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2o TURNO

Belinati e Hauly ﬁrmam
compromissos com o SINDSERV

O

X

s dois candidatos que disputarão o 2º turno das eleições
de Londrina atenderam ao chamado da direção do
SINDSERV e decidiram divulgar aos servidores
municipais os principais pontos de programa para a categoria.
Antônio Belinati e Luis Carlos Hauly receberam uma lista com
treze tópicos de interesse geral dos servidores para serem
respondidos.
Ambos candidatos receberam e responderam às perguntas
elaboradas pela direção do SINDSERV e elogiaram a iniciativa do
Sindicato mostrando assim a disposição de retomada do diálogo
entre poder executivo e o legítimo representante dos servidores
municipais depois de oito longos anos de intransigência da
1) No debate entre candidatos a prefeito promovido pelo
SINDSERV ainda no 1º turno, o senhor se comprometeu
com a reposição salarial do servidor (as perdas hoje estão
próximas a 40%). Qual o cronograma que o senhor pretende
adotar para zerar essas perdas durante o seu mandato?
Belinati – Sempre tratei com respeito os servidores.
Imediatamente após a posse, convidarei todas as
lideranças da categoria para analisarmos a situação
real de caixa do município e, juntos, encontrarmos o
caminho que nos levem a equacionar esta desconfortável
situação. A exemplo dos três mandatos anteriores, aplicarei,
mensalmente, reposição salarial para todos.
Hauly - Meu compromisso com o servidor foi ﬁrmado
antes das eleições de 1º turno e continuam mantidos.
Inicialmente iremos instituir, através de lei, o mês de
fevereiro como data-base dos servidores. As reposições
de perdas anuais serão automaticamente creditadas
aos salários dos servidores nos meses de fevereiro de cada ano.
Quanto às perdas acumuladas durante a administração anterior
faremos a reposição de 9,5% no transcorrer do primeiro ano de
governo, ou seja, 25% das perdas salariais que se acumularam
durante os últimos 8 anos serão repostas já no primeiro ano
de governo. No mês de setembro quando houver a previsão da
arrecadação será convocado o Sindicato dos Servidores, bem
como a Comissão Permanente de Negociação para acordarmos

administração Nedson.
As perguntas e as respostas estão publicadas nesta edição
do Jornal do Sinderv, uma edição histórica que todo servidor
deve guardar para cobrar futuramente os compromissos aqui
assumidos.
O SINDSERV cumpre assim seu papel em defesa dos interesses
dos servidores municipais. A direção do Sindicato entende que
o servidor deva ir para a local de votação esclarecido sobre
as propostas que o futuro prefeito pretende colocar em prática
depois de eleito. Ao servidor ﬁca a certeza de poder contar com
esta direção para que as promessas do candidato saiam do
papel depois de eleito.
o índice do segundo ano, e assim sucessivamente. Meu
compromisso é zerar as perdas acumuladas dentro de minha
administração.
2) Quais são os setores e serviços terceirizados atualmente
que o senhor pretende rever? E quais serão as primeiras
providências a serem tomadas?
Belinati - Não podemos abrir mão dos terceirizados.
Eles merecem ser tratados com dignidade. São bastante
úteis para a cidade de Londrina. O inconveniente é
que muitas empresas estão ganhando muito e os
terceirizados quase nada. Vamos estudar com a
procuradoria judicial a suspensão de alguns eventuais contratos
irregulares.
Hauly – O serviços terceirizados se proliferaram
na Prefeitura durante os últimos 8 anos. Temos a
convicção de que muitos dos serviços terceirizados
podem ser realizados por servidores municipais com
maior economia e eﬁciência. Todos os contratos
deverão ser analisados tecnicamente. Nosso compromisso
é substituir gradativamente os terceirizados por servidores
públicos concursados, sem que isso prejudique o atendimento
à população londrinense e a execução de nosso plano de
governo.
Continua →
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3) O senhor pretende voltar a pagar o auxílio-alimentação para os
servidores atualmente aposentados? A partir de quando?

OPINIÃO

Belinati - Não podemos discriminar os inativos. A própria legislação
assegura a isonomia. Vamos, sim, contemplá-los prontamente com
o benefício.
Hauly - Conforme já aﬁrmado antes da eleição do 1º turno, será
instituído através de lei do Executivo, e pago com recursos do
Município, um abono referente ao valor do auxilio alimentação
suprimido. Tal medida se faz necessária como uma conquista a estes
servidores que tanto trabalharam para o Município de Londrina

Missão cumprida
Mais uma vez o presidente do SINDSERV
Marcelo Urbaneja mostra sua capacidade
inovadora e criativa de interferir nos rumos
políticos da cidade, sempre buscando fortalecer
o Sindicato que representa o servidor público
municipal.
Não bastasse a greve de 2005 com 32 dias de
luta, a de 2006 com 106 dias - o qual marcou a
data do início da renovação da câmara municipal
- manifestações e as mais diversas denúncias, o
servidor agora mostra que pode entrar no campo
do adversário e desequilibrar o jogo.
O servidor não pode esquecer nunca que quem
decide sua vida proﬁssional e por conseqüência
sua vida como um todo são os políticos (prefeitos
e vereadores) diretamente. Agora eles sabem
que podemos fazer o contrário, dar o troco na
hora certa.
Foram mais de 500 comerciais na TV e rádio
(sabem quanto custa isso?), entrevistas, debates
onde o servidor foi direta ou indiretamente
valorizado.
Nesta caminhada nenhum servidor público
municipal foi eleito, mas lançamos uma semente,
basta agora cuidar e trabalhar muito para que ela
produza os frutos que queremos: representantes
legítimos dos servidores públicos que buscam
um serviço de qualidade para todos.
Marcelo Urbaneja
Presidente do SINDSERV
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4) Ainda hoje os servidores que participaram do movimento
reivindicatório de 2006 sofrem a punição de ter descontos em folha.
O senhor pretende devolver o que foi tirado do servidor até aqui?
Quando?
Belinati - Um absurdo punir os servidores com desconto pelos dias
parados. Houve greve. A culpa foi exclusivamente do atual prefeito
que, por uma atitude desumana, anti-democrática e ferindo a ética
de seu próprio partido, determinou esse desconto. Eleito, ao tomar
posse, suspenderei, imediatamente, esse desconto. Creio que não
teria havido greve se o senhor prefeito tivesse, ao menos, respeitado os
servidores e com eles dialogasse.

7) A prefeitura deve hoje cerca de R$ 3 milhões em licençaprêmio aos servidores. O senhor reconhece esta dívida? Tem
um cronograma para a quitação dessa conta?
Belinati - A licença-prêmio é uma conquista e seu
pagamento deve ser feito sempre, evitando acúmulo
de dívida da administração com nossos valorosos
servidores.
Hauly - É claro que reconhecemos esta dívida. E esse
pagamento será feito o mais rapidamente possível, uma
vez que as dívidas deixadas para com os servidores
municipais são muitas, como a reposição das perdas
salariais, o pagamento de abono para os aposentados (em
substituição ao auxílio-alimentação) a contratação de servidores
através de concurso público para substituir as terceirizações,
os investimentos em melhores condições de trabalho. Nosso
compromisso é instituir um plano de trabalho, com a participação
do SINDSERV e dos servidores para equacionar todas essas
questões e estabelecer um cronograma de pagamento de todos
os direitos dos servidores.
8) O senhor pretende reformular o Plano de Saúde da
CAAPSML? Pretende oferecer o benefício também aos
servidores da CMTU?

Hauly - Meu compromisso com o servidor é suspender imediatamente
- no primeiro dia de mandato - o desconto que está sendo efetuado
no salário dos servidores. Isso é uma enorme injustiça que cometem
com o servidor municipal que apenas estava buscando seu legítimo
direito. O dinheiro descontado dos servidores será devolvido com as
correções estabelecidas em lei.

Belinati - Já tive, quando prefeito, a intenção de transferir
aos próprios servidores, a escolha, através de eleição, da
direção da CAAPSML. Ofereço novamente essa escolha
aos servidores. A idéia de estender o atendimento aos
funcionários da CMTU, considero excelente. É bom para
o pessoal da CMTU e garante a continuidade da CAAPSML.

5) O senhor pretende revisar ou suspender o atual PCCS (Plano de
Cargos, Carreiras e Salários)? Quais os pontos o senhor considera
urgente?

Hauly - Não só o Plano de Saúde das CAAPSML. Mas
também o Plano de Seguridade tem que ser administrado
com competência. Iremos realizar um estudo detalhado da
situação ﬁnanceira da CAAPSML e, em conjunto com os
servidores, o SINDSERV, e os Conselhos Administrativos
e Fiscal encontrar as alternativas para que a CAAPSML atenda todos
os servidores públicos municipais, inclusive os da Administração
Indireta.

Belinati - Comprometo-me a convocar a direção do SINDSERV e
todos os servidores para uma ampla discussão visando estender o
benefício para os servidores ainda não contemplados
Hauly - O PCCS, como se sabe, privilegiou imensamente algumas
classes de servidores em detrimento da grande maioria. Essa
injustiça será corrigida. Foram inúmeras alterações feitas na lei
e novas modiﬁcações precisam ser feitas. Nosso compromisso
é iniciar imediatamente a discussão com a categoria, através do
Sindicato dos Servidores, para que possamos fazer as alterações que se
fazem necessária. Pretendemos implementar a Administração Participativa
na Administração Municipal nos moldes de como é feito no Governo de
Minas Gerais, portanto a revisão de todo o PCCS é imperativa para motivar,
valorizar, e terminar com as injustiças cometidas
6) O senhor pretende manter o PRODAP (Programa de Desenvolvimento
e Aperfeiçoamento dos Professores) da forma como está?
Belinati - No dia seguinte a nossa posse vamos fazer um diagnóstico
profundo com todos os que compõem a secretaria de Educação
para aprimorar o PRODAP. Vamos manter os pagamentos e corrigir,
reverter punições que tem sido aplicadas a servidores que tiveram
falta no trabalho por morte, doença na família, licença à maternidade;
etc. Vamos humanizar o PRODAP.
Hauly - PRODAP - O Programa de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento dos Professores da Rede Pública Municipal de
Ensino - Prodap - programa este mantido com verbas destinadas
especiﬁcamente à educação, verbas estas vindas da arrecadação de
impostos e também do Fundeb, será mantido e melhorado em minha
administração. De imediato serão retiradas as medidas punitivas vinculadas
a este programa, como por exemplo o ﬁm da suspensão do recebimento em
situação de afastamento para tratamento de saúde e licença maternidade.
Entendemos que o professor constrói seu conhecimento dia após dia, e que
merece todo nosso respeito e reconhecimento.

9) Sabemos que há carência de pessoal em todos os setores
da prefeitura, principalmente Saúde e Educação. Quando o
senhor pretende realizar concurso público para contratação
de mais servidores?
Belinati - A abertura de novos concursos ocorrerá já no
primeiro mês de nosso novo mandato.

Hauly - Os concursos públicos serão uma constante
durante a minha administração. É imprescindível termos
concursos públicos com muita transparência para que,
na medida que for necessário, as contratações, sejam
feitas para substituir serviços terceirizados, melhorar o
atendimento ou substituir servidores aposentados. Sempre com
transparência e lisura.
10) Qual a proposta do senhor para a implantação da Guarda
Municipal? Haverá concurso para a contratação especíﬁca?
Belinati – Vamos propor ao governador do Estado parceria
entre a prefeitura e o governo estadual. Segurança é
responsabilidade do Estado, mas, como este não faz sua
parte, nos dispomos a implantar a guarda municipal, com
a prefeitura arcando com 50% dos custos e o governo do
Estado com o restante.
Hauly - A Guarda Municipal é também um compromisso
de campanha. Mas junto, vou criar a Secretaria Municipal
de Segurança Cidadã e instalar o Conselho Municipal de
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Segurança Cidadã, que terá como presidente o próprio prefeito
e será integrado pelo comandante da PM, os delegados-chefes
das polícias Federal e Civil. Além da Guarda Municipal, teremos
também que zelar pelas comunidades escolares com uma Guarda
Escolar, de forma a garantir segurança e bem-estar para alunos,
pais, professores e funcionários dos estabelecimentos de ensino.
Evidente, esse pessoal terá que ser incorporado ao quadro de
pessoal do município através de concurso público.
11) Apesar de decisões judiciais favoráveis, a atual
administração insiste em negar o reconhecimento dos
diplomas de Normal Superior emitidos pelo IESDE/VIZIVALE
para efeito de promoção e currículo de professores. O
senhor pretende mudar esse critério a exemplos de outros
municípios?
Belinati - Vamos realizar gestões com o MEC para
legalizar esses diplomas. A Assembléia Legislativa já criou
grupo de trabalho, comandado pelo deputado Péricles,
para as gestões em Brasília.
Hauly - Assim que tomar posse os Diplomas da Faculdade
IESDE/VIZIVALLE, bem como da ULBRA - Universidade
Luterana do Brasil serão reconhecidos pelo Município
de Londrina. O SINDSERV já obteve vitória na justiça,
quando o Tribunal de Justiça reconheceu a validade
dos diplomas e do curso ofertado por estas instituições. Assim,
o Município de Londrina reconhecerá a validade destes diplomas
para todos os efeitos.
12) O senhor pretende tornar a gratiﬁcação de 25% nos
salários dos motoristas do TEC isonômica entre eles?
Belinati - Pretendo sim manter essa gratiﬁcação, já
reconhecida como legal pela justiça.

Hauly - Os motoristas do TEC tiveram suas gratiﬁcações
retiradas de forma arbitrária e irresponsável. Sabe-se das
ações do SINDSERV que foram propostas e a situação
atual que beneﬁcia apenas metade dos servidores,
tendo em vista o diferente julgamento destas ações. O
percentual de 25% representa ¼ dos rendimentos de uma família.
Assim, até mesmo pelo princípio da isonomia a todos os motoristas
que a época da retirada do benefício estivessem exercendo esta
função terão de volta o valor de 25% incorporados, bem como a
restituição do que foi indevidamente retirado.
13) Como o senhor pretende calcular o valor da
insalubridade para o servidor municipal, já que desde este
ano, o salário mínimo deixou de ser um indexador?
Belinati - A insalubridade já tem recebido decisões
favoráveis da justiça e, decisão judicial não se discute,
se cumpre.
Hauly - É sabido que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
determinou que o salário mínimo não pode servir de
índice de indexação para o pagamento do adicional de
insalubridade. Porém, disse também que o Judiciário não
pode estabelecer outro índice, que tal tarefa é do Executivo.
Assim, pretendo juntamente com o Sindicato e os servidores
públicos discutir um novo valor de referência em substituição ao
salário mínimo, já no começo da nossa administração. Tal valor será
ﬁxado por lei do Executivo como garantia ao servidor público.

Fim
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Tubarões dão adeus à câmara
de vereadores
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PAREDÃO

A coluna de informações políticas do SINDSERV

CONTAGEM REGRESSIVA
A direção do SINDSERV prepara uma
grande festa para a despedida de Nedson
Micheleti da prefeitura. O prefeito da
defasagem salarial, dos descontos dos
dias parados e da terceirização não deixará
saudades.

Tchau, Sidnei Souza! Tchau,
Renato Araújo! Tchau, Jamil Janene!
Tchau Flávio Vedoato!Adeus, Gláudio
de Lima! Graças ao eleitor, a cidade
não mais perderá tempo discutindo as
bobagens do passado apresentadas
e defendidas pelos senhores no futuro.
O resultado das urnas mostrou que os
senhores faziam mal para a cidade e agora
estamos livres de vocês: voltem para casa!
E não saiam de lá!
Basta lembrar que o grupo do apocalipse
citado acima era a base da tropa de choque
do prefeito Nedson Micheleti. Foram estas
criaturas que propuseram e aprovaram
aberrações como as gratiﬁcações para
determinados setores do serviço público
que aumentaram ainda mais o fosso salarial
entre os servidores.
Além do passado de trabalho nulo
em quatro anos na câmara o grupo do
apocalipse ganhou notoriedade de fato ao
ser denunciado pelo Ministério Público por
meter a mão no jarro. Quem é que não se
lembra do maior escândalo de corrupção
na câmara com a venda de projetos de lei,

BOLÃO
O que fará Nedson depois de deixar a
prefeitura? A pergunta já está na boca do
povo.
TEM DÓ?
Nem o eleitor mais otimista previa
tanto: Sidnei, Vedoato, Gláudio, Jamil e
Renato fora da câmara. Todos morreram
abraçadinhos.
mensalinho da Grande Londrina, lista
do Caldarelli? Pois é. O eleitor não se
esqueceu e deu o troco na quadrilha. É,
quadrilha! É a denúncia dos promotores
que ainda pesa contra todos eles.
Como se não bastasse ver tanto
tubarão longe do poder público, temos
que comemorar também a morte política
do cabeça do bando: Orlando Bonilha, o
açougueiro do Cincão, que não pôde nem
se candidatar; de Osvaldo Bergamim, o
come-quieto; e do engomadinho Henrique
Barros que sumiu, escafedeu, evaporou.
É como diz o ditado popular: a justiça
tarda, mas não falha.

Nedson e André morrem abraçados

televisão mascarou.
A dobradinha André/Nedson nas eleições
municipais pode sim ter sido a pá de cal
no PT de Londrina. Nedson não terá mais
a coragem de concorrer a cargo político.
André está em ﬁm de carreira. O garoto
prodígio Gláudio de Lima vai ter que voltar
para a sala de aula. O vice de Nedson, Luis
Fernando não decolou. E Paulo Bernardo
ainda deve estar apanhando de pau de
macarrão até hoje da esposa Gleisi depois
da surra que levaram em Curitiba. Faltou
alguém? Ah, sim, Márcia Lopes. Mas essa,
ninguém se lembra
mesmo.
O que
oito anos de
desgoverno
Nedson não
custaram,
não é
mesmo?

P

T

De nada adiantou os marqueteiros do PT
ignorarem o prefeito Nedson no tempo do
rádio e TV do candidato André Vargas no
1º turno das eleições. O eleitor se lembrou
e deu uma banana a essa dupla que tanto
mal fez para a cidade e para o servidor.
André Vargas teve a proeza de obter
14.506 votos. Para sonhar com o 2º turno,
teria que obter ao menos 64 mil. Dinheiro
para isso teve. Só os gastos oﬁciais
declarados a justiça somaram quase R$
2 milhões na campanha mais cara já
realizada em Londrina. Se dinheiro sobrou,
faltou foi quase tudo. André era o candidato
do PT, do prefeito Nedson e dos 70% de
rejeição. Do prefeito que pregou a casa
arrumada e sequer cumpriu o compromisso
básico de manter a reposição de salário do
servidor em dia. Do prefeito que falava em
honestidade e nunca conseguiu esconder a
relação íntima com empresários agraciados
com serviços terceirizados e os benefícios
da lei. Sem falar que André Vargas é mais
sem graça do que pastel sem recheio. E
isso, nem o chato “tum, tum, tum” na

CHORORÔ
Dos cinco, dois devem assimilar os
resultados das urnas com um pouco mais
de diﬁculdade. Sidnei Souza devido a
sua natural arrogância e Gláudio de Lima
devido a sua cegueira política.
DESCULPA
Jamil encontrou até um culpado pela
limpa na câmara: a imprensa. Vejam só!
A omissa e pelega imprensa local culpada
da renovação na câmara. Menos Jamil,
menos. O eleitor não pode ser enganado
durante tanto tempo.
SAI FORA
Nunca é demais lembrar que Bonilha –
apesar de não poder sair candidato – tentou
emplacar um ex-assessor na câmara. Foi
outro que tomou um pau nas urnas.
FORTALECIDOS
Não é coincidência. Os vereadores que
marcaram posição contra Nedson se
reelegeram sem diﬁculdades: Roberto
Fu, Sandra Graça e Marcelo Belinati, este
aliás, o mais votado.
OS OUTROS
Foram reeleitos também os vereadores
Roberto Kanashiro, Paulo Arildo e Pastor
Renato Lemes. Contra este último há
uma acusação no Ministério Público nos
recentes escândalos de corrupção na
câmara.
DINHEIRUDO
Uma das mais caras campanhas para
vereador deu resultado. Jacks Dias, o
secretário da terceirização, foi eleito
vereador. É, o eleitor não pode acertar
sempre.
TERCEIRIZANDO
Aliás, da onde veio tanto dinheiro para
Jacks fazer a campanha milionária?

