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Eleição

Eleita Comissão Eleitoral no SINDSERV
O

s servidores Leonildo Guergolet (Educação) e Gilberto
Alves de Lima (Gestão) foram eleitos no dia 31 de julho
à noite em assembléia membros efetivos da Comissão Eleitoral que irá conduzir os trabalhos de eleição para a direção do
SINDSERV. O terceiro membro é Sidnei Dionísio de Oliveira
(aposentado) que foi indicado para a função pela direção do
SINDSERV, conforme prevê o Estatuto do Sindicato. Novos
membros para a Comissão serão acrescentados conforme o
número de chapas inscritas. Cada uma delas poderá indicar
um membro.
A assembléia contou com a presença de exatos 226 servidores aptos a votar. Três se apresentaram como candidatos
a uma vaga na Comissão. Além dos dois mais votados, a professora Margarida Cândido da Silva – ex-presidente do SINDSERV – também se candidatou. Ela foi a menos votada, com
43 indicações. Gilberto de Lima obteve 184 votos e Leonildo
193 votos. Como eram duas vagas para a Comissão, os servidores presentes puderam votar em dois candidatos.
Será tarefa da Comissão convocar os servidores para a eleição
dos membros do SINDSERV, o que de acordo com o Estatuto, deve ocorrer este ano. As datas de inscrição de chapas e
deﬁnição da eleição serão deﬁnidas pela Comissão.

Leonildo Guergolet, Sidnei
Dionísio de Oliveira e Gilberto Alves de Lima

Servidores fazem ﬁla para votar

Funcionárias do Sindicato durante a
contagem dos votos

Negociação salarial

Nedson diz que acatará decisões da Comissão
Bastou a Comissão Permanente de Negociação iniciar os
trabalhos de acompanhamento das contas da prefeitura para
fazer o prefeito Nedson Micheleti se manifestar. Em entrevista
à Folha de Londrina no dia 2 de agosto, o prefeito aﬁrmou que
vai acatar as decisões e sugestões da Comissão. Para surpresa dos próprios membros da Comissão, Nedson elogiou
inclusive o início dos trabalhos no dia anterior.
A Comissão formalizou (dia 1º/08) o pedido de acesso as

informações sobre os gastos com a folha de pagamento entre
os anos 2000 e 2006. Foi o primeiro passo do grupo que pretende avaliar as contas da prefeitura e apresentar sugestões
que levem a reposição salarial da categoria.
Ao provocar essa manifestação pública do prefeito de apoio
aos trabalhos, a Comissão Permanente ganha ainda mais
crédito junto aos servidores.
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EDITORIAL
Um sonho
realizado
Ainda na campanha para eleição do
SINDSERV, a atual direção do Sindicato
foi questionada: e a nossa sede campestre,
sai? A pergunta não ﬁcava sem resposta,
mas era seguida de muitas explicações.
Aﬁnal, a tarefa primordial do SINDSERV
é brigar por interesses classistas, por
melhores condições de trabalho e reposição salarial. Não tratava apenas de
promessa, mas compromisso com o colega de trabalho, o amigo de proﬁssão.
O papel desta direção foi seguido à
risca. Mobilizou servidores e aprendeu
junto com eles que não é possível esperar sentado a boa vontade do administrador para conquistar o que é direito. A
gestão Sindserv Para Todos foi para rua
junto com a categoria, assegurou o respeito da opinião pública nas campanhas
salariais e colaborou com a cidade nos
esclarecimentos sobre contas públicas
e a gestão do dinheiro do contribuinte.
Isso, sem revanchismo apenas trabalhando.
Paralelo a esse trabalho tocamos nosso sonho de sede campestre. Ganhamos um terreno em Alvorada do Sul e iniciamos o projeto. Hoje, enﬁm, podemos
olhar para o servidor e dizer que cumprimos mais um compromisso assumido.
Aos servidores, o nosso obrigado pela
compreensão e apoio recebidos ao
longo do período. Esse sonho realizado
também é uma conquista de vocês.

Promessa feita, promessa cumprida

Sede Campestre será
inaugurada dia 18
Há um ano, a direção do SINDSERV
anunciava aqui mesmo no Jornal do Sindserv os projetos de construção da sede
campestre do Sindicato. Pois agora, o
anúncio é o de convite para que todos os
ﬁliados compareçam a inauguração marcada para o próximo dia 18 de agosto.
A obra seguiu o cronograma previsto,
com a entrega da primeira fase do projeto.
Estão prontos o barracão de 200 m², churrasqueira e banheiros. Parte da área total de 6 mil m² já teve o plantio de grama
completado. Uma sede campestre é sonho antigo do servidor ﬁliado ao Sindicato
que agora, já pode desfrutar de momentos
de lazer com a família num espaço apropriado.
A sede campestre ﬁca em Alvorada do
Sul em terreno doado pela prefeitura - sem
custo algum para o SINDSERV – numa
proposta de valorização de terrenos às
margens da represa Capivara. A longo
prazo, a intenção é ﬁnalizar o projeto, que
prevê quiosques com churrasqueiras individuais, piscina e um deck para pescadores. O resultado disso tudo é a ampliação
do patrimônio do SINDSERV. A sede será
valorizada e a avaliação chegará a R$ 300
mil, o que representa um aumento de 75%
no patrimônio do Sindicato.
Para estar presente na inauguração é
necessário antes conﬁrmar presença até o
dia 15 por telefone: 3342 1157. A direção
do SINDSERV vai colocar ônibus a disposição dos servidores.
Ligue, conﬁrme sua presença e participe
dessa festa!

COMO ERA...

O terreno doado, antes abandonado ...

o diretor do Sindicato Dalvo
Zani no terreno ...

... o diretor Ângelo Caíres ﬁscaliza a
construção ...
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COMO VAI FICAR!

COMO COMEÇOU...

a primeira fase do projeto...

até a ﬁnalização ...

...com a entrega do barracão ...

A sede será
valorizada e a
avaliação chegará
a R$ 300 mil, o
que representa um
aumento de 75%
no patrimônio do
Sindicato.
...com piscina...

...plantio de grama ...

...e churrasqueiras individuais.
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Vitória judicial: diplomas do IESDE/VIZIVALE
são reconhecidos

A justiça aceitou os argumentos da direção do SINDSERV e voltou a reconhecer
os diplomas emitidos pelo IESDE/VIZIVALE. A decisão foi dada no dia 31 de julho
pelo desembargador da 5ª câmara cível do Tribunal de Justiça Eduardo Sarrão.
Com isso, cerca de 60 professores terão condições de acesso ao duplo vínculo, o
que a prefeitura estava negando desde maio.

Mais vitórias: aposentados também terão
PCCS

Os servidores que se aposentaram no ano passado durante o período de suspensão e revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) terão direito
aos benefícios previstos na lei. É o que determinou o juiz da 6ª vara cível, Abelar
Baptista Filho numa resposta a ação movida pela direção do SINDSERV: “... DETERMINAR às rés que procedam administrativamente à promoção por conhecimento prevista no art. 8º do PCCS, de todos os servidores do sindicato autor que
comprovem via de provocação regular de seu sindicato, em 10 dias (arts. 185 e
187 do CPC) em respeito aos princípios dispositivos e do interesse, a condição de
servidor sindicalizado”. Durante o período em que a administração determinou a
suspensão do PCCS, cerca de 80 servidores deram seqüência aos procedimentos
de aposentadoria sem saber ao certo se teriam as garantias previstas na lei. Como
a prefeitura não reconheceu esses direitos, foi preciso o SINDSERV intervir no
processo via justiça.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES DO SINDSERV/LD
AVISO RESUMIDO
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina – SINDSERV/LD, sediado neste município, à Rua
Bélgica nº. 821, Jardim Igapó, pela Comissão Eleitoral constituída na forma do artigo 89 do Estatuto, por seu
Presidente ao ﬁnal ﬁrmado, convoca a todos os associados para as Eleições do Sistema Diretivo da Entidade, a
se realizarem na forma dos artigos 81 a 124 do Estatuto, nos dias 10 e 11 de setembro de 2007, em primeira convocação, nos dias 17 e 18 de setembro de 2007, em segunda convocação, e nos dias 24 e 25 de setembro, em
terceira convocação, ﬁcando aberto o prazo de 15(quinze) dias corridos para registro de chapas, no período de 08
a 22 de agosto de 2007, que deverá ser efetuado perante a Secretaria Geral do Sindicato no horário compreendido
entre 14:00 às 18:00 horas. No caso de empate entre as chapas concorrentes serão realizadas eleições 03(três)
dias após a divulgação do resultado pela Comissão Eleitoral. As eleições somente serão válidas se participarem da
votação, no mínimo, a maioria simples dos eleitores (50% + 1), em primeira convocação, e com qualquer número
de votantes nas outras hipóteses, na forma do artigo 120, caput e parágrafos do Estatuto.
A coleta de votos, em primeira, segunda ou terceira convocação, assim como nas eleições já hipótese de empate
entre as chapas, será procedida entre as 07h00 e as 22h00, na base territorial do SINDSERV/LD, no município de
Londrina e seus distritos, cujas urnas ﬁxas e itinerantes deﬁnidas pela Comissão Eleitoral. Copias do Edital de convocação das eleições serão aﬁxadas em mural na sede do SINDSERV/LD, à Rua Bélgica, nº. 821, Jardim Igapó,
Londrina-PR, bem como em mural no Prédio da Prfeitura do Município de Londrina, na Avenida Duque de Caxias,
nº. 635, Jardim Mazzei, Londrina-PR.
Londrina, 07 de agosto de 2007.
Marcelo de Lima Urbaneja
Diretor Presidente do Sindserv-LD
Sidnei Dionísio de Oliveira
Presidente da Comissão eleitoral
Leonildo Guergolet
Vice-Presidente da Comissão eleitora
Gilberto Alves de Lima
Secretário da Comissão Eleitoral

PAREDÃO

A coluna de informações políticas do SINDSERV

JOGO DE CENA
Sidnei Souza e Bonilha entraram em atrito.
O primeiro chamou coletiva à imprensa,
abraçou Nedson e saiu na capa de jornais
com um cheque gigante de R$ 500 mil da
câmara que será devolvido para a prefeitura. O segundo chamou isso tudo de jogo
de cena.
CHIADEIRA
Bonilha, o ex-presidente que não era habituado a devolver dinheiro para a prefeitura, argumenta que Sidnei inﬂacionou o
orçamento da câmara. Ou seja, pediu mais
dinheiro para a prefeitura, gastou o mesmo
que o anterior, mas como sobrou, fez o que
Bonilha chamou de jogo de cena.
ZERO A ZERO
Por enquanto, tudo briga por espaço político na administração. Bonilha e Sidnei são
concorrentes em tudo: cargos, indicações
e eleitores. Não se enganem, não tem inocente nem bobo no jogo.
SONO
Nedson foi multado pelo Tribunal de Contas
em R$101,98 por atrasar o envio de documentos de um convênio entre prefeitura e
estado em 2002. O convênio de R$ 2,3 mil
serviu para a compra de um computador e
uma impressora.
ANTES TARDE
Com um atraso de praticamente sete anos,
foi reativado em Londrina o movimento Pé
Vermelho pela moralização na política.
Pena que a ação venha tão próxima assim das eleições para prefeito e vereador.
Pode ser interpretado como oportunismo.
DERRAPADA
O acidente com o avião da TAM no aeroporto de Congonhas em São Paulo que vitimou 185 pessoas no dia 17 de julho teve
repercussão “hiperdimensionada” na mídia, opinou o deputado federal André Vargas do PT.
ANESTESIADOS
Realmente: deixemos também esse tipo
de fato se tornar banal – como as mortes
por falta de UTI’s ou as mortes provocadas pelas péssimas condições nas estradas. Assim, acostumaremos também com
as mortes em acidentes de aviões e nem
cobraremos respostas das autoridades.
Serão as tais fatalidades, típicas do Brasil.

