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Sindserv Para Todos

Diretoria toma posse para
novo mandato

E

stá marcada para terça-feira, dia 4 de dezembro, a posse para o novo
mandato da gestão Sindserv Para Todos. Os atuais dirigentes do
SINDSERV obtiveram quase 60% dos votos válidos nas eleições dos
dias 10 e 11 de outubro e conﬁrmaram o desejo dos servidores em manter uma
representatividade independente da administração municipal.
A posse está marcada para às 19h30 no Hotel Sumatra e todos os servidores
estão convidados para a solenidade, que será marcada pela simplicidade. O
evento selará também a união dos servidores que deﬁnitivamente deixarão
para trás os resultados da eleição.
A atual gestão entende que o momento agora é o de junção de forças em
prol de um bem comum: a luta pelos direitos dos servidores. Estamos prestes
a deﬁnir o rumo da pauta de reivindicações – a mesma que desrespeitosamente vem sendo ignorada pelo prefeito Nedson há três anos – para a database 2008. Precisaremos estar unidos e mobilizados para deﬁnirmos o melhor
caminho para sermos ouvidos e atendidos.
O novo ano será propício para isso. Trata-se de um ano eleitoral, quando
escolheremos novos vereadores e prefeito. Época em que a categoria pode
demonstrar força e dar o troco na urna a todas as provocações sofridas ao
longo dos últimos anos.
São discussões e desaﬁos que deverão ser enfrentados. A gestão Sindserv
Para Todos está aí pra isso.

Diretora eleita deixa Sindicato
A servidora da Saúde Andréia Cristina
Moreira, eleita para este novo mandato da
gestão Sindserv Para Todos, deixará de
compor o quadro diretivo. Andréia está de
mudança (de cidade e de país) e na carta
abaixo ela justiﬁca sua decisão:
Para meus amigos:
Hoje venho até vocês dar-lhes explicação e ao
mesmo tempo agradecer a conﬁança e carinho,
pedindo desculpas se as couber, pois não estou
fugindo dos meus compromissos apenas os rumos
da vida mudando de direção “talvez”.
Gostaria de dizer a todos que realmente acredito nos ideais, pelos quais lutamos e acredito também nesta direção e foi por acreditar que aceitei
participar ativamente desse processo, porém paralelamente a isso, surgiu em minha vida alguém que
poderia representar outro caminho a trilhar, com
ele veio o amor e é esse o motivo pelo qual não
tomarei efetivamente posse no próximo dia 04 do
Sistema Diretivo do SINDSERV. Estarei fora por
uma temporada, ainda não sei por quanto tempo (o
futuro a DEUS pertence). Meus amigos mais íntimos sabem do meu perﬁl, fugir de uma luta jamais,
então estou dando um tempo, mas garanto-lhes
que o coração vai partido. E estarei em contato e
em comunhão nas orações. Tem um refrão de uma
musica do Padre Joãozinho que resume bem meu
sentimento nesse momento “ Eu vou por essa estrada, peregrino tenho que andar, foi tão bom estar
com você...mais levo comigo em minha bagagem
seu sorriso, seu coração....e deixo meu sorriso e
meu coração”. Beijos a todos, com carinho
ANDREIA CRISTINA MOREIRA
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EDITORIAL
Morre um sindicato,
nasce outro
Um Sindicato, sem dúvida, é o maior
instrumento de defesa individual e coletiva dos trabalhadores. Bem organizado
e unido, se transforma num instrumento
imbatível. Prova disto, na história recente,
podemos observar a trajetória de um torneiro mecânico que se tornou presidente,
num projeto de anos.
Sabedores da força desse instrumento,
estes meses idealizadores, agora abandonando seus ideais, trabalham de forma
sistemática com propaganda e alterações
legais, o enfraquecimento deste sistema
de proteção do trabalhador.
Já tramitam no Congresso, capitaneado
pelo PT, projetos que decretam a pena de
morte dos Sindicatos. O objetivo é destruir
os instrumentos que poderiam atrapalhar
a continuidade de um projeto político e
abrir portas para uma política que prega o
ﬁm das férias remuneradas, do FGTS, do
contrato de trabalho e outros direitos de
proteção adquiridos ao longo do tempo.
Cabe a nós trabalhadores reagir e oferecer um novo projeto que contemple os
anseios da classe trabalhadora nestes
novos tempos. Estamos vivendo um momento histórico, o nascimento de um novo
modelo sindical, e assim como todo o
ato de nascer, temos riscos, incertezas e
dores, mas também temos o presente da
vida e a expectativa de um futuro melhor.
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E para o servidor nada

Operários protestam por
melhores condições de trabalho

Cansados de esperar por condições adequadas de trabalho os operários da Usina de Asfalto da prefeitura pararam suas atividades no dia 6 de novembro. Há dois anos a
categoria não recebe o material adequado para trabalhar
como uniforme, luvas, óculos e botas. Estes equipamentos
são considerados indispensáveis no dia a dia. Os servidores da Usina lidam com a produção de massa asfáltica
e operações de tapa buraco. Nestes casos, a temperatura
do piche pode chegar a 160º.
O protesto começou às 7h com a colocação de placas
com a inscrição “trânsito impedido” em frente ao portão
da Usina na avenida Guilherme de Almeida, no Conjunto
São Lourenço. Faixas foram penduradas nas grades e os
servidores ﬁcaram de braços cruzados. Botas velhas e fuProtesto na Usina...
radas foram espalhadas pelo chão, justamente as que os
servidores usam no dia a dia de trabalho. “Quem é que agüenta pisar no chão quente
com esse tipo de bota?” perguntou um servidor que pediu para não ser identiﬁcado.
Por dia, os servidores são responsáveis pelo recapeamento de até 30 ruas além do
fechamento de até 50 metros de buracos feitos
pela Sanepar.
O que pouca gente sabe é que essa decisão
de deixar à mingua os servidores da Usina faz
parte da estratégia da atual administração de
sucatear o PAVILON. É assim que acontece no
serviço público administrado pelo PT: deixa estragar para depois vender. O que Nedson quer o
mais rápido possível é terceirizar também mais
este serviço na prefeitura.
... sem condições de trabalho
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Vamos lotar as galerias

Votação da LDO/2008 vai exigir participação
de servidor
A discussão sobre a data-base 2008 dos servidores municipais vai começar bem antes do que a categoria imagina. Antes mesmo da assembléia geral que vai deﬁnir pela
pauta de reivindicações para o ano que vem.
Estamos falando do futuro do orçamento do município
que será votado pelos vereadores. A LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) já foi enviada à câmara pelo executivo e
ainda neste ano terá que ser votada para entrar em prática
em 2008.
“Mas o que a pauta de reivindicações tem a ver que
isso?”, alguém pode perguntar. “Tudo” é nossa resposta.
Há anos a administração municipal usa como falso argumento para virar às costas aos pedidos de reposição salarial dos servidores a falta de recursos e previsão orça-

mentária. Pois durante a votação da LDO na câmara os
vereadores poderão sim fazer alguns ajustes na proposta
de lei e adequá-la aos interesses da categoria. Por exemplo: ao invés da prefeitura destinar alguns milhares de reais
para o pagamento das terceirizadas, poderia muito bem
aplicar parte desses recursos para pagar o que deve ao
servidor. Basta a câmara querer.
Mas o servidor precisa cobrar, e a hora é agora. È por isso
que a direção do SINDSERV está fazendo essa convocação. A categoria precisa estar na câmara e acompanhar de
perto o que os vereadores vão fazer a respeito da LDO. As
datas das votações ainda não foram conﬁrmadas, mas assim que isso acontecer, a direção irá comunicar a categoria
para estar presente e lotar as galerias.
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Merenda milionária

Contradições e falta de
transparência no contrato

O assunto ganhou destaque na imprensa
local: o nobre vereador Gláudio Renato de
Lima desmentiu o também nobre secretário de
Gestão Jacks Dias e garantiu que nova licitação será aberta para contratação da empresa
encarregada de fornecer merendas para as
escolas municipais. A declaração vem no dia
seguinte ao falado por Jacks Dias a de que
o contrato com a suspeitíssima SP Alimentos
seria prorrogado (leia mais sobre o assunto
nesta edição do Jornal do Sindserv).
Vamos aos fatos: a SP Alimentos abocanha do município R$ 10,5 milhões por
ano com o contrato feito por Nedson. Essa
mesma empresa está sendo investigada em
todo o país por suspeita de irregularidades.
No Rio Grande do Sul um gerente da empresa foi ﬂagrado pagando propina para um
secretário para garantir a manutenção do
serviço. Segundo a denúncia, parte desse
dinheiro iria para o caixinha do partido para

as eleições do ano que vem. O deputado
Alex Canziani – aliado do PT no Congresso
– discursou contra o contrato feito em Londrina e acusou a empresa de “subornar secretários e fazer caixa de campanha para
partidos aliados”. Canziani foi além e constatou que o preço pago por cada refeição em
Londrina é o dobro da pago em Apucarana.
Diante desse quadro a pergunta é inevitável: o que aconteceu no PT londrinense?
Secretário de um lado, vereador de outro?
Reparem que até o momento não surgiram
argumentos de ambas as partes que ajudem
a entender a razão da prorrogação do contrato ou nova licitação. Se até o momento
houve questionamentos quanto a qualidade
ou modelo do serviço, isso foi feito pelo
SINDSERV e pelo Conselho de Alimentação
Escolar. O que está por trás dessa briga entre políticos?

MP investiga contrato
A promotoria de Defesa do Patrimônio Público entrou de cabeça na investigação do
contrato de merenda feito pela administração Nedson com a SP Alimentos. Por ano,
R$ 10,5 milhões são repassados à empresa
– que além de fazer um serviço considerado
caro – é alvo de investigações em outras
cidades do país por comprar secretários e
ajudar no caixa de campanha de partidos
políticos. O contrato entre a empresa e a
prefeitura se encerra neste mês, mas anteontem, o nobre secretário de Gestão Jacks
Dias disse a imprensa que prorrogaria o
acordo. Mas no dia seguinte, o também nobre vereador do PT Gláudio de Lima disse
que não, que o contrato não seria renovado.
O que há por trás dessa confusão no PT
ainda ninguém sabe ao certo.
Cópias dos contratos foram entregues
ao Ministério Público nesta semana, assim como os questionários sobre o serviço
prestado preenchidos pelas escolas. Será
só fumaça?
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Programa de
Geração de
Renda:
Oﬁcina
de Panetone
A direção do SINDSERV irá promover em
dezembro uma oﬁcina para interessados em
garantir uma renda extra em período de festa
de ﬁm de ano. A professora municipal Suelan
Rodrigues Petrini, da Escola Carlos Kraemer,
ensinará os truques para fazer um belo e gostoso panetone, prato típico do Natal. “Hoje em
dia, qualquer prato que você faça, qualquer
comida garante uma renda extra”, diz. A oﬁcina gratuita será dada na sede do próprio
SINDSERV no sábado, dia 8 de dezembro a
partir das 14h. Os interessados devem antes
conﬁrmar presença pelo telefone 3342 1157.
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Olha o CIAP aí gente !

Prefeitura vai trocar Santa
Casa por Oscip
A secretaria de Saúde anunciou licitação de R$ 33,816 milhões para contratar uma
OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – para prestar serviços
ligados ao programa Saúde da Família. Há cinco anos o programa era tocado com funcionários contratados pela Santa Casa, uma entidade ﬁlantrópica, sem ﬁns lucrativos.
O anúncio foi feito pela secretaria municipal de Saúde que seguiu a orientação da
atual administração e descartou a possibilidade de concurso público para contratação
de pessoal.
Em Londrina, parte dos serviços da área de Saúde já são feitos por uma OSCIP, como
a contratação de agentes comunitários que atuam em campanhas contra a dengue. A
campeã dos contratos com a prefeitura é o CIAP, uma espécie de ONG ligada a faculdade privada INESUL uma instituição criada em 2000 – e que não pára de crescer.
A licitação aberta já é considerada uma das maiores e mais caras feitas pela
administração Nedson. Por mês, está previsto o repasse de R$ 1,4 milhão para a
empresa vencedora da licitação. O contrato tem duração de 24 meses, mas poderá
ser renovado por mais 60 meses.
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Lula vira às costas para Londrina
Veja o que dá Londrina estar má representada no governo federal.
Numa lista dos 100 maiores municípios do Brasil, Londrina aparece
na 86ª colocação dos que mais receberam recursos federais. A pesquisa divulgada pela Folha de S.Paulo no dia 19/11 mostra que o
governo federal investiu nos anos de 2004, 2005 e 2006, R$ 3,50
por habitante londrinense. A taxa é tão ridícula que ﬁca atrás de municípios paranaenses como Maringá, Foz do Iguaçu e Cascavel. Parece até que são dessas cidades que saíram os prestigiados Paulo
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Bernardo (ministro de Planejamento), Márcia Lopes (secretária
Ministerial), Gilberto Carvalho (chefe de gabinete).
Os números põem abaixo mais uma das baboseiras ditas por Nedson durante as campanhas eleitorais, a de que o bom relacionamento
dele com o governo federal traria ganhos para Londrina. Mas Nedson
esqueceu de fazer o dever de casa. É de conhecimento de todos
que muitos dos repasses federais não seguem critérios técnicos, mas
políticos. O problema é que o PT local lucrou apenas com a indicação de cargos para apadrinhados e se esqueceu do município, não
foi atrás do que realmente interessava para a população. Quer mais
demonstração de incompetência administrativa do que esta?
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Três anos depois...

Servidores apontam falhas graves no CEO
Servidores que trabalham no Centro de Especialidades
Odontológicas – O CEO que ﬁca ao lado do PAM/PAI – relataram nove problemas considerados graves que “afetam o bom
andamento dos trabalhos” prestados à comunidade. A reclamação, que ganhou o título de Comunicado Urgente, foi assinado
por 31 servidores.
O CEO foi inaugurado com pompa pela administração – inclusive com a presença do presidente Lula em campanha pela
reeleição – para atender a demanda de pacientes encaminhados por Postos de Saúde para a realização de atendimentos bucais considerados complexos, como uma cirurgia ou colocação
de prótese.
Mas em setembro, os servidores já denunciavam a falta de
condições de trabalho para exercer adequadamente o atendimento aos pacientes. No CEO faltam instrumentos clínicos e
cirúrgicos; no local onde está instalada uma estufa há um forte
cheiro de queimado que intoxica quem ﬁca na sala; equipamentos estão parados por falta de peças de reposição. Até materiais

básicos de trabalho estão em falta como ﬂúor, pomada anestésica, papel toalha e até papel higiênico.
Os servidores sabem das suas responsabilidades e tem
noção da importância do trabalho realizado por eles. Mas o
que precisam é de
condições adequadas para exercer
esse compromisso.
Enquanto a administração Nedson permanecer omissa e de
olhos fechados para
estes problemas a
população continuará
pagamento o pato.
Por fora, bela viola; por dentro, pão bolorento.
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Na Câmara

Uma minoria valorizada

Nestes três anos em que a gestão Sindserv Para Todos acompanha os
trabalhos da câmara municipal fomos testemunhas da capacidade do coopLuiz C. Tamarozzi tação do poder executivo diante dos vereadores. Nesta gestão, a barganha
política – com nomeações de cargos, atendimentos individuais, projetos
de interesse único – mudou de nome, com a denominação de governabilidade.
Na câmara, o prefeito conquistou uma maioria garantida, faz e desfaz o que
Marcelo Belinati quer, quando e onde quiser. É por isso que uma pequena minoria deve ser
lembrada e aplaudida pelo servidor municipal por fazer frente aos desmandos cometidos pela administração Nedson, fazendo seu papel que é também o de ﬁscalizar o administrador.
Nesta pequena lista estão os vereadores Luis Carlos Tamarozzi, Marcelo
Belinati, Roberto Fu e Sandra Graça. Quando o servidor precisou, eles – e
somente eles – estivam ao lado da categoria. Foi assim durante a greve do
Roberto Fu
ano passado quando brigaram junto com o SINDSERV pelo não desconto
dos dias parados. Foi assim também quando assumiram postura contrária
aos inúmeros contratos de terceirização promovidos pela atual administração. O servidor sabe que pode contar com estes vereadores. Mas a categoria gostaria de poder ampliar esse leque de apoios. Acreditamos que
ainda há tempo para que alguns deles consigam se redimir com a categoria.
Sandra Graça Exemplos bem próximos a eles existem.

PAREDÃO

A coluna de informações políticas do SINDSERV

PADRE NEDSON
O prefeito Nedson anunciou que pretende
ser padre – isso mesmo, padre – ao ﬁnal
do mandato. Quer estudar teologia e passar pelos exames impostos pela Igreja na
tentativa de realizar esse desejo.
APELO
Mas de qualquer forma, Nedson deve ter
conquistado a simpatia de alguns com
esse anúncio. Ainda que a declaração
pareça jogada política.
FICHA CORRIDA
Perguntinha: será que Nedson tem currículo para se tornar padre? Justo ele que
não é dado a respeitar opiniões divergentes, que não cumpre o que promete, e
que privilegia amigo$$ com os privilégios
da lei e penaliza os inimigos com os rigores da lei?

