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Festa Julina repete sucesso do
Festival de Prêmios
Mais de quatro mil servidores passaram pelo Arraia do SINDSERV
na maior festa julina já realizada para a categoria.
A festa durou praticamente todo o sábado (dia 7 de julho) com a
presença de famílias de servidores.
Veja mais fotos desse momento nas paginas 6 e 7.

CAAPSML ESTÁ
RECADASTRANDO
SERVIDORES
pág. 2

PREFEITURA SEM
PREVISÃO DE 13º
SALÁRIO
pág. 3

SINDSERV PREPARA
BOAS SUPRESAS PARA
O SERVIDOR
pág. 4
PT QUER AGORA ACABAR
COM ESTABILIDADE
Veja mais esse golpe que o
partido do prefeito Nedson e do
ministro Paulo Bernardo quer
aplicar contra os servidores municipais, estaduais e federais.
Pág. 10

VOLTA ÀS AULAS COM ESCOLA EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS
Flagrante na Escola do distrito
de Paiquerê mostra escola que
deveria estar interditada recebendo alunos na volta às aulas.
Pág. 8

NEDSON QUER GASTAR R$1,2
MILHÃO EM PROPAGANDA
Só faltava essa: o prefeito Nedson anunciou licitação para contratar agências de publicidades
e orçamento milionário para melhorar imagem da administração.
Pág. 9
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EDITORIAL
Bola pra frente

Fique atento

Diz o ditado popular que quem planta colhe. Pois os
servidores, depois de muita luta, começam ver os resultados das verdadeiras batalhas travadas nos dois
últimos anos por melhores condições de trabalho e
reposição salarial.
A partir deste mês, a Comissão Permanente começa
seus trabalhos de acompanhamento das contas do
município para subsidiar a direção do SINDSERV nas
negociações por melhores salários. É a oportunidade
que a categoria tanto queria da administração e que só
veio após longas e duras negociações. Será a chance
de comprovar que os servidores não estavam errados
quando apontavam o natural crescimento de receita do
município e o conseqüente acerto da dívida que e atual
administração tem com o servidor público municipal. É
preciso ﬁcar claro para o prefeito Nedson: a dívida de
mais de 30% em perdas salariais foi provocada por ele,
não houve a herança de contas a pagar com o servidor.
Sentar e negociar formas de atenuar esse prejuízo seria
uma atitude nobre de qualquer administrador.
Ainda que a contragosto da direção do SINDSERV, parte dessa conta está sendo paga na forma
de auxílios, gratiﬁcações e boniﬁcações. Isso é fruto
também da pressão exercida pelos servidores, mas não
pode ser considerada como a forma correta de atender
as necessidades de toda a categoria. O papel desta
direção do SINDSERV é brigar por reposição salarial
para todos os servidores, não importa o local de trabalho
ou a função pública exercida.
Como diz o ditado popular, quem planta colhe.
Para esta direção e para os servidores, o tempo de
bonança está chegando. Novidades virão.

Caapsml faz
recadastramento
de servidores

Os servidores municipais da ativa, aposentados, da câmara municipal
e também os pensionistas estão sendo convocados pela Caapsml para
fazer um recadastramento. O procedimento tem o objetivo de combater
fraudes e é obrigatório sob pena de ter o benefício suspenso.
Para fazer o recadastramento é necessário que o servidor ou pensionista
consulte a própria Caapsml (www.caapsml.com.br ou pelo telefone 3376
2600) e veriﬁque quais os documentos são necessários para realizar a
exigência. Com documentos em mãos, o servidor ou pensionista deve
se dirigir a um dos quatro endereços para fazer o recadastramento: no
próprio prédio da Caapmsl (ao lado do prédio da prefeitura), na Biblioteca
Municipal (ao lado da Catedral), na Vila da Saúde (na esquina das ruas
Jorge Casoni com Santa Catarina) ou na Escola Nara Manella (à rua
Lázaro José de Souza, 317 no conjunto Semírames).
O recadastramento também é obrigatório para servidores da administração indireta. Ao todo, são 6.400 servidores da ativa e outros 1.700
aposentados que devem cumprir as exigências. O prazo para isso vai até
o dia 14 de setembro.

Visite nosso
site: www.sindserv-ld.com.br
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Sem previsão

Decisão política impede adiantamento de 13º
O secretário de Fazenda Wilson Sella
conﬁrmou que a administração Nedson
Micheleti não irá fazer o pagamento
adiantado da primeira parcela do 13º
salário dos servidores no mês de agosto.
A decisão foi do prefeito e não se baseou
em critérios econômicos já que a arrecadação do município mantém sua média
histórica.
Pagar de forma antecipada o 13º salário
não é uma obrigação legal do administrador, mas dá uma idéia de como o servidor
municipal é visto e tratado pelo inquilino
do prédio público da avenida Duque de

Caxias. Receber a primeira parcela do 13º
no meio do ano se tornou um hábito entre
os servidores. Outros prefeitos sempre
souberam dosar responsabilidade com
as contas públicas e respeito ao servidor
neste momento. Como se sabe, na atual
administração faltam os dois, responsabilidade e respeito.
Assim como quando decidiu descontar
os dias parados dos servidores que foram
às ruas reivindicar reposição salarial, não
fazer o adiantamento do 13º é uma opção
particular do administrador. Nedson optou
e mais uma vez foi contra o servidor.

Justiça impõe limite para
cobrança do COREN

Avaliações promovem divisão
e conﬂito entre servidores

A justiça atendeu a reclamação formalizada em ação
pela direção do SINDSERV e o Coren, Conselho
Regional de Enfermagem, não poderá mais impor
punições aos servidores sindicalizados pela ausência
de recolhimento de anuidade superiores ao limite de
35 UFIR’s.
O valor foi questionado pela categoria por ter sido
ﬁxado por meio de ato administrativo da entidade, o
que contraria a lei.
A decisão da justiça federal atende ao interesse de
proﬁssionais ﬁliados ao Sindicato que aguardavam
uma resposta positiva ao questionamento legal formalizado pelo SINDSERV.

A administração voltou a fazer avaliações de servidores nos locais de trabalho para proporcionar a
pretendida boniﬁcação salarial. O problema é que os
critérios de avaliação são àqueles mesmos criticados
pela categoria durante a aprovação do PCCS. Entre
eles, há o que prevê o benefício para apenas 50%
dos servidores de cada local e que o pagamento ﬁca
condicionado à avaliação de uma equipe de chefes. A
direção do SINDSERV volta ao assunto para relembrar
que lutou pela categoria contra a aprovação dessas
propostas.
PCCS bom é aquele feito por servidores e não por
prefeito.
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Mural do Servidor
Conferência de Saúde

Está marcada para os dias 6, 7 e 8 de setembro no ginásio do
colégio Marista a 10ª Conferência Municipal de Saúde. Os representantes dos segmentos dos trabalhadores foram escolhidos na
pré-Conferência realizada no último dia 7 de julho. Os servidores
municipais estarão representados.

Sede Campestre

Abono para professores causa
controvérsia

Há professores descontentes com a restrição para
gastos com os R$ 150 de abono pago pela prefeitura.
São muitos os que desejariam investir esse dinheiro em
despesas pessoais, o que foi proibido pela administração. É por isso que a direção do SINDSERV reitera seu
posicionamento: 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.

A direção do SINDSERV terá novidades
em breve para os servidores que aguardam
notícias sobre a construção e inauguração
da sede campestre do Sindicato. A chácara
de Alvorada do Sul já começa a ganhar uma
cara de sede campestre. Mais informações
sobre o assunto serão detalhadas na edição
de agosto do Jornal do Sindserv. Vale a pena
esperar.

Revista com convênios

A direção do SINDSERV está preparando para os
servidores ﬁliados um guia com a relação de todos
os convênios realizados e que estão à disposição da
categoria. É que mês a mês parcerias são fechadas ou
renovadas e o guia viria para esclarecer e tirar dúvidas
sobre o assunto.
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Enﬁm

Comissão Permanente é
regulamentada
Agora é oficial e
nem prefeito pode
mais voltar atrás.
Os servidores municipais terão acesso
para estudo e pareceres das contas
públicas da prefeitura para encontrar
maneiras que possibilitem a reposição
salarial da categoria.
A regulamentação da Comissão Permanente foi oﬁcializada em
encontro realizado no dia 19 de julho na sede do SINDSERV. São
dez artigos que disciplinam o funcionamento da Comissão, os critérios para acesso a documentos oﬁciais e prazos a serem cumpridos.
Esse primeiro encontro serviu também para que houvesse a eleição
do presidente da Comissão, vice e secretários. A presidente será a
servidora aposentada – indicada para a Comissão pelos servidores
– Ivanira Carrara. Outro servidor indicado pelo lado da categoria é
Paulo César Ramos que exercerá a função de secretário. A escolha do nome do vice e do outro secretário ﬁcou para indicação dos
representantes da administração que se ausentaram neste primeiro
encontro (leia mais sobre o assunto nesta página).
A partir de agora, a Comissão deﬁnirá as datas e prazos para o início
de trabalhos. A direção do SINDSERV, representada na Comissão
pelo presidente Marcelo Urbaneja, e os diretores Marcos Ratto e
Éder Pimenta, manterá a categoria informada.

Gestão tenta dar
nó em Comissão
Uma manobra da Secretaria de Gestão quase botou abaixo a
criação formal da Comissão Permanente de Negociação. É que
o secretário Jacks Dias – amigo pessoal de Nedson da época
de Sindicato dos Bancários – não publicou em Diário Oﬁcial a
portaria designando os membros da Comissão, muito menos
comunicou a direção do SINDSERV de tal documento.
Para entender melhor a manobra é preciso voltar no tempo.
A proposta de formação da Comissão surgiu no dia 9 de maio,
quando servidores e representantes da administração sentaram
frente a frente para discutir a pauta de reivindicações 2007.
Na oportunidade, o prefeito Nedson assumiu o compromisso
de regulamentar a Comissão. Tanto que no dia 31 de maio,
o SINDSERV realizou uma assembléia com a categoria que
indicou os 10 membros que trabalhariam com os cálculos.
A partir daí, como diz o decreto 285/07, a Comissão teve
que aguardar a publicação em Diário Oﬁcial dos nomes para
começar a trabalhar. A publicação não veio, o que levou a
direção do SINDSERV a acreditar que administração havia
ignorado o prazo de máximo de 40 dias (como diz o artigo 4º
do mesmo decreto) que expirou em 19 de junho. Mas uma
reportagem publicada na Folha de Londrina no dia 18 de julho
revelou a jogada: a portaria foi deixada em edital, e segundo a
administração, numa parede do prédio da prefeitura sem que
o SINDSERV fosse comunicado.
A Comissão e a direção do SINDSERV custam a acreditar
que a manobra da prefeitura tenha sido uma jogada para fazer
com que a categoria perdesse prazos para a regulamentação
da Comissão. Mas serviu de alerta para comprovar que falta é
muita vontade política do outro lado para que haja realmente
um bom acordo entre as partes.

