 
anos da abolição da escravatura, 
o preconceito contra os negros 
ainda é muito forte e recorrente. 
Ainda nos dias de hoje, negros 
têm menor oportunidade em 
seleções de emprego e ainda são 
vítimas de injustiças em virtude 
da cor de sua pele. São muitos 
os exemplos da discriminação e 
preconceito.

É por este motivo que discus-
sões como a promovida no Dia 
da Consciência Negra são neces-
sárias, como diz José Baptista: 
“Nós, que temos a oportunidade 
de participar de um debate como 
este, temos condições de multipli-
car a discussão na busca por uma 
sociedade mais igualitária”.

Durante o debate, foram lidos textos sobre a questão do negro no Brasil
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Atividade ocorreu no auditório do Sindicato dos Ferroviários do RS

Além de trabalhador, Negro, direção de Daniel Brasil, 1989

Libertado das senzalas, o povo negro foi largado sem qualquer 
política pública de inclusão social. O desenvolvimento da luta do 
trabalhador negro por um lugar ao sol, desde a abolição, é o fio 
condutor deste documentário. Trata das ações do movimento 
negro para superar a discriminação racial nas relações de trabalho. 
Como estavam fora dos primeiros sindicatos de operários, geral-

mente organizados por imigrantes, os negros criaram organizações 
próprias e difundiram suas posições antirracistas em jornais como 
A Sentinela e O Clarim da Alvorada. Em 1931, é criada a Frente 
Negra. O filme também lembra a entrada dos trabalhadores 
negros nos sindicatos a partir dos anos 50 e 60, porém sem ocu-
parem cargos de direção. Além de trabalhador, negro também 
conta a criação do Movimento Negro Unificado (MNU) contra a 
discriminação racial.

Quanto vale ou é por quilo?, direção de Sergio Bianchi, 2005

O filme faz uma analogia entre o antigo comércio de escra-
vos e a atual exploração da miséria pelo marketing social, que 
forma uma solidariedade de fachada. Em uma das histórias, 
uma transposição para o século XXI do conto Pai contra mãe, de 
Machado de Assis.

Filmes sobre o assunto

Gratuitos
Assista aos vídeos da página http://www.acordacultura.org.

br/ e conheça os Heróis de Todo Mundo. O projeto tem como 
propósito desenvolver uma nova prática para pensar e agir 
as relações educacionais plurirracial e multicultural.



Trabalhadoras do Sindiserv de Caxias
garantem participação forte no Sindisindi-RS

SINDICATÁRIO EM FOCO6   Dezembro de 2012 Sindicatário

O Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul (Sindiserv), 
é o sindicato em destaque desta edição do jornal Sindicatário. De sete 
funcionárias, cinco são sindicalizadas, sendo uma delas a delegada sindical 
Luciana Fonseca, que trabalha no Sindiserv há quase seis anos. 

Para Luciana, “ser delegada sindical é proporcionar a proximidade 
da entidade de classe ao trabalhador e agregar conhecimento. Para nós, 
trabalhadoras do Sindiserv, ter uma delegada sindical significa o avanço 
no conhecimento dos direitos do trabalhador e oportunidade de colocar 
em prática todo o conhecimento adquirido com os colegas sindicalistas 
que representam o Sindisindi-RS”. 

A atuação da base do sindicato, em conjunto com a delegada sindical e 
a direção do Sindisindi-RS, proporciou um grande avanço que foi a forma-
tação da convenção trabalhista para os trabalhadores do Sindiserv Caxias 
do Sul, garantindo direitos que antes nunca haviam sido discutidos.

Para a delegada de base, é importante saber que podem contar com o 
Sindisindi-RS e sua diretoria: “Nos deixa muito mais tranquilas e confiantes 
de que o trabalhador vai ser respeitado e valorizado. Que as políticas traba-
lhistas vão ser sempre observadas de perto e sempre buscando melhorar o 
que já existe. Que o trabalhador terá amparo sempre que necessário, que 
poderá buscar aconselhamento junto ao órgão de classe e será atendido, 
logo sentirá seu valor e reconhecimento. Com isso, desenvolverá sua ati-
vidade com muito mais satisfação”. 

Outro fato importante apontado por 
Luciana são as notícias e o acompanha-
mento que o Sindisindi-RS dá aos seus 
sindicalizados, sempre passando informa-
ções, por meio de boletins eletrônicos, 
jornais, visitas ou mesmo quando o traba-
lhador precisa de um contato direto com a 
diretoria. “Da nossa parte, sempre fomos 
orientados da melhor forma. Trata-se de 
um sindicato presente”, finaliza a delegada 
sindical.

Luciana trabalha há seis no Sindiserv e 
é delegada sindical do Sindisindi-RS

Alguns dados

Total de funcionários: 
      7

Filiados ao Sindisindi-RS:   
     5

Delegada sindical: 
     Luciana Fonseca
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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 Olinda, Pernam-
buco, em janeiro de 2012.

Ela mostra os corais na praia de Recife, 
que, inclusive, é cheia de tubarões.

Meu nome é Léo Utteich Jr. e trabalho 
há seis anos no Sinttel.


