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Projeto de Lei

A

Vetos do prefeito mantém
prejuízos ao servidor

ano de forma retroativa ao mês de
edição 988 do Jornal Oficial
janeiro e ainda a que previa um
de julho trouxe a decisão
gatilho salarial – todo mês que fosse
do prefeito Nedson sobre o
registrado inflação a reposição
projeto de lei aprovado na câmara
salarial seria automática no mês
que tratava da reposição salarial dos
posterior.
servidores. Nedson vetou os artigos
Foram sancionadas (aprovadas)
considerados mais importantes para
apenas as medidas impostas pelo
a categoria que foram anexados ao
prefeito ainda quando da atuação
projeto na forma de emendas por
da Comissão de Servidores. A
vereadores. A atitude da câmara foi
reposição não será aquela cobrada
encarada pela direção do SINDSERV
pelos servidores nos últimos sete
como uma forma dos vereadores
anos – uma dívida de quase 40%
tentarem, em vão, amenizar os
prejuízos provocados por Nedson à Servidores: desconfiança na câmara e desgosto com decisão - mas sim a desejada pelo prefeito:
do prefeito
a calculada pelo INPC entre os
categoria.
meses de janeiro a junho deste
Entre as emendas propostas
ano, ou seja, 3,96%.
estava a que determinava o fim
Nedson manteve ainda o mesmo critério para o reajuste
dos descontos em folha de pagamento dos servidores que
no
auxílio-alimentação.
A partir da publicação do ato,os novos
participaram do movimento reivindicatório de 2006, uma
punição que o ex-sindicalista Nedson fez questão de manter valores ficarão assim: servidores que recebiam o auxilio de
aos servidores. Na época, a categoria promoveu a maior R$ 145,00 vão pasar a receber R$ 210,00; quem recebia
campanha já realizada até então e foi penalizada com o R$ 138,05 vai receber R$ 200,00; já quem recebia R$ 130,37
desconto mensal de 1/12 dos salários todo mês. Foi vetada vai receber R$ 150,00 e por fim quem tinha o auxílio no valor
também a proposta que previa a reposição da inflação do de R$ 76,08 passará a receber um auxílio de R$ 90,00.

Câmara tentou amenizar situação dos servidores
que ainda hoje são penalizados
Impossível não relacionar a boa
pelo executivo com descontos nos
vontade de parte dos vereadores
salários. O chamado desconto dos
com o período eleitoral, mas o fato
dias parados ficaria suspenso com
é que eles tentaram amenizar os
a aprovação da proposta na sessão
prejuízos dos servidores. Na sessão
do dia 24.
do dia 24/06, o projeto original do
A
direção
do
SINDSERV
prefeito foi alterado pelos vereadores
acompanhou
de
perto
a
que aprovaram gatilho salarial,
movimentação na câmara e viu com
reposição retroativa e ainda o fim
bons olhos o paliativo encontrado,
dos descontos dos dias parados.
ainda que – e é sempre bom frisar
Mas para que entrasseem em
– isso tenha ocorrido em período
vigor, as modificações precisariam
eleitoral. A direção do Sindicato
ser sancionadas (aprovadas) pelo
próprio prefeito Nedson, o que não SINDSERV na câmara: tentativa de amenizar sempre defendeu a abertura e a
transparência nas negociações,
aconteceu.
prejuízos
por isso, apoiou a criação de
As emendas modificativas ao
uma Comissão Permanente de
projeto original foram assinadas pelos
previa um gatilho salarial a partir do mês
vereadores Marcelo Belinati, Roberto de julho. Isso quer dizer que todo mês que Servidores que ficaria encarregada de
Fu e Sandra Graça. Pela proposta, os fosse registrado inflação, ficaria o executivo subsidiar o SINDSERV durante a dataservidores receberiam já no final do mês obrigado a recompor essas perdas no mês base da categoria. O problema é que
encontramos do outro lado da mesa uma
a reposição salarial medida pelo IBGE seguinte.
referente aos meses de janeiro e junho
A terceira mudança atenderia aos administração intransigente a ponto de
deste ano, o que ficou na casa dos 3,98%. interesses dos servidores que participaram jamais ter se dignado a dialogar com a
Outra alteração aprovada na câmara do movimento reivindicatório de 2006 e categoria.
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EDITORIAL

Quem ganhou
com Nedson

A

s recentes votações de propostas de
trem da alegria na câmara de vereadores
levantaram a questão: afinal, quem
são os servidores que realmente perderam com
os últimos oito anos de (des)governo Nedson
Micheleti?
A apresentação de 39 emendas – que previam
as mais diversas alterações no Plano de Cargos,
Carreiras e Salários com criação e aumento
nos valores de gratificações – foram feitas por
vereadores que alegavam que estavam apenas
atendendo a interesses e pedidos de servidores.
Foi basicamente o mesmo argumento tornado
público a alguns anos atrás quando a própria
administração apresentou o primeiro trem da
alegria com gratificação de 40%, 60% e até
100% nos salários dos que exercem funções
com exigência de curso superior.
Se levarmos em consideração as perdas
provocadas pela inflação na administração
Nedson vamos verificar que uma minoria tem
sim o que lastimar o fim do atual mandato.
São aqueles que, graças a esses privilégios
chamados gratificações, tiveram aumento real
nos salários. São os servidores que adoram
bater no peito e bradar que jamais precisarão do
Sindicato. Afinal, o patrão trabalha no gabinete
ao lado. O vereador é companheiro de boteco.
Não se enganem. Esse pensamento tem
se tornado um lema na boca de quem pratica
a política do quanto pior, melhor. Enquanto a
administração patrocinar a divisão da categoria,
melhor para a oposição da atual direção do
SINDSERV. Enquanto o servidor continuar
descontente com a política de governo para a
categoria imposta pela administração, maior será
a possibilidade de desconfiança na atual gestão
do SINDSERV. Os exemplos estão aí: candidatos
derrotados para a eleição no Sindicato tentando
promover o racha do SINDSERV, ex-diretores
do SINDSERV trabalhando nos bastidores para
também ganhar uma gratificaçãozinha em final
de mandato.
Estes servidores realmente não merecem o
SINDSERV. E o SINDSERV jamais trabalhará
para eles. Nossa luta é outra. Nossa luta é
pelo conjunto da categoria sem divisões, sem
diferenças.
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Trem da alegria é barrado na
câmara e depois na prefeitura
Num intervalo de apenas seis
dias, a câmara e o executivo
protagonizaram uma das maiores
aberrações no já monstrengo que
se transformou o PCCS (Plano de
Cargos, Carreiras e Salários dos
Servidores). Primeiro, tentaram
gratificar segmentos da categoria
em 10 alterações na lei durante a
sessão do dia 27/06. Depois, já no
dia 03/07, mais 29 emendas foram
votadas e aprovadas. Num surto
de bom senso, o prefeito Nedson
decidiu vetar as que previam mais
privilégios
para
determinadas
funções.
A tentativa de golpe ficou clara
logo no início da sessão do dia
27/06 quando inúmeros cargos
comissionados
e
chefes
de
setores surgiram para acompanhar
a votação. Na pauta haviam
apenas projetos, considerados
insignificantes para a categoria.
Mas bastou o vereador Gláudio
Renato de Lima chegar para as
conversas com portas fechadas
darem início. Logo em seguida, as
dez emendas foram protocoladas
para votação num dos projetos até
então inofensivos a serem votados
em última discussão. As alterações
não só criavam mais gratificações
como aumentava o índice de
reajuste para alguns segmentos que
já foram privilegiados no passado.

O SINDSERV trabalhou rápido e
apontou para os vereadores o grave erro
que incorreria a câmara caso aprovasse
tamanha barbaridade. Ao final, as dez
emendas foram rejeitadas, mas não por
unanimidade. Seis vereadores optaram
por votar como queria o prefeito
Nedson: Sidnei de Souza, Maria Ângela
Santini, Jamil Janene, Gláudio Renato
de Lima, Rubens Canizares e Lourival
Germano.
Na sessão seguinte, a tentativa de
golpe se repetiu através especialmente
de um vereador: Gláudio de Lima. Nada
menos que 29 emendas modificativas
ao Plano de Cargos e Carreiras foram
anexadas a um projeto de lei que trataria
do assunto. Quatorze das emendas
foram protocoladas nas Comissões
Especiais às 17h06. A maior parte das
emendas continha vício de iniciativa
ou são inconstitucionais por preverem
impacto financeiro nos gastos do
município.
Os assuntos tratados nas emendas
eram tão vastos que lidam desde a
incorporação de FG’s até a reposição
salarial de 35% para todos os servidores.
Para o SINDSERV, medidas nada mais
do que eleitoreiras e incompatíveis com
a realidade financeira do município.
Mas num raro surto de bom senso
o prefeito Nedson vetou as emendas
para desespero dos chamados lobistas
que agem às margens da política de
categoria pregada pelo SINDSERV.

Dia 19 tem ARRAIÁ do SINDSERV, leia mais na página 8
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Efeito eleição

O que a proximidade
de eleição não faz. O
prefeito de Curitiba, Beto
Richa, decidiu antecipar
a primeira parcela do 13º
salário dos servidores
municipais para este mês
de julho. A previsão é que
a segunda parcela seja
paga antes mesmo do
mês de dezembro, que é
o prazo limite legal para
pagamento. Como é de
conhecimento de todos,
Beto Richa é candidato
a reeleição em Curitiba
e
essa
antecipação
vem como uma espécie
de agradinho para os
servidores/eleitores.
Londrina? Convenhamos:
um prefeito que se recusa
a sentar e tratar das perdas
salariais da categoria
com os representantes
dos próprios servidores
vai estar preocupado em
adiantar o 13º salário?

Lá e cá

Em
Londrina,
o
governo do PT chora
para conceder menos
de 4% de reposição aos
servidores. Enquanto isso,
em Curitiba, o mesmo PT
faz um barulho daqueles
porque o prefeito de lá quer
aumentar o próprio salário
em 80% (Nedson aumento
o próprio salário em 60%).
Para fazer aquela média
típica de ano eleitoral, os
vereadores do PT querem
que o salário do prefeito
tenha reajuste igual ao
dado aos servidores de
Curitiba, que ficou na casa
dos 25%. Já imaginou se
decidem fazer o mesmo
aqui em Londrina e
condenar Nedson a uma
reposiçãozinha de 3,5%?

SINDSERV tem novo presidente

A legislação eleitoral impôs duas alterações
no quadro diretivo do SINDSERV neste ano de
eleições municipais. O presidente Marcelo Urbaneja
e o diretor Éder Pimenta se afastaram das funções
para atender a essas exigências.

O presidente interino, Marcos Ratto

Com a vacância dos cargos a direção do
SINDSERV decidiu promover o acúmulo de pastas
de dirigentes já liberados, que fazem parte da
diretoria executiva do Sindicato. Com isso, houve
a necessidade de convocação de suplente para
apenas o preenchimento de uma das vagas.
A professora Mônica Moreira Mortari é a nova
Secretária de Condições de Trabalho.
O presidente interino do SINDSERV passa a
ser o ex-Diretor Geral da entidade Marcos Ratto,
enquanto que diretoria de Finanças passará a ser
dirigida por Ana Cristina Giordano que acumulará
também a Secretaria de Cultura.
A diretora Zilda Mazzeo também acumulará
funções: além de atuar junto a recém-criada
Secretaria de Ação Social trabalhará também na
Secretaria Geral.
A direção do SINDSERV reitera o compromisso
de manter a mesma postura de independência
com relação a administração que marcou a gestão
Sindserv Para Todos até aqui. Reitera também o
compromisso firmado em defesa dos interesses do
servidor e não de pequenos grupos ou segmentos
da categoria.

Servidores filiados pagarão
menos por COREN
Enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem filiados ao SINDSERV vão pagar
menos pela taxa anual cobrada pelo COREN, o
Conselho Regional de Enfermagem. O SINDSERV
conseguiu anular na justiça o reajuste imposto
pelo Conselho aos profissionais.
O COREN é o órgão regulador do setor e atua
na fiscalização de pessoas habilitadas e inscritas
no Conselho Regional permitindo o registro e
controle dos que estão exercendo a profissão.
O impasse começou ainda no ano passado,
quando o COREN repassou aos enfermeiros,
técnicos e auxiliares de enfermagem um
reajuste da anuidade considerado abusivo
pelos profissionais da saúde. O caso chegou
a conhecimento da direção do SINDSERV que
não encontrou outra maneira para defender os
interesses dos filiados senão recorrer a justiça
federal para anular a decisão. Na ocasião, os
valores da anuidade variavam de R$ 89,82 a
R$ 239,04.

Por determinação do Tribunal Regional Federal
o COREN será obrigado agora a voltar ao valor
anteriormente cobrado, o de aproximadamente
R$ 35.
A próxima etapa do trabalho do SINDSERV
será o de ingressar com uma nova ação para
garantir a restituição dos valores pagos a mais
pelos enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem filiados ao SINDSERV.
SINDSERV facilita votação para COREN Servidores municipais sindicalizados votaram nas
eleições do COREN 2008 (Conselho Regional de
Enfermagem) diretamente no SINDSERV, sem
a necessidade de mandar correspondência com
A.R. pelos Correios. A facilidade foi negociação
pela direção do SINDSERV e atendeu a
necessidade dos filiados. A eleição com chapa
única foi no final do mês de junho e atraiu centenas
de servidores.
Mais informações podem ser obtidas no próprio
Sindicato pelo telefone 3342-1157.
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Obras são
retomadas
em período
eleitoral

Nada como interesses
eleitorais em jogo para
agilizar as obras da
prefeitura, não é mesmo?
De um dia para o outro,
caminhões e tratores
surgiram na rua Goiás e na
avenida Ayrton Senna para
dar aquele acabamento
politiqueiro. Mas até nessa
hora a administração
Nedson mete os pés pelas
mãos. Ao tentar retomar
as obras na Ayrton Senna
o secretário de Obras
Aloísio de Freitas foi
parar na delegacia para
dar explicações sobre
a denúncia de invasão
de terreno. É que a área
por onde vai passar boa
parte da segunda pista
da avenida pertence a
família de um agricultor
que ainda não viu a
contrapartida do prefeito
para formalizar a doação.
A família deveria receber
em troca áreas públicas
localizadas no jardim
Alcântara. O problema
é que o desgoverno
Nedson decidiu permutar
praças
públicas,
o
que descontentou os
moradores que recorreram
à justiça. Como a família
do agricultor ainda não
conseguiu de fato permutar
o terreno da Ayrton Senna
com as áreas do Jardim
Alcântara eles alegam que
correm o risco de ficar no
prejuízo.
Tá certo que a obra
de
vital
importância
para
Londrina.
Mas
planejamento
é
fundamental para um bom
serviço. E ainda dar calote
em família de agricultor
não pega nada bem né,
seo Nedson!
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1º Baile do Servidor:
Um festão!!!

JULHO 2008
Salão decorado, música boa, gente contente. O 1º Baile do Servidor promovido pelo SINDSERV em
comemoração ao Dia do Trabalhador teve tudo isso e mais.
O número de convidados superou as expectativas ao ponto de encher e salão. Foram momentos
agradáveis que o servidor aproveitou para colocar o bate-papo em dia, dançar e de festejar.
As fotos aqui publicadas registram alguns desses momentos. A direção do SINDSERV agradece a todos
os servidores que contribuiram de alguma forma para que esta festa acontecesse. O dinheiro arrecadado
com nossa festa será revertido para a nossa Secretaria de Ação Social. Até a próxima.
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Câmara
tem recorde
vergonhoso
de vereadores
afastados

Nada
menos
que
nove
vereadores
tiveram o pedido de
afastamento formalizado
pelo Ministério Público
como
conseqüência
das
irregularidades
investigadas na câmara
até aqui. Seis foram
afastados, um renunciou
e outro teve o mandato
cassado.
Renato Araújo, Flávio
Vedoato, Luis Carlos
Tamarozzi e Osvaldo
Bergamin continuam fora
da câmara. O afastamento
foi determinado pela justiça
depois do flagrante dado
no ex-vereador Henrique
Barros com dinheiro de
empresários da cidade.
Segundo o GAECO, o
dinheiro serviria para
pagar vereadores que
apresentaram e votaram
projetos favoráveis a
esses empresários. Mais
tarde, uma nova decisão
da justiça manteve o
afastamento
desses
mesmos
vereadores
por outro motivo, o
surgimento da lista do
Caldarelli, caso que ficou
famoso por envolver o
pagamento de propina
para vereadores em troca
da doação de terreno às
margens do Lago Igapó
para o ex-presidente do
Londrina. Jamil Janene
e o atual presidente da
câmara, Sidnei de Souza
também foram afastados
das funções por estarem
na lista do Caldarelli, mas
mais tarde reconduzidos
ao cargo graças a recursos.
Quem também estava na
lista do Ministério Público
para afastamento era
o vereador Gláudio de
Lima que, estranhamente,
manteve-se no cargo.
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Ministério
Público
formaliza 12
ações contra
10 vereadores
Os
seguidos
escândalos na câmara de
vereadores custaram nada
menos que doze ações
na justiça formalizadas
pelo Ministério Público.
Algumas
delas,
de
forma liminar, custaram
o
afastamento
de
vereadores. Os casos
mais famosos envolvem
a lista do Caldarelli
(pagamento de propina
em troca da doação de
terreno), Shirogohan (casa
de prostituição de luxo
beneficiada com alteração
de lei de zoneamento),
mensalinho (pagamento
mensal de propina feito
pela empresa Transporte
Coletivo Grande Londrina
aos vereadores). Estes três
casos foram confirmados
por aquele que, até
então, era o cabeça do
esquemão: o vereador
cassado Orlando Bonilha.
Ao
juntarmos
todas
as ações formalizadas
pelo Ministério Público
verificamos que poucos
são aqueles vereadores
de início de mandato
que se salvam. São
réus Orlando Bonilha
(cassado),
Henrique
Barros (renunciou), Flávio
Vedoato
(afastado),
Renato Araújo (afastado),
Luis Carlos Tamarozzi
(afastado),
Osvaldo
Bergamin
(afastado),
Sidnei
de
Souza
(reconduzido sob liminar),
Jamil Janene (reconduzido
sob liminar), Pastor Renato
Lemes e Gláudio Renato
de Lima. Ao contrário do
que se pode imaginar, as
investigações do Ministério
Público ainda estão longe
do fim.
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Festa para príncipe e
manifestação do SINDSERV

Londrina parou no dia 22/06 para reverenciar
o príncipe japonês Naruhito que, por ocasião do
centenário da imigração japonesa, esteve em várias
cidades do Brasil. Por aqui, o príncipe inaugurou
a praça Tomi Nakagawa que recebeu a visita de
centenas de pessoas. A direção do SINDSERV
esteve lá e mostrou toda a insatisfação da categoria
com a atual administração.
O momento era oportuno para relembrar a
população do descaso dispensado por Nedson ao
servidor público municipal. O ambiente de festa serviu
também para uma breve reflexão sobre o papel do
servidor na construção de uma cidade melhor.
O panfleto distribuído pela direção do SINDSERV
trazia alguns pontos considerados fundamentais
pela categoria, como a necessidade de reposição
salarial e o descaso do prefeito Nedson em lidar com
a situação. A invasão dos terceirizados também foi
lembrada, numa referência direta aos altos custos
impostos por esta prática corrupta de prestação de
serviço em muitos municípios e investigada pelo
Ministério Público também em Londrina.
O SINDSERV também não esqueceu a pequena
fortuna gasta por Nedson para promover a maior
realização em quase oito anos de mandato – aqui
vale o registro que de boa parte da obra foi tocada
com dinheiro federal e da iniciativa privada. Algumas
dezenas de praça como a inaugurada poderia ser
feitas com boa parte do dinheiro gasto em publicidade
para promover o ato em ano eleitoral.

Panfleto distribuído pela direção do SINDSERV

Licença-prêmio está
livre da mordida do Leão

O servidor filiado ao SINDSERV tem mais uma retenção na fonte. A decisão é do juiz da 4ª vara
boa notícia para comemorar: uma decisão judicial cível de Londrina, e encontra respaldo em outras
em favor do Sindicato impede que o governo federal decisões por tribunais do país.
retenha na folha de pagamento o Imposto de Renda
referente a licença-prêmio dos servidores.
A ação foi formalizada pelo SINDSERV a partir
de um apontamento feito por um servidor que tinha
27,5% do benefício retido na fonte por conta do
leão. A licença-prêmio é um direito adquirido pelo
ARRAIÁ DO SINDSERV
servidor que ao final do período de cinco anos sem
faltas trabalhistas e/ou funcionais pode adquirir
NÃO PERCA ESSA
outros 90 dias em folga ou pecúnia (pagamento).
LEIA MAIS NA PÁGINA 8
A licença-prêmio é considerada pela justiça
uma verba indenizatória e por isso está isenta de
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Cartão
COOPERCRED:
garanta o seu
Quem ainda não retirou o cartão de vantagens
SINDSERV / COOPERCRED pode fazê-lo sem
custo na sede do Sindicato. Em apenas um ano, o
SINDSERV cadastrou cerca de 700 servidores no
programa. São servidores que agora tem acesso
facilitado a farmácias, mercados e postos de
combustíveis para compra de produtos com cartão e
débito direto em folha.
O cartão de vantagens tem taxa reduzida de
apenas R$ 1,50 por mês caso o cartão seja de fato
utilizado, senão, nada será cobrado.
Desde o início da parceria COOPERCRED /
SINDSERV o número de casas comerciais e lojas
conveniadas para compras de produtos só aumentou.
Hoje são cerca de 100 estabelecimentos só em
Londrina. Mas o cartão é aceito em todo o Paraná e
até em cidades do estado de São Paulo. Os servidores
que tem interesse em obter o Cartão de Vantagens
devem ligar para o SINDSERV. O processo é rápido
e o mais importante, de graça. Ligue 3342 1157 e
obtenha mais informações sobre o cartão SINDSERV
/ COOPERCRED.

Filiado terá
carteira de
identificação
A partir deste mês de julho o
servidor filiado ao SINDSERV poderá
recolher gratuitamente a sede do
Sindicato a carteirinha de identificação
funcional.
O documento servirá para
identificação do servidor filiado ao
SINDSERV e assim ter acesso rápido
e fácil aos convênios feitos pela
direção do Sindicato.
Para obter a sua, basta ir até o
SINDSERV e levar junto uma foto
recente 3X4. Não há custo algum para
esse benefício. O documento sai na
hora.

PRODAP é
prorrogado com
novos valores

O executivo determinou e a câmara de vereadores
apenas cumpriu o papel regimental de aprovar a
prorrogação e os novos valores do PRODAP, o
Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento
dos Professores.
O Programa prevê um acréscimo no orçamento
do professor que se enquadrar nas regras previstas
e foi criado numa época conturbada. Coincidiu
com o período eleitoral no SINDSERV e atendeu
forte lob de professores ligados a uma das chapas
oposicionistas a gestão Sindserv Para Todos. A
iniciativa da administração foi interpretada como
mais uma maneira de tentar desgastar a direção do
Sindicato frente a um determinado segmento dos
servidores, um golpe conhecido pela categoria. A
direção do SINDSERV jamais apoiará privilégios
para segmentos, mas sim benefícios para todos os
servidores.
Pela proposta aprovada na sessão do dia 27/06
ficou o PRODAP prorrogado por mais 12 meses.
Isso quer dizer acréscimo no orçamento do servidor
para investimento em livros, revistas especializadas
e cursos. Pela proposta já sancionada pelo
executivo, professores com carga-horária de 20
horas receberão R$ 225; professores com cargahorária de 30 horas, R$ 338; e professores com
carga-horária de 40 horas, R$ 450.
O projeto também garantiu uma prorrogação
no prazo para a prestação de contas do PRODAP
pela prefeitura ao Tribunal de Contas. Isso quer dizer
que Nedson sairá da prefeitura sem a necessidade
de prestar contas sobre o programa ao Tribunal.

7

Ex-açougueiro
dá nomes aos
bois

O ex-vereador Orlando
Bonilha já formalizou
ao Ministério Público a
estretégia: vai atacar
a câmara e poupar o
executivo.
O então foragido da
justiça, se apresentou ao
GAECO no dia 03/06. Ficou
quase sete horas com os
promotores e revelou, por
exemplo, que não agiu
sozinho nas falcatruas já
anunciadas de propor e
aprovar projetos de lei na
câmara. Listou ao menos
cinco
ex-colegas
de
plenário que, segundo ele,
são cabeças do esquema:
Renato Araújo, Luis Carlos
Tamarozzi, Flávio Vedoato,
Gláudio Renato de Lima,
e o principal deles, Sidnei
de Souza. Na verdade,
Bonilha só isentou mesmo
Tercílio Turini, Roberto
Kanashiro, Maria Ângela
Santini, Roberto Fu e Paulo
Arildo – que é investigado
pelo Ministério Público por
obrigar assessores a dividir
os salários com ele.Todos
os envolvidos e citados
por Bonilha negaram
à
imprensa
qualquer
tipo
de
participação
em
irregularidades.
O
chamaram
de
irresponsável, louco e
mentiroso. Será que tem
razão? Será que Bonilha
fez o que fez na câmara
sozinho, sem a anuência
ou mesmo complacência
de outros vereadores?
O que é certo mesmo é
que Bonilha isentou todo o
executivo de participação
em
irregularidades.
Esquisito, não? Seria essa
uma tática para manter os
apadrinhados nos cargos
públicos?
Afinal,
há
algum tempo o advogado
de Bonilha insistia em
relacionar a câmara com
o executivo.
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Eleição na
câmara é com
voto comprado
Quanto custa uma
eleição para presidência
da câmara? Se levado
em
consideração
o
depoimento
do
exvereador
Bonilha
o
Ministério Público isso
custa
muito,
muito
dinheiro. Bonilha afirmou
aos
promotores
do
GAECO que cada voto na
câmara podia custar até
R$ 50 mil, dinheiro que
se equivale a quase dez
meses de remuneração
de um vereador. Mais
uma vez Bonilha atacou
o atual presidente da
câmara, Sidnei de Souza,
de ter participado desse
leilão. Mas qual seria o
interesse em obter tão
caro e importante cargo?
Para quem não sabe, o
presidente da câmara tem
algumas regalias legais a
mais dos que os demais
vereadores. Entre elas,
remuneração maior e
mais assessores. Mas o
que está sem jogo mesmo
é o poder. É o presidente
da câmara que tem
poderes para barrar um
projetos de lei, acelerar
a discussão de um outro
e segurar a análise das
medidas propostas tanto
por vereadores como
do executivo. E é aí que
a coisa fica mais clara.
Com tantos poderes, um
presidente da câmara tem
uma capacidade ilimitada
de barganha com o
executivo. Bonilha é um
exemplo disso. Enquanto
presidente
por
dois
mandados consecutivos,
ou quatro anos, indicou
gente para tudo quanto é
canto na prefeitura. Em
troca, defendeu com unhas
e dentes os interesses da
administração Nedson.
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Dia 19 tem festa Julina do servidor
Pode ir preparando o traje caipira que o arraiá
do SINDSERV já tem data marcada para acontecer.
No próximo dia 19, sábado, o Sindicato promove a
Festa Julina do Servidor em parceria com o Grêmio
dos Servidores.
O arraiá já virou tradição durante a gestão Sindserv
Para Todos. No ano passado a festa – realizada na
Chácara Lima – atraiu milhares de pessoas entre
servidores e familiares. (veja nas fotos ao lado)
Com a intenção de tornar essa confraternização
ainda maior, desta vez o SINDSERV buscou a
parceria com o Grêmio dos Servidores. O local
conta com uma infra-estrutura própria e agora, bem
cuidada. Será a oportunidade do servidor rever o
Grêmio e tornar isso um hábito.
A festa contará com inúmeras barracas típicas
de comes e bebes. Já o SINDSERV reservou
uma facilidade para o servidor que for a festa. Nas
barracas de brincadeiras – como pescaria, argola
e correio elegante – o valor da compra poderá ser
debitado diretamente na folha de pagamento do
mês seguinte. Basta o servidor, ou seu familiar, se
identificar e assinar a autorização de desconto.
Portanto, pode anotar aí na agenda: no dia 19,
sábado, a partir das 16h tem o Arraiá do Sindserv.
Será no Grêmio dos Servidores à rua Pitangui, 249,
no Jardim Castelo. Compareça e leve sua família.

Campanha eleitoral começa com
acusações
O prazo para o início da campanha eleitoral começou a vigorar no dia 6 de julho, mas a briga entre os
candidatos a prefeito de Londrina começou antes, muito antes disso. Em Maringá, surgiu a informação
de que 80 vigilantes da Universidade Estadual de Maringá tiveram o nome usado de forma incorreta
pela campanha do então candidato a deputado estadual André Vargas. Conforme denúncia no Ministério
Público, eles figuravam na lista de contribuintes para a campanha sem nunca ter contribuído de fato
para isso. Já em Brasília, a bomba estourou para os lados do candidato Barbosa Neto. Seu ex-chefe
de gabinete formalizou na procuradoria federal uma denúncia crime dando conta do racha do salário
recebido por assessores, além do uso da cota de combustível do deputado para abastecer carros
da rádio Brasil Sul, de propriedade de Barbosa. Barbosa usou a tribuna do plenário da câmara para
comentar a denúncia feita pelo Correio Brasiliense. Mas ao invés de se explicar, acusou outro candidato,
Luis Carlos Hauly, de estar por trás da mudança repentina de opinião de seu ex-chefe de gabinete.
Se o ritmo da campanha seguir como começou, é bom o eleitor ir se preparando. Há muito esqueleto
guardado no armário de pessoas públicas.

