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Sem brincadeira

O que a propaganda
não mostra
Há duas edições o Jornal do Sindserv vem trazendo reais informações sobre os locais de
trabalho da prefeitura que a propaganda oﬁcial não mostra. Já falamos aqui dos carros que
estão virando sucata no pátio da prefeitura e dos materiais de trabalho – como computadores, aparelhos de ar condicionado, máquinas de escrever – que estão abandonados no
pátio da secretaria de obras. Desta vez, a foto mostra o estado em que se encontra a escola
municipal do distrito de Paiquerê.
A estaca escora o teto do pátio onde crianças fazem as refeições na hora do intervalo.
Mesmo com a ameaça iminente de desabamento o local não foi interditado e não há previsão de reforma. Que bela notícia para as volta às aulas!

Visite nosso
site: www.sindserv-ld.com.br
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Tá sobrando

Prefeitura anuncia
R$ 1,2 milhão
em publicidade

CHEGA DE
DESPERDÍCIO
DE DINHEIRO
PÚBLICO

Essa notícia deixou os membros da Comissão Permanente de queixos caídos: no último dia 23 de julho,
a prefeitura lançou edital eletrônico para contratação
serviços de publicidade ao custo de R$ 1,2 milhão.
Isso quer dizer mais dinheiro público gasto em tv, rádio
e jornal. De acordo com o edital, 75% do valor total
servirá justamente para gastos com divulgação das
propagandas, o que vai servir também para abarrotar
os cofres dos empresários da comunicação e amansar
um pouco mais as críticas divulgadas contra o prefeito
Nedson nos veículos de imprensa.
Esse anúncio não podia vir em momento mais impróprio, justamente quando a Comissão Permanente
iniciará os trabalhos de acompanhamento das contas
do município para conﬁrmar a possibilidade ﬁnanceira
de reposição salarial para os servidores. Quer dizer:
dinheiro para pagar o calote de sete anos com os servidores o prefeito não tem, mas para divulgar sabe-se
lá o quê aí sobram recursos? É essa falta de critério
que perturba a categoria.
No ano passado, a direção do SINDSERV conseguiu
na justiça barrar a licitação de R$ 9 milhões para publicidade. Ainda assim, a prefeitura insiste nesse gasto
que pode ter outras intenções além de divulgar os atos
da administração. Um belo orçamento em propaganda
é capaz fazer a cabeça de qualquer jornal, rádio ou tv
e calar a boca de qualquer crítico.
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PIRATA SEM TAPA OLHO
Teve quem estranhasse a agilidade de Nedson ao sair em defesa dos camelôs depois
da operação Capitão Gancho da Polícia
Federal. Pai do camelódromo e carente
de apoio popular, poderia se esperar outra
atitude? Nedson não quer mais ﬁcar nesse
barco sozinho.
MAMATA
Os deputados estaduais eleitos pela região
de Londrina entraram no trem da alegria
da aposentadoria especial e ajudaram a
aprovar a proposta de R$ 10,8 mil por mês.
Outros R$ 27,8 milhões de dinheiro público
serão usados para criar o fundo de aposentadoria dos nobres deputados.
NOME AOS BOIS
Luis Eduardo Cheida e Durval Amaral votaram a favor do privilégio. Antônio Belinati
usou a já conhecida estratégia de se ausentar do plenário no momento da votação.
EX-BANCÁRIO
O servidor tem reparado como anda fora de
forma o ministro Paulo Bernardo nas entrevistas à televisão? Também, andando pra
cima e pra baixo de Land Rover não ajuda
a manter a silhueta, não é? Àquela vida
de piquetero em frente a porta fechada de
banco ﬁcou deﬁnitivamente para trás.
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Quem te viu, quem te vê

PT quer agora o ﬁm
da estabilidade
no serviço público
Para citar uma frase que o presidente Lula adora,
nunca antes neste país o servidor público foi tão
desrespeitado como agora. Na mais nova investida
do PT contra o funcionalismo, o governo estuda
maneiras de acabar com a estabilidade no serviço
público federal, estadual e municipal.
A intenção do governo é promover a criação de
fundações de direito privado que ﬁcariam encarregadas de prestar serviços que hoje são realizados
por servidores concursados. Essas fundações teriam carta branca para contratar – sem concurso
público – mão obra celetista, ou seja, sem estabilidade. É a institucionalização do cala a boca no serviço público, onde chefes indicados terão poderes ilimitados para chantagear com desemprego funcionários contestadores.
A manobra tornada pública pelo ministro londrinense Paulo Bernardo estende para o
funcionalismo brasileiro uma artimanha bastante conhecida dos servidores de Londrina:
a legalização da terceirização através das tais fundações.
Percebam que cada vez mais os servidores de Londrina vão se sentindo cobaias do
PT para golpes maiores contra o funcionalismo brasileiro. Em março, Paulo Bernardo
também anunciou a disposição do governo federal criar leis que proíbam a greve no
serviço público, tal qual fez Nedson ao promover alterações no Estatuto do Servidor no
ﬁnal do ano passado.
São atitudes autoritárias de políticos que desprezam o diálogo e desqualiﬁcam protestos. De gente que não respeita opiniões contrárias, pune e persegue quem discorda.
Atitudes de um partido que, um dia, foi dos trabalhadores.
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Em Curitiba

SINDSERV prepara novo
recurso contra descontos

A direção do SINDSERV formalizou novo recurso no Tribunal de Justiça com intenção
de suspender os descontos de salários dos servidores que participaram do movimento
reivindicatório do ano passado.
Por decisão pessoal do prefeito Nedson Micheleti desde o ﬁnal do ano passado os
servidores vem sofrendo o desconto dos dias parados. Esse absurdo cometido contra
o trabalhador vem encontrando respaldo jurídico no Tribunal de Justiça
No último dia 9 de julho, a maioria dos desembargadores julgou um dos recursos
judiciais do Sindicato contrariamente aos interesses dos servidores. Como não houve
unanimidade na decisão, um novo recurso terá que ser julgado. O SINDSERV está
acompanhando o caso e manterá a categoria informada.
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AFINADO COM BANQUEIRO
Pra trás ﬁcaram também os discursos contra as péssimas condições de trabalho dos
bancários, ampliação do horário de atendimento nos bancos. Com Paulo Bernardo no
ministério do Planejamento, os banqueiros
batem recorde de faturamento.
UMA QUESTÃO DE ESCOLHA
Nedson mente ao invés de negociar com
servidores; defende Requião quando a cidade pára pedindo segurança; compra briga
com lojistas ao defender os camelôs; critica
e persegue quem ousa contestá-lo. Nem pra
síndico de prédio se elege mais.
PCCS
Qual será o futuro de Nedson ao ﬁnal do
mandato de prefeito no ano que vem? Assumirá de vez um posto na conhecida rede de
hiper-mercados da cidade ou vai pra trás da
banca de cd’s piratas do camelódromo?
FARTURA
Quando a prefeitura anuncia gastos de R$
1,2 milhão em publicidade dá até impressão
de vivermos numa cidade sem problemas,
com sobras de recursos para investimentos.
Que mundo será que vive esse povo da
administração?

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL – SINDSERV-LD
O SINDSERV – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina, sediado nesta cidade, à Rua
Bélgica, 821, Jardim Igapó, através de seu Presidente, com base do disposto no artigo 60, combinado
com os artigos 61, 62 e 66 de seu Estatuto, convoca todos os associados e associadas da Entidade, para
Assembléia Geral Ordinária a se realizar em sua sede, no endereço supra citado, no dia 30 de julho de
2007, às 19:00 horas em primeira convocação com quorum legal e às 19:30 horas em segunda convocação com o quorum de presentes, para discutir e deliberar a seguinte pauta:
1) Eleição da Comissão Eleitoral, na forma do disposto no artigo 89 do Estatuto do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina, que irá coordenar e conduzir o pleito para eleição da nova diretoria
da Entidade;
2) Outros assuntos.

Visite nosso site: www.
sindserv-ld.com.br
Notícias atualizadas
diariamente.

Londrina, 24 de julho de 2007.
Marcelo de Lima Urbaneja
Diretor Presidente – Sindserv-LD.
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Olho nele

Reaberta licitação para canal Educativo
O assunto passou despercebido por boa parte da imprensa local, mas está lá no jornal oﬁcial do município. A prefeitura quer reativar o projeto de Canal Educativo. Para isso, um pregão eletrônico foi reaberto – no valor de R$ 70 mil – para compra e aquisição
de equipamentos para a futura TV à cabo da administração.
O projeto de uma TV local da prefeitura é antigo e sempre se baseou em boas intenções, como levar uma programação de
conteúdo cultural e educacional de qualidade para os londrinenses. Mas como de boas intenções o inferno está cheio, não custa
ﬁcar de olho. O governador Requião também alegou boas intenções para reativar a Paraná Educativa, a rede de TV Estadual que
serve apenas de cabo eleitoral para o governador e seus aliados. Essa iniciativa, aliás, levou a condenação do governo estadual
pelo Tribunal de Contas do Estado. É que os funcionários contratados para trabalhar em favor de Requião não eram contratados
e recebiam salários na forma de cachês.
Está claro para os servidores que formas de controlar e manipular a opinião pública são prioridades para a atual administração.
Nedson já tem pronta uma proposta de R$ 1,2 milhão em gastos com publicidades – o que vai amenizar as críticas sofridas na
imprensa em geral. Agora, imaginem a atual administração com um canal de TV a disposição para alardear e propagandear o que
bem entendessem?
A campanha eleitoral começa a esquentar.

