Jornal do Sindserv
Gestão Sindserv Para Todos

EDIÇÃO NÚMERO 170 - Maio 2008

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina

Cara feia e mão de ferro

Nedson ignora Comissão e decide
sozinho índice de reposição

O

O índice pedido pela Comissão esprefeito Nedson Micheleti deu os ombros para
tava em 20,36% e não foi atendido
os servidores membros da
sob o falso argumento de que a adComissão de Negociação e decidiu
ministração não dispõe desses recuragir sozinho ao apresentar números
sos. Números apontados pela própria
para a reposição salarial da categoComissão mostram que a arrecadaria. A manobra foi divulgada durante
ção do município neste ano teve um
encontro do dia 26/05 da Comissão
aumento de 12% acima da projeção
quando representantes do prefeito
de inﬂação.
apresentaram uma minuta de projeAo decidir sozinho os rumos da
falsa negociação, Nedson mais uma
to de lei já com os critérios decididos
vez, mentiu para a categoria. Mentiu
por Nedson.
ao dizer, ainda no ano passado, que
Pela minuta, os servidores terão
reposição salarial equivalente ao ínNedson entra pra história como o pior prefeito para aplicaria os índices possíveis para
o servidor municipal conceder a reposição ao servidor.
dice de inﬂação medido pelo IBGE
Mentiu ao ignorar um ato próprio, que
no período de janeiro e junho deste
ano. Segundo cálculos do SINDSERV baseados nas previsões no dia 2 de abril, criou a Comissão de Negociação com “amdo Banco Central, esse índice irá variar entre 3,16% e 3,20%, plos e irrestritos poderes para analisar as contas da prefeitura
e apresentar propostas possíveis de negociação salarial”.
muito abaixo dos 4,5% ou 5% divulgados na imprensa.
Está provado que o que sempre impediu um diálogo franco e
A mesma minuta traz pronta um quadro com as determinações de reajuste do auxílio-alimentação que variam de 4,32% aberto entre servidores e administração foi o jeito autoritário,
a 5,69% (veja tabela abaixo). Esses índices são superiores irresponsável e mentiroso de um patrão passageiro. Culpar a
a inﬂação prevista no período, mas para o prefeito, não im- direção do SINDSERV – como fez um dia e que muitos acrediplicam em ilegalidade, pois não conﬁguram ganhos salariais. taram – é jogo de gente baixa e intolerante.

De uma noite para outra administração
some com abono
Veja só como a palavra de um
prefeito anda valendo pouco ultimamente. Na reunião do dia 21 de
maio, os representantes do prefeito na Comissão de Negociação
apresentaram duas propostas de
reposição salarial aos representantes dos servidores para análise
MÃO DE FERRO
e quem sabe, discussões futuras.
A primeira previa a reposição salarial de acordo com índice da inﬂação calculada neste ano. A
segunda previa o pagamento de um abono de cerca de R$ 80
para todos os servidores.
Reparem que a opção de uma proposta ou outra foi encaminhada pelo próprio prefeito na reunião do dia 21. Mas, uma
semana depois, tudo mudou. Os representantes do prefeito
na Comissão informaram oﬁcialmente que Nedson estava
retirando a proposta de abono. Motivos? Não deu. Razões?
Ignoradas.
Por convicção, esta direção do SINDSERV jamais concordará com o pagamento de abonos para os servidores por en-
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tender que o certo e justo para categoria é reposição salarial.
Mas mais este caso emblemático na administração Nedson
precisava ﬁcar registrado para a categoria.
O que aconteceu no intervalo de uma semana para que uma
proposta formalizada pelo próprio prefeito fosse assim, esquecida tão rapidamente. Mistérios ou incompetência que apenas
ele poderia responder.

Comissão de
Negociação
ﬁcou de mãos
abanando
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Novo auxílio-alimentação
traz falsas expectativas
Que o servidor não se engane: o reajuste nos valores do auxílio-alimentação está muito aquém da
necessidade e do que realmente a prefeitura pode
pagar. E pior: traz uma falsa expectativa de ganhos.
A tabela de reajuste foi formulada por abençoados
ligados ao prefeito Nedson. Abençoados sim, pois
só gente iluminada poderia fazer uma M. tão grande
destas: as quatro faixas salariais foram mantidas,
MÃO DE FERRO
ou seja, quem tem rendimentos melhores, terá um
auxílio menor. Até aí, tudo bem. O problema é que os abençoados não levaram
em consideração a reposição determinada pelo prefeito. Com isso, quem tem
salário na margem da tabela correrá o risco de ter o benefício reduzido.
Por exemplo: imagine o servidor com salário de R$ 1.533,00. Hoje, ele está
na faixa da categoria que recebe auxílio-alimentação de R$ 138,05. Mas com
a nova tabela feita pelo prefeito, esse mesmo servidor terá o benefício reduzido. Conﬁrmado o reajuste salarial de cerca de 3%, esse servidor terá o salário
enquadrado em uma nova faixa de benefícios. Com isso, pela nova tabela, o
auxílio-alimentação passará para R$ 136,00. Parece uma diferença pequena
no bolso de servidor, não é? Mas na conta geral de uma administração que
manipula como quer as contas da prefeitura, a estratégia é um golpe e tanto. Ao
anunciar reajuste no benefício, Nedson joga com o impacto positivo que uma
notícia dessa trará junto a opinião público em ano eleitoral. Mas o fato é que
quem vai pagar o pato mais uma vez é o servidor iludido com mais esta mentirosa promessa.
O leitor mais atento percebeu que os índices de reajuste do auxílio-alimentação são superiores a inﬂação prevista no período, mas para o prefeito, não implicam em ilegalidade, pois não conﬁguram ganhos salariais. O índice pedido pela
Comissão estava em 20,36% e não foi atendido sob o falso argumento de que
a administração não dispõe desses recursos. Números apontados pela própria
Comissão mostram que a arrecadação do município neste ano teve um aumento
de 12% acima da projeção de inﬂação.
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A reação ao golpe
O trágico desfecho da negociação salarial
deste ano - com o prefeito Nedson passando por
cima da Comissão de Negociação – nos obriga
a uma reﬂexão um pouco mais crítica quanto ao
papel dos servidores no processo eleitoral que
se aproxima.
O leitor menos atento pode questionar o que
uma coisa tem a ver com outra. Pois nossa resposta é que um assunto está diretamente ligado
a outro. Há oito anos, dirigentes sindicais ﬁzeram campanha abertamente para o prefeito que
aí está. O grupo sindical de outrora engrandeceu
e se tornou uma facção política com vereador
e assessores ligados a uma administração. Mas
enﬁm, o que servidor municipal ganhou com
isso? Tentaram roubar a dignidade negando um
direito essencial a todo trabalhador assalariado
que é a reposição salarial anual; tentaram roubar nossa consciência praticando a perseguição
nos locais de trabalho a cada irregularidade, a
cada falcatrua tornada pública; tentaram roubar
o espaço da categoria no Sindicato usando de
todas as maneiras possíveis e imagináveis para
voltar a ocupar o lugar do servidor independente.
E apesar de tudo isso, o servidor resiste.
Resistir protestando, recorrendo à justiça é
possível e até gratiﬁcante. Mas ainda é pouco.
O servidor precisa reagir com a mesma força
que está sendo atacado. Se é a política que nos
atinge será a política que nós usaremos para
contra-atacar. As eleições municipais estão aí, e
o servidor já percebeu a importância que é para
a categoria ter representantes seus disputando
e ganhando o direito desse privilégio que é lutar
pelo servidor numa batalha real. Infelizmente,
para nós servidores, o que travamos até agora
foi uma guerra de mentira onde fomos enganados por um patrão que governa com mão de
ferro.
Está para chegar a hora em que o servidor irá
escolher quem ele irá ter como novo patrão. Alguns dos nomes já são de conhecimento público,
como o do deputado que prefere estagiários ao
invés de servidores concursados na prefeitura;
tem um outro deputado que jura de pés juntos que
o atual patrão é honesto. A identiﬁcação com um
candidato vai além do aperto de mão, do tapinha
nas costas ou da companhia num churrasquinho
de ﬁm de semana. A identiﬁcação requer projetos,
necessidades e pensamentos semelhantes. Os
nomes que surgiram até agora contemplam esse
três pontos? Pense bem. Você tem até outubro
para responder a essa pergunta.
Um forte abraço.
Marcelo Urbaneja – presidente do SINDSERV

FAIXA SALARIAL AUX. ALIMENTA
Até R$ 766,93
R$ 145,70
De R$ 766,94 a
R$ 138,05
R$ 1533,88
De R$ 1533,89 a
R$ 130,37
2.494,45
Acima de 2.494,45
R$ 76,68

REAJUSTE
5,69%

NOVO VALOR
R$ 154

5,03%

R$ 145

4,32%

R$ 136

4,33%

R$ 80

TÁ CHEGANDO A HORA!

Ligue no SINDSERV e garanta já
o seu convite
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Justiça manda
prender Bonilha
O ex-presidente da câmara, Orlando Bonilha,
quis dar uma de espertão
com a justiça: para tentar
evitar qualquer intimação
forneceu vários endereços
residenciais onde poderia
ser encontrado. O truque
rendeu um mandado de
prisão preventiva expedido por dois juízes, uma
façanha conseguida só
mesmo por Bonilha. Além
disso, o amigão do prefeito
Nedson também não compareceu a uma audiência
onde deveria explicar a
denúncia de cobrança de
R$ 12 mil para autorizar
a construção da choperia
Fábrica 1.

Bonilha
se complica ainda
mais na Acesf
Não bastassem os inquéritos e as ações criminais as quais é réu, o exvereador Orlando Bonilha
terá que explicar uma nova
irregularidade apontada
pelo Ministério Público.
Bonilha é acusado também de direcionar uma
licitação para aquisição de
lotes em cemitérios municipais e adquirir os espaços
usando nome de terceiros,
os chamados laranjas. A
nova denúncia está sendo
melhor apurada pelo MP
depois que uma ex-assessora da câmara decidiu
botar a boca no trombone.
Segundo a denúncia, já
de posse dos lotes, Bonilha os revendia a preços
bem acima dos publicados
nos editais de licitação.
Esse é o tipo de cara que
não deixa passar nada.
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Perdas de sete anos não serão pagas
sob argumentos jurídicos
O prefeito Nedson Micheleti fez o que quis
CARA FEIA
durante a falsa negociação salarial. Tanto
que decidiu ignorar os
estudos
econômicos
feitos pela Comissão
de Negociação e apresentou uma proposta
MÃO DE FERRO
própria de reposição
salarial para os servidores levando em consideração aspectos interpretativos da Lei Eleitoral.
A assessoria jurídica da prefeitura apresentou recomendações recentes do Tribunal de Contas que
tratam da Lei Eleitoral. Entre elas, a que limita as
discussões sobre reposição ou aumento de salários
para os servidores públicos em ano eleitoral. Pelo
entendimento da administração, o prefeito só poderia reajustar os salários dos servidores em valor correspondente a inﬂação registrada no período de janeiro a junho deste ano. Com isso, todo e qualquer

índice de perda salarial registrado fora desse período poderia ser considerado ilegal. Era o adeus deﬁnitivo para as discussões sobre as perdas dos últimos sete anos de administração Nedson.
A informação passada pelos representantes da
prefeitura surpreendeu e revoltou os demais membros da Comissão que questionaram o motivo da
demora em tornar pública essa análise. Um dos procuradores presentes à reunião justiﬁcou dizendo que
tal análise só foi repassada pelo Tribunal de Contas
do Estado em recente seminário sobre o assunto.
Desde abril, a Comissão se reúne semanalmente e
nunca antes a interpretação jurídica da Lei Eleitoral
foi tema de discussões.
A proposta inicial da Comissão era de que a prefeitura pagasse o acumulado dos sete anos em parcelas de 1% ao ano. A medida não foi considerada
ideal pelo própria Comissão, mas foi encarada na
época como uma proposta passível de melhora
conforme das discussões sobre o assunto fossem
amadurecendo, o que jamais aconteceu.

Nedson aumentou próprio
salário em 60%
Enquanto o servidor
público,
concursado,
amarga perdas salariais
de quase 40% em sete
anos, o prefeito Nedson Micheleti soma 60%
de aumento salarial no
mesmo período.
MÃO DE FERRO
O privilégio ao prefeito
foi dado a ele mesmo
e não seguiu os criteriosos argumentos legais e
econômicos destinados ao servidor em todo mês de
data-base.
Nedson, que é bancário, assumiu a prefeitura em
seu primeiro mandato com remuneração de R$
8.665,80 com o raquítico discurso de deixar a casa
arrumada. A casa nunca foi arrumada coisa nenhuma, ainda assim, o prefeito permitiu conceder a si
mesmo um reajuste salarial de 60%. Com isso, Nedson recebe hoje a bolada de R$ 13.865,28 por mês,
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conforme lei municipal 9600/05.
Hoje o servidor sabe como a fala mansa e o discurso vazio do prefeito se mostram frágeis frente a
qualquer argumento. Falar em Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Eleitoral quando se trata das necessidades do servidor público é balela. Faltou foi
a mesma vontade e disposição política do prefeito
que concedeu a si mesmo um reajuste de 60% fazer
o mesmo para o servidor. Com a diferença moral
de que a categoria briga por algo que é direito. Não
protesta por privilégios ou reajuste salarial. Quer é a
reposição dos salários que a inﬂação levou.
Por falar em moral... alguém sabe responder
aí quais foram os critérios que levaram ao prefeito
conceder a si mesmo um reajuste de 60%? Será que
teve algum procurador da prefeitura analisando a Lei
Eleitoral para constatar se de fato o reajuste é legal? Ou foram os contadores que deram sinal verde
depois de um amplo estudo da Lei de Responsabilidade Fiscal? Dois pesos, duas medidas?
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Barbosa Neto critica servidores
municipais e supervaloriza estagiários
Parece que a campanha eleitoral para prefeito já começou e
pelo menos um dos pré-candidatos parecer ter metido os pés
pelas mãos.
Ao defender a contratação de
estagiários na prefeitura, o deputado federal e candidato Barbosa Neto fez comentários preconceituosos contra os servidores
municipais. O discurso foi feito
na câmara federal e tornado público pelo próprio escritório do deputado em Londrina.
Uma cópia do discurso foi obtida pelo SINDSERV
junto ao escritório do deputado. No blá-blá-blá, Barbosa destila um ódio surpreendente contra os servidores: culpa a categoria pela demora em atendimento de serviço público e trata o servidor com um
preconceito sem precedentes. Diz um trecho do discurso: “também é bom para agilidade sanidade (sic)
moral dos serviços públicos, pois os estagiários, ainda não conformados às rotinas e vícios dos servidores públicos, podem contrapor a eles sua energia,
suas denúncias e sua disposição”.

Barbosa Neto parece esquecer
que servidor municipal também
é eleitor. Parece esquecer também que servidor municipal tem
família e amigos. Como parlamentar federal deveria saber que
a Procuradoria Federal em Londrina já entrou com uma ação
na justiça contra o atual prefeito
contra o estágio na prefeitura
num procedimento independente. A procuradoria sabe que o estágio sem critério
é uma forma de burlar a lei que prevê concurso público para contratação de servidores. A procuradoria
também sabe que estágio sem critério é sinônimo
de exploração de mão de obra barata e que isso em
nada acrescenta na vida proﬁssional do estudante,
muito menos para o servidor. Aliás, o contribuinte
estaria disposto a pagar essa conta? O que causa
estranheza ao SINDSERV é saber que um deputado federal desconhece tudo isso.
A seguir, a nota distribuída pelo escritório do deputado Barbosa Neto na íntegra:
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Escândalo custou
renúncia de
Superintendente
Oswaldo Neto pediu exoneração e não é mais
o superintendente da
ACESF, a autarquia que se
afundou em denúncias de
irregularidades na carona
do escândalo na câmara.
Há dois meses o GAECO
investiga a suspeita de que
gente da autarquia estaria
forçando familiares de pessoas mortas a contratar
os serviços terceirizados
de tanatopraxia, procedimento usado para manter
a aparência do cadáver.
Esse trabalho chega a custar R$ 1,5 mil.
A ACESF é território livre
para a atuação de compadres de Orlando Bonilha,
o ex-vereador atolado em
denúncias de corrupção.
Oswaldo Neto é seu aﬁlhado e é o primeiro a deixar a autarquia depois do
início das investigações
do GAECO. Mas isso é
pouco, muito pouco.

Bonilha encaixa
apadrinhado

Deputado quer estagiários
nos serviços públicos
“Sabemos que haveria bem menos desemprego se os trabalhadores tivessem
mais qualiﬁcação e, também, se os jovens pudessem acrescentar ao currículo alguma experiência proﬁssional, exigida por muitos empregadores”, aﬁrmou na tribuna da Câmara Federal o deputado Barbosa Neto, do PDT-Paraná, para revelar
que, caso seja homologada sua candidatura a prefeito de Londrina, a contratação de estagiários será uma de suas bandeiras de campanha.
O deputado aponta que o uso de estagiários nos serviços públicos, “além de
ser bom para os jovens estagiários, é bom para os cidadãos, que passam a
contar com serviços públicos mais rápidos, desafogando o atendimento. Também é bom para agilidade sanidade moral dos serviços públicos, pois os estagiários, ainda não conformados às rotinas e vícios dos servidores públicos,
podem contrapor a eles sua energia, suas denúncias e sua disposição”.
Para o deputado, “estagiários podem funcionar como sentinelas avançadas do ministério público e das corregedorias públicas, denunciando esquemas corruptos e propondo sistemas operacionais mais ágeis,
mediante incentivo e premiação”.

Mesmo sendo réu em
ações que apuram formação de quadrilha e extorsão na câmara, o exvereador Orlando Bonilha
– o cabeça do esquema
segundo a investigação
– mostrou que ainda tem
muita moral com o prefeito
Nedson Micheleti.
A última edição do Jornal
Oﬁcial do município traz a
nomeação do apadrinhado
de Bonilha, Sérgio Plínio,
para o cargo de assistente
de diretoria do IDEL, o Instituto de Desenvolvimento
de Londrina. O salário? A
bagatela de R$ 4,5 mil por
mês. Graças a amizade
com Bonilha, Sérgio Plínio
já tinha conseguido indicação para ser superintendente da ACESF e secretário de Planejamento.
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Esposa de
vereador mamava
na COHAB
Já pensou em ter um
emprego o qual você não
desse expediente diário na verdade, apenas uma
ou outra reunião durante o
mês – e ainda ganhar uma
bolada de R$ 1,128 de
salário? É nessa mamata
que estava empregada
Genane Aparecida Ribeiro,
mulher do presidente da
câmara Sidnei de Souza.
A função (?) ela exercia na
COHAB como integrante
do Conselho Fiscal da
Companhia. Ficou por lá
durante 12 meses até o
Ministério Público começar
a investigar o que acontecia por lá.
Não custa lembrar que
para exercer a função (?)
a mulher do vereador não
passou por teste nem concurso. Bastou ser amigo
do rei para conseguir a indicação.

CMTU também
abrigava
mamatas
Não é só na COHAB
que os nobres vereadores
de Londrina indicavam
gente de sua confiança
para ganhar dinheiro,
ou melhor, prestar serviços para a prefeitura. A
CMTU também abrigou
muita gente interessada
na mamata.
O tal Conselho de Administração da Companhia
abrigou um tio de Flávio
Vedoato e os ﬁlhos de Osvaldo Bergamin e do pastor/vereador Renato Lemes.
A função (?) não tinha
carga horária deﬁnida e se
resumia a encontros mensais – no máximo dois. O
salário? A bagatela de R$
780 para fazer o quê mesmo?
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Turma do tapetão mostra
a cara e o caráter

A rádio peão voltou,
mas ao menos agora,
tem um locutor. Não
é que as ﬁgurinhas
carimbadas da Chapa
2 querem agora criar
um Sindicato próprio
Depois da surra nas urnas, com as cores do PT?
o tapetão
Verdade. E até cafezinho com o prefeito Nedson a turminha já tomou.
Na imprensa, isso tem o nome de factóide: um
encontro de nada que acabar virando notinha de
jornal, mas que na boca do principal interlocutor
ganha uma repercussão tremenda, do tipo “Associação estabelece avanços”.
Aos fatos: uma turminha vermelha e ainda dolorida com o resultado das eleições de setembro
do ano passado no SINDSERV decidiu assim,
num piscar de olhos, criar um Sindicato. Pela genial idéia, esse Sindicato agruparia apenas parte
dos servidores municipais de Londrina, aquela
formada por professores (como se estes não fossem servidores). A rádio peão tocou, tocou e tocou
sem muita gente ouvir. Foi então que a rádio peão

decidiu gritar e espernear. Entre os locutores, surgiram a ex-presidente do SINDSERV Margarida
Cândida da Silva, muito ligada a um ex-prefeito do
PT aqui em Londrina e a professora Francismara
Aparecida Lourenço que há alguns meses, foi em
todos os locais de trabalho da prefeitura pedir voto
para os servidores municipais para ser eleita pela
Chapa 2 presidente do SINDSERV.
Essas duas e mais outras – tendo por trás aquele
pomposo vereador; o ex-procurador da administração Nedson, Carlos Scalassara; o presidente do
Sindicato dos Servidores de Cambé e também diretor da CUT/PR; e até os seguranças pessoais
do prefeito - foram as responsáveis pela tentativa
frustrada de tapetão no SINDSERV. Com elas é assim: perde-se a eleição para o SINDSERV, cria-se
um outro Sindicato para mandar. Para essa gente,
jamais faltará óleo de peroba.
Lembrem-se que há alguns meses atrás, essas
mesmas pessoas davam tapinhas nas suas costas, distribuíam jornais, prometiam mundos e fundos para ganhar o seu voto e mudar o rumo no
SINDSERV. Viram só do que vocês se livraram?

Em ano eleitoral professores têm
aumento no PRODAP

A notícia chegou começou a chegar às escolas no
ﬁnal do mês, depois que a câmara de vereadores
aprovou a medida: os professores da rede municipal
terão um acréscimo de R$ 50 – notem bem, cinqüenta
reais – no PRODAP, o Programa de Aperfeiçoamento do Professor. Até então, o PRODAP pagava R$
150,00 – notem bem, cento e cinqüenta reais por
mês.
Agora, adivinhem quem foi o bondoso vereador
que apresentou tal proposta salvadora na câmara?
Adivinhou quem falou no generoso Gláudio Renato
de Lima do PT! O cara é o ás de paus do baralho!
Mas vamos falar sério: Gláudio não é vereador
que vive assim ó com o prefeito? Não foi esse nobre vereador o líder do prefeito na câmara por dois
anos seguidos? Não foi esse honrado vereador que
se elegeu sob a batuta do discurso de estar ao lado
do servidor? Então por que aﬁnal, em ano eleitoral,
esse senhor vem com esse tipo de propostinha para
parte dos servidores?
Fala sério,vereador! O senhor tá com o ﬁlme quei-

mado com a categoria. Vestiu enquanto interessava
a camisa do servidor e quando se tornou patrão abotoou o paletó e a amarrou a gravata. Ao lado de Nedson, deu uma banana para o servidor do tamanho
dos quase 40% de perdas salariais que a categoria
acumulou nos últimos oito anos de desadministração
Nedson.
O que senhor quer agora é dar uma limpadinha na
sua barra. Fazer uma moralzinha com algumas coleguinhas da chapa 2 para, no ﬁnal do ano, acumular
os votos que ainda faltam para sua reeleição. Quer
enganar quem, vereador? E ainda tem coragem de
se vangloriar de tal absurdo? Ora, faça-nos o favor!
Tivesse a coragem de ir aos locais de trabalho e enfrentar de frente os professores saberia que a categoria não quer cinquentão de PRODAP, quer sim
reposição salarial de 40%, vereador. Esqueceu como
é que é ﬁcar deste lado de cá do serviço público?
Então, faça uma visita aos locais de trabalho. Mas
conselho de amigo: chame a turma do segurança Tigrão junto. Um abraço.

Jornal do Sindserv
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A moral e a nota 8,0 da
Secretária de Saúde
O resultado de avaliação dos servidores na prova de Promoção por
Competência e Habilidade mostrou que a secretária de Saúde Marlene Zucoli é a mais nova promovida da prefeitura. Ela concorreu a
função no Serviço de Enfermagem em Vigilância Sanitária.
Marlene Zucoli: prova nota 8,
Os dados mostram que a secretária foi a segunda servidora a obter
moral nota 0.
a nota mais alta entre os 37 concorrentes. Marlene Zucoli foi nota 8,0,
atrás apenas de uma servidora nota 8,8.
Quem conhece, sabe que Marlene Zucoli tem méritos de sobra para que ninguém duvide da prova aplicada e seus resultados. O estamos levantando aqui não é uma discussão legal, mas sim moral.
Há um ditado popular que nos remete a Roma antiga: “não basta a mulher de César ser honesta. Tem
que parecer honesta”. Uma frase que muitos administradores públicos deveriam seguir ao pé da letra.
Numa época em que escândalos e irregularidades surgem sem parar na prefeitura e na câmara de
vereadores, não precisamos de mais pulgas para coçar detrás de nossas orelhas.
Um servidor concorrer a uma função prevista numa promoção é uma coisa. Bem diferente é uma secretária disputar a mesma função. Imaginem como ﬁcou a cabeça dos membros da banca de avaliação
quando souberam que uma das avaliadas era sua superior? No mínimo, um constrangimento. Um constrangimento desnecessário.

Servidores fazem manifestação no
Dia do Trabalhador
O 1º de Maio, dia do Trabalhador, não passou em branco pelo servidor. Mesmo num feriado chuvoso
e com frio, cerca de 150 servidores foram até a praça em frente a prefeitura participar da III Caminhada
Contra a Intransigência convocada pelo SINDSERV.
A Caminhada surgiu ainda 2006 por ocasião do movimento reivindicatório de 106 dias. Na época,
o protesto serviu para chamar a atenção da comunidade para a necessidade apontada pelo servidor
para a negociação salarial. No ano seguinte, a categoria também esperava uma resposta da administração quanto às reivindicações da data-base e protestou caminhando contra essa demora. Como
neste ano nada mudou, a manifestação foi para sua terceira edição.
Os servidores presentes ganharam a camiseta que marca a campanha salarial deste ano e deram
algumas voltas na praça. A manifestação teve ampla cobertura da imprensa local que voltou a lembrar
do processo de negociação salarial em andamento.
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Nedson
é condenado pela
justiça, de novo
O prefeito Nedson “honestamente” Micheleti foi
condenado pela justiça por
usar dinheiro público para
fazer promoção pessoal. A
decisão foi dada pelo juiz
da 10ª vara cível e tornada
pública no dia 30 de abril.
Nedson foi condenado a
devolver R$ 314 mil aos
cofres públicos e ainda
teve suspenso os direitos
políticos por três anos.
A ação é de autoria da
Promotoria de Patrimônio
Público que não agüentava mais ver no rádio, TV
e jornal as propagandas do
“Londrina está diferente”.
As propagandas – além
de enganosas, por levar a
acreditar que a cidade está
melhor, quando na verdade
está é bem pior – foram encaradas como propaganda
pessoal do prefeito.
Esta é a segundo vez
que Nedson é condenado
pela justiça por tentar se
promover. Se com propaganda o índice de popularidade do prefeito está lá
embaixo, imagine se não
houvesse esse derrame
de dinheiro na mídia.

Toma lá, dá cá
explicitado
A conhecida relação
do toma lá, dá cá entre
administração e câmara
de vereadores foi escancarada pelo vereador Roberto Fu. Ele gravou a
conversa telefônica que
teve com o secretário de
governo Adalberto Pereira
e divulgou o conteúdo do
diálogo durante a sessão
da câmara do dia 15. No
diálogo com major Adalberto, Fu reclama e tem
como resposta a seguinte
ponderação: “você precisa
me ajudar a te ajudar”.
Adalberto ainda saiu com
outra: “se eu tenho duas
laranjas pra quem eu vou
dar uma: para um amigo
ou para um inimigo”, pergunta singelamente.

Jornal do Sindserv
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Informações na
SEMA são mistério
A administração Nedson
deu mais exemplo de como
preza pela transparência. A
ONG ambiental MAE (Meio
Ambiente Equilibrado) precisou recorrer a justiça
para conseguir ter acesso
a documentos oﬁciais na
Secretaria do Meio-Ambiente, aquela comandada
pelo secretário Gerson
“moto-serra” da Silva. A
ONG entrou na briga dos
moradores do conjunto
Newman Sayun, que adquiriram lotes para construir
casas em uma área de nascente. O detalhe é que o
empreendimento foi autorizado pela prefeitura.

Escândalo chega
à prefeitura
Demorou um certo tempo,
mas enﬁm as investigações
do Ministério Público contra
o esquemão de propina a
vereadores na apresentação e aprovação de projetos
de lei na câmara chegou
também ao poder executivo:
sobrou até para o prefeito
Nedson “honestamente” Micheleti.
Na edição do dia 3 de abril,
os jornais Folha de Londrina
e Jornal de Londrina trazem
detalhes do depoimento
dado ao MP pelo dono da
zona chic Shirogohan Claudemir Medeiros. Nele, o empresário fala como foi a articulação para ver aprovada
na câmara um projeto de lei
de mudança de zoneamento
que beneﬁciaria a Shirogohan. Segundo o publicado,
o secretário de governo de
Nedson, Major Adalberto
Pereira e o atual presidente
da câmara, Sidnei de Souza
agiram diretamente para
beneﬁciar o empresário.
A negociação aconteceu
durante um churrasco na
chácara do empresário com
Nedson, Major Adalberto e
o ex-secretário Jacks Dias.
O depoente jurou que as
mulheres do Shirogohan
não estavam presentes.
Honestamente: onde vai
parar esse escândalo?
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Nova diretoria do Grêmio
prega mudanças
Tornar o “antigo” Grêmio um patrimônio de todos os servidores municipais de Londrina, independentemente da função, área de atuação ou proﬁssão. Esta é a proposta da nova diretoria que assumiu
a tarefa de devolver o Grêmio para o servidor.
“Infelizmente, a maior parte do quadro de associados é de gente que não faz parte do serviço público
municipal. Precisamos inverter esse quadro”, diz o vice-presidente Charleston Luiz da Silva.
Originalmente, o Grêmio foi criado para atender um segmento dos servidores, o dos operários da
prefeitura. Até este ano, o Grêmio era assim conhecido – como o Grêmio dos Operários – o que a nova
diretoria quer mudar. “Precisamos tornar o local Grêmio dos Servidores”, prega o vice-presidente.
O Grêmio é um clube localizado na Vila Santa Terezinha com uma estrutura física invejável: têm
três piscinas, quatro churrasqueiras, dois campos de futebol, sauna e um amplo salão de festas a
disposição dos associados. Hoje, são aproximadamente 270 sócios, o que é considerado pouco pela
diretoria. “Estamos em fase de saneamento das contas e chamamento de novos associados”, diz o
vice-presidente. “O Grêmio dos Servidores vai aumentar e melhorar muito ainda”, aﬁrma.
A campanha para atrair novos sócios envolve uma promoção: não há taxa de adesão e a mensalidade está em R$ 25 para titulares e dependentes (familiares diretos). Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone 3325 2572.

Grêmio dos servidores ...

...campos de futebol ...

...lazer garantido para a família.

Jornal do Sindserv
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Ascensão e queda de Bonilha, o
homem forte do prefeito na câmara

Processado por oito crimes diferentes pelo Ministério Público. Procurado pela
polícia mesmo após ter ﬁcado preso numa cela comum, para quem não tem curso superior, por 24 horas. Sem mandato político. Impedido de concorrer a cargo
público por oito anos. Quem poderia imaginar que o ex-todo-poderoso Orlando
Bonilha fosse amargar tamanha vergonha em ano eleitoral.
Bonilha está pagando o preço da arrogância e da ganância. Aliado de última
hora do prefeito Nedson, achou que tudo podia e por isso, tudo fez. Indicou padrinhos para os mais altos cargos na prefeitura e para os médios e baixos também. Falava com o prefeito ao pé da orelha todos os dias, pois tinha a porta do
gabinete aberto para entrar e sair quando quisesse. Fez desses locais pequenos
núcleos para uma grande corrupção descoberta pelo Ministério Público.
Cobrou propina para apresentar projetos de lei. Extorquiu empresários para
adequar situações. Forjou licitação para comprar lotes em cemitérios em nome
de laranjas para depois revendê-los a preço maior. Fez e falou o que não devia:
Bonilha: de pré-candidato a disse que “não era a única batata podre da câmara” e “que nem tudo o que é
prefeito a foragido da polícia
aprovado na câmara tem propina”. Bonilha foi um mestre de falar besteira. Nenhuma surpresa, pois quem pensa, faz besteira.
Na sessão especial da câmara do sábado, dia 31 de maio, Bonilha teve seu passado recente posto sob
avaliação pelos demais vereadores. Uma Comissão Processante formada para analisar os casos de corrupção chegou a conclusão de que o ex-presidente da câmara deveria ter seus direitos políticos cassados.
Praticamente a pá de cal na vida política do ex-açougueiro.
Diz o ditado popular que aqui se faz, aqui se paga. A dívida de Bonilha com a população de Londrina
começou a ser cobrada. Para azar dele, esse tipo de conta costumar render juros e correção.

PÉROLAS – Os que os políticos falam sobre os servidores
“Também é bom para agilidade sanidade (sic) moral dos serviços públicos, pois os estagiários, ainda não conformados
às rotinas e vícios dos servidores públicos, podem contrapor
a eles sua energia, suas denúncias e sua disposição”. Do précandidato a prefeito, Barbosa Neto, ao defender a substituição de
servidores públicos na prefeitura de Londrina por estagiários.
‘’Estamos no limite de gastos com pessoal, e foi opção minha elencar
algumas categorias em vez de dar um percentual mínimo para todas (...)
nossos funcionários de serviços gerais e administrativos não ganham
pouco: eles têm os melhores salários do Paraná, e para uma jornada de
seis horas! Já participei de muito movimento grevista, mas em todos os
servidores levavam o contra-cheque nas manifestações. Gostaria que
os do Município ﬁzessem isso também; não ﬁzeram.” Do quase ex-prefeito Nedson Micheleti ao justiﬁcar a razão das gratiﬁcações para alguns servidores em detrimentos de
reposição salarial para todos. Folha de Londrina, 18/03/07.
“O prefeito Nedson é honesto. Ele enfrentou uma greve de 108 dias, mas
não podendo dar reajuste para os servidores – por que o dinheiro é do
povo – ele não poderia fazer a obra a Ayrton Senna, obras nas escolas...”
do pré-candidato a prefeito pelo PT, André Vargas, adiantando o tom de sua
campanha eleitoral, a de jogar a população contra o servidor público municipal.
Tribuna da Massa, 19/04/08.
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Para Nedson,
ida a churrasco
da Shirogohan é
normal
O prefeito Nedson não
só conﬁrmou que participou do churrasco na
chácara do dono da zona
chic Shirogohan para
comemorar a aprovação
de um projeto de lei na câmara sob investigação do
Ministério Público como
considerou normal sua
presença no evento – que
segundo o depoimento do
dono do lugar não teve a
presença das beldades
da casa.
“Participei,
sem dúvida, foi uma confraternização. Não vejo
problemas, eu participo de
jantares com empresários,
é normal”, disse o prefeito
em entrevista publicada
no dia 4 de abril na Folha
de Londrina. A forma cândida como o prefeito trata
o tema esconde sérios
problemas de conduta de
quem deveria dar o exemplo. A apresentação e
aprovação do projeto de lei
que beneﬁciou a zona chic
está recheada de suspeitas, como a de pagamento
de propina para que tal medida fosse votada. Ainda
que alegasse desconhecimento dos bastidores corruptos da câmara, Nedson
deveria ao menos estar
arrependido de ter participado da suspeita confraternização. Aﬁnal, era uma
celebração ao jeitinho, ao
toma-lá-dá-cá vergonhoso
que toma conta da classe
dominante brasileira.
É importante lembrar
também que tal lei só entrou em vigor após uma
canetada de Nedson que
promulgou o aprovado
pelos vereadores. Vejam
o quadro: empresário,
vereadores e prefeito
comemorando uma mudança de lei que envolveu
todos. Moral? E outra coisa que está passando batido por aí: para um político que espera ser padre,
cai bem apoiar e incentivar
esse tipo de empreendimento?

