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Cartão de vantagens amplia lojas
conveniadas
m apenas dois meses desde o início
da distribuição, o cartão de vantagens
SINDSERV / Coopercred caiu nas graças
do servidor municipal ﬁliado ao Sindicato.
A maioria dos cartões já foi distribuída,
e agora, os servidores começam a fazer as
primeiras avaliações (leia mais no quadro publicado nesta página). Você que ainda não retirou seu cartão,
venha até ao Sindicato e pegue o seu!
O cartão de vantagens é resultado de uma parceria entre o SINDSERV e a Coopercred. Servidor ﬁliado ao Sindicato tem direito ao
produto, que funciona como uma espécie vale. Os valores debitados no cartão de vantagens (sejam eles uma compra em mercado
ou num posto de gasolina) são debitados diretamente no salário;
não há a cobrança de anuidade, mas uma taxa mensal de R$ 1,50
caso o cartão seja utilizado.
Em dois meses, a rede de lojas conveniadas também aumentou.
Hoje, já são mais de 20 farmácias, 30 mercados, 10 postos de combustíveis, além de padarias, sacolões e restaurante. A expectativa
é que esse número aumente ainda mais, conforme sugestões de
convênios feitas pelos próprios servidores. A lista completa está a
disposição no Sindicato e em caso de dúvida, basta ligar no SINDSERV e conﬁrmar a loja conveniada.
Um lembrete importante: para que a compra feita com o cartão de
vantagens seja debitada na folha de pagamento é preciso que o
servidor vá ao Sindicato e conﬁrme as despesas realizadas, assinando o documento em seguida. Esse procedimento pode ser feito
entre os dias 1º e 4 de todo o mês.
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Marilena Lucas de Oliveira
– inspetora de alunos da
Escola Ruth Lemos – “O
cartão de vantagens ajudou
bastante. Chega uma hora
que a gente ﬁca sem dinheiro
no mês, e aí, o cartão vira
opção”.

José Josias de Melo – operador de máquinas da Secretaria de Obras – “Gostei da
idéia, pois ta todo mundo
comentando. O cartão ﬁca
na mão da mulher, em caso
de emergência, né?”.

Andréia Cristina Moreira
– auxiliar de enfermagem
da UBS do Jardim Bandeirantes – “Não tem cobrança
de juros e isso é uma vantagem. Mas é preciso cuidado
com os gastos. Eu já decidi
que não vou utilizar mais do
que R$ 100 por mês”.

Mário Siqueira Domingos,
jardineiro da Secretaria do
Ambiente – “É bom quando você não tem dinheiro.
Vai lá no mercado e põe
para débito para o mês
que vem. Sabendo usar,
só tem vantagens.
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Negociação salarial

EDITORIAL
O SINDSERV além do servidor
A rádio peão voltou a funcionar, e mais uma vez, mira
a gestão Sindserv Para Todos. Pode ser a inveja provocada pelo sucesso do Festival do Servidor que lotou o
Ginásio Moringão ou a praticidade proporcionada pelo
Cartão de Vantagens que a atual gestão implantou. Enﬁm, há até quem reme contra a maré e torça pelo fracasso
da Comissão Permanente de Negociação. É a política do
quanto pior melhor que alguns pregam entre os servidores
com o único objetivo de semear a dúvida e a divisão da
categoria.
Mas o fato é que o trabalho desenvolvido pela direção do
SINDSERV incomoda mais do que a administração esperava, ainda que o PT insista em confundir independência
com oposição. Um Sindicato independente pode e deve
apontar o que está errado e sugerir mudanças para que
os erros não voltem a acontecer.
Faz parte da nossa política denunciar as péssimas
condições de trabalho que o servidor municipal enfrenta.
Se falta remédio no posto de saúde, se há desperdício de
merenda na escola, se o dinheiro do contribuinte está indo
pelo ralo da terceirização é tarefa do SINDSERV denunciar à público estas situações. Você servidor já leu, ouviu
ou viu na imprensa algo sobre isso. E se não sabia, saiba
agora: isso também é trabalho da direção do SINDSERV.
Nosso trabalho faz escola, tanto que o Conselho de Trânsito foi à justiça e impediu o andamento da suspeita licitação de radares em Londrina, tal qual fez a direção do
SINDSERV na nebulosa licitação para armazenamento
de produtos e remédios da Saúde.
Gostem ou não os programadores da rádio peão o trabalho desta direção continuará regido pela independência.

Comissão é eleita
e aguarda nomeação
Dez servidores foram eleitos na assembléia do dia 31 de maio para compor a Comissão Permanente que acompanhará as contas do município e
assim, negociar os itens da pauta de reivindicações 2007. Os trabalhos
começam oﬁcialmente após a nomeação sair em Diário Oﬁcial.
A formação da Comissão Permanente era um desejo antigo dos servidores que jamais engoliram as respostas oﬁciais do município quanto aos
critérios de comprometimento de receita apresentados pelo prefeito Nedson. Há sete anos que a categoria ouve a ladainha de que a arrecadação
é baixa e os gastos com folha são altos, o que a direção do SINDSERV
argumenta não ser esta a verdade. Com um grupo de servidores encarregados de fazer os trabalhos de acompanhamento das contas, a história
será outra.
Dos dez membros da Comissão Permanente, três foram indicados pelo
próprio Sindicato: o presidente Marcelo Urbaneja e os diretores Éder Pimenta e Marcos Ratto. Os demais foram indicados pelos servidores: Edson
Antônio de Souza, da secretaria de Planejamento; Igor Adriano Carvalho,
da secretaria de Educação; Ivanira Carraro, servidora aposentada da secretaria de Recursos Humanos; Luciana Ribeiro Borges, contadora e servidora da Secretaria de Saúde; Paulo César Ramos, da CAAPSML; Pedro
Sperandio, da secretaria de Saúde; e Sidnei Dionísio de Oliveira, servidor
aposentado da secretaria de Fazenda.
A Comissão Permanente aguarda agora a nomeação em Diário Oﬁcial
para começar os trabalhos.

Pipoca e Quentão é
no ARRAIA
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Unidos para sempre

Nedson e Irmãos Muffato são
alvos de ação; imprensa
londrinense se cala
A promotoria de Patrimônio Público ingressou com ação de improbidade administrativa
contra o prefeito Nedson Micheleti, o secretário de Obras, Aloísio de Freitas e o grupo
supermercadista Irmãos Muffato. A ação
está na 3ª vara cível e foi formalizada no
dia 3 de junho. Os veículos de comunicação
omitiram o fato.
O Ministério Público aponta irregularidades
na instalação do Super- Muffato da avenida
Madre Leônia Milito. Segundo o MP, entre
outras irregularidades, a unidade só recebeu
o habite-se da prefeitura no dia 9 de maio,
embora estivesse funcionando desde 21 de
março. A promotoria também alega que a
anexação dos lotes que formam a área onde
hoje está instalada a loja foi feita por meio
da lei 10.088, cujo projeto foi enviado pelo
executivo ao legislativo em 13 de outubro do
ano passado, antes mesmo que a empresa
solicitasse o benefício ao município. A ação
sustenta ainda que o prefeito e o secretário
de Obras tiveram a intenção de impedir a
entrada do Wal-Mart na cidade como forma
de beneﬁciar o Grupo Muffato. A promotoria
lembra que, após a rede norte-americana
anunciar a intenção de se instalar no terreno
do antigo Colossinho (centro da cidade), a

administração Nedson
enviou um projeto, que
foi aprovado na câmara, tornando a área
de utilidade pública
para ﬁns de desapropriação. Nedson
alegou que ali iria
instalar o Teatro Municipal. O
terreno, no entanto, foi posteriormente
liberado pela prefeitura, que anunciou a construção do teatro em outro local.
A omissão da imprensa londrinense sobre
o assuntou motivou o Sindicato dos Jornalistas Proﬁssionais de Londrina a emitir uma
nota pública o qual denuncia o “silêncio dos
veículos de comunicação de Londrina diante
da grave denúncia feita pelo Ministério Público contra a administração Nedson e o grupo
Irmãos Muffato”. A nota foi divulgada um dia
após a promotoria de Patrimônio Público ter
oﬁcializado a ação e os órgãos de imprensa
terem ignorado o fato. A história só se tornou
pública com uma reportagem sobre o episódio publicada pela Folha de S.Paulo o dia 8
de junho, o qual o SINDSERV reproduziu em
seu site, assim como a nota oﬁcial do Sindicato dos Jornalistas.
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Compra de votos

Justiça condena Bonilha e Londrina ﬁnge não ver
Passados cerca de 30 dias desde a
condenação pela justiça do vereador Orlando Bonilha por compra de votos nas
eleições de 2000 e o que aconteceu? Absolutamente nada, somente a omissão
e o silêncio comparsa de quem deveria
tomar frente das providências.
A começar pela imprensa local. Desde
que o caso se tornou público – dois dias
após a decisão do juiz Wellington Moura
– apenas o caso pontual, a condenação
em si, ganhou as manchetes. A pertinente
repercussão foi esquecida. Juristas não
foram ouvidos sobre a possibilidade de
procedimentos para a cassação de mandado do condenado Bonilha. Nenhum
veículo de comunicação conﬁrmou se a
prisão domiciliar está sendo cumprida,
nem se a multa aplicada foi paga. As repercussões ﬁcaram restritas ao mudo e
coorporativo plenário da câmara. Detalhe:
jornais, rádios e TV’s ainda trataram do
crime cometido por Bonilha de “suposto
crime de compra de votos” sob alegação
de que o caso ainda cabe recurso.
A sociedade londrinense também se

calou. O movimento Pé-Vermelho, Mãos Limpas sumiu, acabou. Personalidades e entidades respeitadas na cidade cumpriram seu
papel após acordo de cooptação com a administração. Ganham-se cargos na prefeitura,
terrenos públicos às margens do Lago Igapó e
emudecem diante de temas espinhosos contra
a administração. Aﬁnal, Bonilha ainda tem cota
própria de indicações nos primeiro, segundo e
terceiro escalões da prefeitura.
Já a câmara, ora a câmara ! Como comparsas, vereadores se calam diante da responsabilidade de ter que julgar politicamente um
companheiro de casa. A Comissão de Ética
não se pronuncia sobre o tal decoro parlamentar que Bonilha espezinha ao ser condenado à dois anos e quatro meses de prisão.
Nos corredores, ouvem-se murmúrios de que
o crime cometido por Bonilha prescreveu ao ﬁnal do mandato passado, ainda assim, não há
debates abertos sobre o assunto. O rabo está
preso.
O que acontece nessa cidade? Estamos todos anestesiados diante de tanta coisa errada?
Estamos só esperando o tempo e os mandatos
passarem? Tristeza, Londrina. Tristeza.
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Na expectativa

SINDSERV aguarda deﬁnição sobre
descontos dos dias parados
O poder judiciário parece querer testar a paciência do servidor e a
da direção do SINDSERV que ainda aguardam uma deﬁnição sobre
a ilegalidade cometida pelo prefeito Nedson Micheleti em descontar
o salário do servidor que participou do movimento reivindicatório do
ano passado.
Os descontos dos dias parados acontecem desde o começo do
ano e comprometem a renda do servidor que nunca antes sofreu
tamanha perseguição de um prefeito. Mas a tática de Nedson pode
custar caro ao município: é que a direção do SINDSERV não quer
apenas que a justiça suspenda o desconto, mas também, devolva

tudo o que foi apropriado indevidamente até agora.
São três os recursos judiciais formalizados no Tribunal de Justiça.
O primeiro prevê a suspensão dos descontos; o segundo contesta
a necessidade de emergência alegada pela prefeitura na justiça local para que o desconto fosse feito a partir do começo do ano; o
terceiro contesta também as alegações da prefeitura que aﬁrmou
ter prejuízos econômicos com o movimento.
Os recursos do Sindicato estão para ser julgados pelos desembargadores do Tribunal, mas é essa espera que acaba com a paciência
de qualquer um.

Visite nosso site: www.sindserv-ld.com.br
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A história se repete

Abono de R$ 150 para
professores vem em ano
de eleição para prefeito e
vereadores
Tal qual fez em 2004, a administração
prepara terreno para tentar reconquistar
a simpatia dos servidores em véspera
de eleição. Naquele ano, teve 21% de
reposição no orçamento – nunca pago
– e ainda a apresentação e aprovação
do PCCS – suspenso logo após a posse
do reeleito Nedson Micheleti. Agora, tem
abono de R$ 150 para professores com
prazo de validade: curiosamente nos 12
meses que antecedem a eleição municipal do ano que vem.
Mas a proposta eleitoreira traz mais
dúvidas sobre a real intenção de beneﬁciar o professor. O PRODAP – é o
nome do bicho criado pela administração - faz diferenças entre professores
e limita os gastos do abono. Está no
artigo segundo: Os professores que
aderirem ao programa serão obrigados
a prestar contas destes gastos, pois os
R$ 150 não poderão servir para compra
de roupas, alimentos ou pagamento de

água e aluguel.
Estarão restritos a compra de livros,
assinatura de revistas especializadas
e participação em cursos. Já no artigo
quarto, está lá: o abono somente será
pago a professores em efetivo exercício
do magistério.
A gestão Sindserv Para Todos não é
contra o pagamento do abono. É contra a forma como isso acontece. A atual
gestão briga por reposição salarial para
todos os servidores, por isso, conquistou
o direito de acompanhar as contas do
município e apontar maneiras para que
isso aconteça de forma transparente.
A verdade sobre essa proposta de abono
é uma só: pagamento para alguns e de
forma limitada em ano eleitoral. Professor e professora abram o olho! A luta da
categoria deve ser a mesma da direção
do SINDSERV, a de reposição salarial,
sem privilégios, sem diferenças entre os
proﬁssionais.

PAREDÃO

A coluna de informações políticas do SINDSERV

“COMPRÔ”
Bonilha foi condenado pela justiça por
compra de votos e ainda assim culpou adversários políticos pelas acusações. O alvo
era o ex-prefeito Antônio Belinati, preferido
também de Nedson Micheleti. Até quando
Belinati servirá de escape para essa gente
que está a sete anos no poder?
“COMPRÔ” II
Ah, sim. E Bonilha, por favor ! Complô, que
quer dizer trama secreta contra um personagem público, e se fala do jeito que se
escreve. “Comprô” não existe, assim como
“prástico” e “menas”. O senhor já tem diploma de supletivo, vamos às leituras.
OLHO NELE
E o vereador Gláudio, também não deve
ser investigado? Aﬁnal, ele quer comprar
o voto dos professores e já anunciou até o
valor, R$ 150 por mês.
PREÇO
O novo presidente da OAB de Londrina, Wilson Sokolowski, mantém o posicionamento
do anterior, José Carlos da Rocha: é a favor
da doação de terreno público para construção
da nova sede da entidade. A área tem 1.022
metros quadrados, ﬁca na soﬁsticada Gleba
Palhano e está avaliada em R$ 200 mil.
CARTA BRANCA
A câmara abriu as pernas de vez para o
prefeito. Agora, Nedson está autorizado a
mexer em até 10% do orçamento sem a necessidade de pedir autorização do plenário.
O projeto foi aprovado na sessão do dia 11.
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