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Última Assembléia do ano
compõe reivindicações para 2010
Aproximadamente 150 servidores compareceram à Assembléia Geral ocorrida no dia 15 de
dezembro no auditório do Centro Municipal de Educação Infantil Valéria Veronesi.
Foram estabelecidas as pautas de reivindicação dos servidores municipais e a pauta da
CMTU, ambas você encontra no interior do nosso jornal.
Além de discutir e votar os documentos, os servidores presentes também participaram do
sorteio de brindes.

Diretora do SINDSERV
irá deixar saudades
Zilda Mazzeo foi exemplo de mulher guerreira. Partiu
no início deste ano deixando saudades para todos
aqueles que conviveram com ela.
Suas lutas em prol dos servidores nunca serão
esquecidas.
Nesta edição uma homenagem para esta mulher que
deixa saudades em todos.

Comissão
discute
reivindicações
para data-base
com prefeito
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EDITORIAL

O

O início de um
tempo

ano de 2009 apesar de ter sido um ano
atípico na área política e consequentemente
tumultuado para nós servidores, acabou deixando
para a categoria algumas conquistas que há muito
tempo lutávamos.
Uma delas foi o restabelecimento do diálogo com
a administração municipal. Este ponto parece não
ter muito valor, mas foi com ele que conquistamos o
decreto 70.
Atípico ou não, 2009 já chegou ao seu fim,
conseguimos melhorias para os servidores, porém
ainda não é o bastante e devemos continuar com a
nossa luta, pois agora não haverá desculpas.
2010 já chegou e infelizmente perdemos uma
companheira de luta muito querida, a diretora Zilda
Mazzeo, uma mulher batalhadora que sempre
primou pelo bem dos servidores. Porém o seu sonho
não morreu, o de ver os servidores trabalhando
dignamente e recebendo salários justos.
Temos a certeza Zilda, que este 2010 será
marcado por vitórias, marcado por conquistas dessa
categoria que luta pelos seus direitos ano após ano
e está cansada de não ser reconhecida.
Não podemos nos esquecer do passado, pois é
com ele que aprendemos, mas também devemos
ter esperança no futuro que nasce utilizando-se das
experiências adquiridas.
Servidor, o SINDSERV agradece a você pelo
apoio e confiança depositados nesta gestão. Zilda,
não deixaremos que seu trabalho seja em vão, muito
obrigado por sua dedicação a este sindicato. E todos
vocês tenham a certeza que estaremos juntos nesta
caminhada, lutando sempre por melhorias na vida de
todos os servidores.

JANEIRO 2010

Mensagem para
um Ano Novo

SINDSERV

A cada dia de nossa vida, aprendemos
com nossos erros ou nossas vitórias, o
importante é saber que todos os dias
vivemos algo novo. Que o novo ano que
se inicia, possamos viver intensamente
cada momento com muita paz e
esperança, pois a vida é uma dádiva e
cada instante é uma benção de Deus.
O SINDSERV deseja que você servidor,
celebre este dia
com todas as honras que ele merece
e que também sinta todo o revigorar de
um novo ano que se inicia.
Um próspero 2010!
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Reunião no SINDSERV discute
reajuste dos servidores

Membros do sindicato, comissão permanente e administração avaliaram a pauta de reivindicação

A

diretoria do SINDSERV
juntamente com a Comissão
Permanente de Negociação se
reuniu com o prefeito Homero
Barbosa Neto e seu secretariado
na manhã do dia 13 de janeiro,
na sede do sindicato para uma
conversa sobre a pauta de
reivindicações, aprovada pelos
servidores municipais no final
do ano passado.
O principal ponto focado na
conversa foi a reposição salarial
da inflação acumulada durante o
ano de 2009, que o coordenador
da Comissão, indicado pelo
SINDSERV, Roberto Pintor, disse
já ter entrado em contato com o
DIEESE para agilizar os números
que só devem ser divulgados
oficialmente no fim deste mês.
“Assim que estivermos com os
números oficiais, a Comissão
irá elaborar um relatório de
impacto e apresentará o mesmo
a prefeitura”, disse Pintor.
Já o prefeito afirmou aos
presentes que irá cumprir seu
compromisso de não permitir
mais perdas salariais durante
sua administração, sendo assim
pelo menos a reposição da
inflação está garantida para os
servidores.
Outro tema muito discutido
durante a reunião foi a questão
das horas extras que o
município paga, que segundo
o Secretário de Fazenda,

Representantes do SINDSERV e Comissão Permanente apresentaram os pontos
de discussão para o frefeito e seu secretariado

Denílson Novaes, aproximouse dos 17 milhões em 2009.
Essas horas à mais pagas pelo
município são em virtude da
defasagem de mão-de-obra do
nosso funcionalismo, “é por isso

que o SINDSERV defende mais
concursos públicos, pois gastase mais em horas-extras do
que em remuneração de novos
servidores” afirmou Marcelo
Urbaneja.

A questão da devolução
dos dias parados também
foi lembrada, porém nada
ficou decidido ainda, serão
realizadas
novas
reuniões
entre diretores do sindicato
e
administração
pública,
“eles ainda não tomaram um
posicionamento em relação ao
assunto que corre na Justiça,
mas nós sempre batemos na
tecla que essa é apenas uma
questão de vontade política”
comentou Éder Pimenta.
Todos os outros pontos da
pauta de reivindicação foram lidos
e discutidos “superficialmente”
para que todos os presentes
estivessem a par das questões,
deixando espaço para o assunto
principal.
A
reunião
permaneceu
tranqüila e seguiu durante
toda a manhã, na avaliação
do SINDSERV “não houve
surpresas em relação ao
reajuste, tendo em vista as
declarações que o prefeito
vinha fazendo na mídia,
mesmo assim ele assumiu o
compromisso da reposição
pela inflação anual. Quanto aos

outros temas de nossa pauta,
iremos trabalhar no decorrer
do ano, mesmo assim nós
sentimos uma abertura muito
boa por parte da administração
nesta primeira reunião do ano”
finalizou Éder Pimenta.
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Fechada pauta de reivindicações 2010

F

oi realizada na noite do último dia 15 de
dezembro, no auditório da Super Creche
a última Assembléia Geral Extraordinária do
ano, com o objetivo de constituir a pauta de
reivindicações para o ano de 2010.
O encontro contou com a presença
de aproximadamente 150 servidores que
discutiram 20 pontos de uma pauta préelaborada a partir das discussões ocorridas
nas OLT’s durante o ano. O ponto que
causou maior discussão entre os presentes
foi o item 17 que propõe a revisão do PCCS
que vigora em nosso município.
Segundo o presidente do SINDSERV,
Éder Pimenta o plano que vigora hoje foi

aprovado no passado, em assembléia dos
próprios servidores, “na época fui vaiado por
todos ao defender que era um erro aprovar
o PCCS, infelizmente fui voz vencida,
pois apresentaram aos servidores uma
propaganda enganosa” explicou Pimenta.
O vice-presidente do sindicato, Marcos
Ratto saiu em defesa da proposta da
revisão, esclarecendo aos presentes que
“a intenção dessa revisão e tentar desfazer
a injustiça que foi cometida com toda a
categoria, quanto uma pequena parte dos
servidores receberam entre 30% e 100%
de remuneração de seus salários, enquanto
que a grande maioria dos servidores ficou

a míngua e acumulam hoje perto dos 40%
de defasagem” argumentou Marcos que foi
aplaudido pela Assembléia.
Ao final, com a correção na redação
de mais dois itens da pauta original, os
servidores Carlos e Maria propuseram a
inserção de mais dois itens na pauta, um
que trata da utilização de espaços públicos
pelos servidores municipais sem ônus e
igualar o salário dos vigilantes municipais
com os da futura guarda municipal. Ambas
as propostas foram aprovadas pela maioria
dos presentes. A seguir você confere todos
os itens da pauta de reivindicações para o
ano que vem.

Pauta de Reivindicações 2010

na região onde mora e, ou, no local de trabalho dos
pais (no caso de professores).

insalubridade;
15.4. cumprir o Inciso 10º do Artigo 4º da Resolução
nº. 2, de 28/05/09, do Conselho Nacional de Educação
– apoio técnico e financeiro por parte da Prefeitura
Municipal de Londrina, que vise melhorias e condições
de trabalho aos educadores, e erradicação e prevenção
da incidência de doenças profissionais.

I. CLÁUSULAS ECONÔMICAS
1. Reposição salarial
A partir do dia 1º (primeiro) de fevereiro de 2010,
a Administração Municipal reajustará os salários,
vencimentos, proventos de aposentadorias e demais
vantagens pecuniárias dos servidores públicos
municipais ativos, inativos e pensionistas, inclusive
CAAPSML, ACESF, ASMS, IDEL e IPPUL, pelo índice de
inflação acumulada no período de 01/02/2009(primeiro
de fevereiro de dois mil e nove) à 31/01/2010 (trinta e
um de janeiro de dois mil e dez). (INPC).
2. Reposição do auxilio alimentação
2.1. A partir do dia 1º (primeiro) de fevereiro de 2010,
a Administração Municipal reajustará o valor do auxilio
alimentação pelo índice da inflação acumulada no
período de 01/02/2004 (primeiro de fevereiro de dois
mil e quatro) à 31/12/2007 (trinta e um de dezembro de
dois mil e sete), apontado pelo INPC;
2.2. A partir do dia 1º (primeiro) de fevereiro de 2010,
a Administração Municipal reajustará o valor do auxilio
alimentação pelo índice da inflação acumulada no
período de 01/02/2009 (primeiro de fevereiro de dois
mil e nove) à 31/01/2010 (trinta e um de janeiro de dois
mil e dez), apontado pelo INPC;
2.3. Pagamento do auxilio alimentação para cada
cargo ocupado, no caso de acumulação permitida
constitucionalmente.
3. Reposição das perdas pela não reposição
salarial
Pagamento das perdas apuradas pela não correção
dos salários nas datas base, no período de 01/02/2000
(primeiro de fevereiro de dois mil) à 31/12/2007 (trinta e
um de dezembro de dois mil e sete). (INPC).
4. Devolução dos valores descontados da greve de
2006
A Administração Municipal se compromete em devolver
os descontos efetuados em folha de pagamento dos
servidores participantes da greve de 2006.
5. Pagamento de horas extras
Revogação do decreto que prevê o pagamento em
pecúnia de somente 50%(cinquenta por cento) das
horas extras realizadas.
6. Ticket alimentação para os plantonistas
A Administração Municipal fornecerá ticket alimentação
aos servidores públicos municipais plantonistas no lugar
de marmitex, podendo ser o mesmo em pecúnia.
7. Auxílio-creche
Pagamento do auxílio-creche a todos os filhos de
servidores municipais de 0 a 05 anos, ou, priorização
de vagas nos CEIs ou CMEIs para filhos de servidores

8. Gratificação a todos os servidores que atendem
em comunidade de risco social
Todos os servidores públicos municipais que trabalham
nas chamadas áreas de risco ou locais de difícil
acesso, incluindo-se os distritos, deverão receber uma
gratificação ou outro tipo de incentivo, que favoreça a
sua permanência nos locais.
9. Venda de 10 (dez) dias de férias. Parcelamento
de antecipação de férias, Lei 7.240/97
Retorno do pagamento dos 10 (dez) dias de férias
(pecúnia), a partir de fevereiro de 2010.
10. Incentivo do PSF (5%) a todos os servidores
públicos municipais da ASMS
Será concedido o incentivo de 5%(cinco por cento)
a todos os servidores públicos municipais da saúde,
uma vez que a implantação do programa gerou uma
sobrecarga em todo o sistema.
11. Equiparação salarial dos vigilantes
A Administração municipal promoverá equiparação
salarial dos servidores vigilantes com o salário da
guarda municipal assim que estes forem efetivados na
função.
12. Conta salário
Viabilizar o pagamento de salário dos servidores nos
bancos em que já possuem conta e não somente
na Caixa Econômica Federal, ou, através de contasalário ou cheque-salário, bem como empréstimo
consignado.
13 Remuneração de trajeto
Pagamento aos professores do tempo gasto
no deslocamento do distrito sede ao distrito
administrativo.
14. Retorno da Concessão de auxílio transporte
intermunicipal
A Administração Municipal procederá a revogação do
Decreto 562/2005, restabelecendo o auxílio transporte
intermunicipal.
II CLAUSULAS DE CONDIÇÕES E RELAÇÕES DE
TRABALHO
15. Cumprimento da legislação de segurança e
medicina do trabalho
15.1. A Administração Municipal se compromete em
resgatar a estrutura da Medicina do Trabalho;
15.2. cumprir a legislação vigente no seu papel social
de implantar o PCMSO e o SESMT.
15.3. revisar todos os laudos de periculosidade e

16. Adequação de locais para refeição
16.1. A Administração Municipal deverá providenciar
a adequação de espaços onde os servidores públicos
municipais poderão realizar refeições em seus locais
de locais de trabalho;
16.2. providenciar autorização para que professores
possam realizar suas refeições adequadamente em
seus locais de trabalho, inclusive com o lanche servido
nas escolas.

17. Disponibilizar locais públicos para práticas
esportivas de servidores municipais como medida
preventiva de problemas de saúde.

18. Capacitação profissional
A Administração Municipal deverá promover a
disponibilização de recursos para treinamento nos
termos da Lei 9.337/04, com cursos de formação
continuada permanente para as diversas áreas.

19. Revisão do PCCS
Promover nova revisão no PCCS (Plano de Cargos,
Carreiras e Salários), com o objetivo de rever as
gratificações abusivas.

20. Representante por local de trabalho (OLT)
Será concedida licença remunerada a todos os
servidores públicos municipais para o fim de efetiva
participação em cursos de formação sindical, mediante
ofício expedido pelo sindicato.

21. Liberação dos Diretores do Sindicato
Serão liberados para os trabalhos no sindicato, com
suas respectivas remunerações, os 09 (nove) diretores
administrativos do SINDSERV-LD, e de toda a diretoria
quando oficiado com 72 horas de antecedência.

22. Concurso público
Substituição dos serviços terceirizados por funcionários
públicos devidamente concursados, acompanhados
através de uma comissão permanente, que estudará a
viabilidade técnica e legalidade.
Londrina, 15 de dezembro de 2009.
Eder Pimenta de Oliveira
Diretor Presidente
Sindserv-LD
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Pauta de Reivindicações 2010 CMTU
I. CLÁUSULAS ECONÔMICAS
1. Reposição salarial
A partir do dia 1º (primeiro) de fevereiro
de 2010, a Diretoria da CMTU –
Companhia Municipal de Trânsito e
Urbanização, reajustará os salários
dos seus funcionários pelo índice de
inflação apontado pelo INPC, da inflação
acumulada no período de 01/02/2009
(primeiro de fevereiro de dois mil e nove)
à 31/01/2010 (trinta e um de janeiro de
dois mil dez).
2. Reposição do auxilio alimentação
A partir do dia 1º (primeiro) de fevereiro
de 2010, a Diretoria da CMTU, reajustará
o valor do auxilio alimentação pelo
índice da inflação apontado pelo INPC
acumulado no período de 01/02/2009
(primeiro de fevereiro de dois mil e nove)
à 31/01/2010 (trinta e um de janeiro de
dois mil e dez) apontado pelo INPC;
•
Evolução da recuperação do poder
de compra do auxílio-alimentação;
•
Fica criado a partir de fevereiro de
2010 o décimo terceiro do auxílioalimentação.
3. Mecanismo de reposição salarial
Quando o índice de inflação acumular
no período de 12 (doze) meses, a partir
de 01/02/2010 (primeiro de fevereiro de
dois mil e dez), indicar 10% (dez por
cento), a Diretoria da CMTU reajustará
automaticamente de imediato, os
salários e demais vantagens pecuniárias
dos servidores da CMTU.
4. Reposição das perdas pela não
reposição salarial
Pagamento das perdas apuradas pela
não correção dos salários nas datas
base, no período de 01/02/2000 (primeiro

de fevereiro de dois mil) a 31/01/2004
(trinta e um de janeiro de dois mil e
quatro), sendo o índice acumulado de
33,27 (trinta e três vírgula vinte e sete
por cento).
5. Viabilização do convênio com o
cartão Coopercred
A diretoria da CMTU se compromete
a viabilizar o convênio do Cartão
COOPERCRED a partir de 1º de
fevereiro de 2010, de forma a repassar
mensalmente
ao
SINDSERV
a
importância utilizada pelo servidor.
6. Adicional de serviço externo
A Diretoria da CMTU se comprometerá
a reajustar o índice da gratificação por
adicional de serviço externo para os
servidores com função fiscalizadora
(agente de postura e agente de trânsito),
que atualmente conta com um índice de
10%.
7. Gratificação por tempo de serviço
A Diretoria da CMTU se compromete a
retomar, a partir de fevereiro de 2010,
um diferencial de gratificação por tempo
de serviço (inclusive retroativo) para
cada servidor, com um teto específico.
8. Progressão horizontal do PCCS
A CMTU deverá efetuar o pronto
pagamento
da
PROGRESSÃO
HORIZONTAL dos anos de 2006 e
2007 referente ao PCCS implantado em
2004.
9.
Gratificação
por
grau
de
escolaridade
A Diretoria da CMTU se compromete a
implantar, a partir de fevereiro de 2010,
uma gratificação por grau de escolaridade
como incentivo a todos os funcionários. O
funcionário que tiver escolaridade acima
da exigida para seu cargo terá direito a

uma gratificação em seu salário.
10. Auxílio-creche
Pagamento do auxílio-creche aos
servidores nos termos da Lei Municipal
7.005 de 05 de maio de 1997.
11. Licença Maternidade de 6 meses
A CMTU se compromete a conceder
licença maternidade de 06(seis) meses
para todas as funcionárias da empresa a
partir de 1º de fevereiro de 2010.
II CLAUSULAS DE CONDIÇÕES E
RELAÇÕES DE TRABALHO
12. Exames médicos periódicos para
todos os servidores da CMTU
A Diretoria da CMTU se compromete
a implantar o PCMSO a todos os seus
servidores, garantindo assim os exames
médicos periódicos, inclusive os exames
de audiometria e oftalmologia.
13.
Comissão
permanente
de
negociação
A Diretoria da CMTU criará uma comissão
permanente de negociação para tratar
dos assuntos referentes à política de
pessoal da empresa e também, do
mecanismo de reposição salarial descrito
no item 3 deste documento.
14. Capacitação profissional
A Diretoria da CMTU deverá promover
a disponibilização de recursos para
treinamento, com cursos de formação
continuada permanente para as diversas
áreas da empresa, visando assim, a
melhor qualidade do trabalho a ser
desenvolvido pelos funcionários.
15. Representante por local de
trabalho (OLT)
Será concedida licença remunerada a
todos os servidores da empresa, para
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o fim de efetiva participação em cursos
de formação sindical, mediante ofício
expedido pelo sindicato.
16. Liberação dos Diretores do
Sindicato
Será liberado, com sua respectiva
remuneração, 0l(um) funcionário da
empresa, eleito para a Diretoria Executiva
do SINDSERV-LD.
17. Concurso público
A Diretoria da CMTU se compromete a
fazer a contratação imediata, através
do concurso público realizado em 2009,
para repor o quadro de funcionários;
bem como, melhorar a estrutura física e
readequar os equipamentos de trabalho
dos agentes municipais, necessários
para as realizações das tarefas diárias:
rádios, viaturas, motos, entre outros.
18. Plano de saúde
A Administração Municipal subsidiará
parte da implantação de um plano de
saúde alternativo a todos os funcionários
desta empresa.
19. Atestado médico
A Diretoria da CMTU manterá o
aceite dos atestados médicos de
acompanhamento de entes de primeiro
grau dos servidores.
20. Aplicação da NR17
A Diretoria da CMTU regulamentará,
a partir de 1º de fevereiro de 2010,
o intervalo estabelecido na NR17
para os empregados que exerçam
função preponderante de digitação e
atendimento ao público.
Londrina, 15 de dezembro de 2009.
Eder Pimenta de Oliveira
Diretor Presidente Sindserv-LD
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Servidora “pé quente” leva
moto para casa

momento mais aguardado
da noite foi o sorteio da
motocicleta, uma Titan Fan
125cc, sorteada ao final pela
equipe da COOPERCRED que
veio especialmente para evento.
E a vencedora em meio a 40
mil cupons foi a servidora Vera
Lúcia Alvarenga, técnica de
enfermagem da UBS PIND.
Vera não pode estar presente
no dia do sorteio, mas foi avisada
pela diretoria do sindicato e por
amigos “eu fiquei muito feliz
quando me ligaram, fiquei meio
desnorteada, e só depois que
caiu a ficha” conta a servidora
que irá vender a moto para utilizar
o dinheiro para outros fins.

A servidora conta que é “pé
quente”, já ganhou outras duas
vezes na loteria federal e em
outros tipos de sorteio, mas ela
ressalta “não fiquei rica não, pois
não foram os prêmios mais altos
que consegui, mas mesmo assim
já ajudou”.
Para o ano que vem a
COOPERCRED em parceria com
o SINDSERV espera aumentar a
utilização dos cartões e sortear
duas motocicletas no fim de
2010.
Além dessa premiação, houve
também o sorteio de mais 20
brindes para os servidores que
estavam presentes, confira alguns
dos ganhadores nas fotos.

Diretoria do SINDSERV entrega brindes para os servidores sorteados que
participaram da última Assembléia de 2009

Éder entrega a chave da moto para a servidora Vera

N
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Nova Enquete no site do SINDSERV

Em fevereiro tem a data-base

este mês de fevereiro tem a
data-base dos servidores. A
grande expectativa é com relação à
reposição das perdas salariais. Na
campanha para prefeito, Barbosa
Neto (PDT) assinou
um compromisso
com os servidores
de repor a inflação
anual e negociar
as
perdas
deixadas
pelo
PT de Nedson
Micheleti.
A Comissão
Permanente de
Negociação
está apenas
esperando
a
prestação

de contas do ano de 2009 e a
definição da inflação, que deve
ocorrer até o final de Janeiro e
início do mês de fevereiro, para se
posicionar quanto aos números.
Entretanto, a palavra final é do
prefeito, que pode ou não aceitar
as recomendações da Comissão.
Conforme a reunião do dia 13
já tratada nesta edição, o prefeito
Barbosa reafirmou o compromisso,
mesmo sem saber o impacto que
isso causaria nos cofres públicos.
Diante disso, o SINDSERV
gostaria de saber qual é a
expectativa dos servidores com
relação a esse assunto.
Vote na enquête e dê a sua
opinião, acesse o nosso site:
www.sindserv-ld.com.br.

Resultado da enquête
anterior
Na enquête anterior foi perguntado ao servidor a sua
opinião sobre a administração de Barbosa Neto durante o
ano de 2009. Confira o resultado
Como você acha que foi o Governo Barbosa neto neste
ano de 2009

Ótimo
Bom		
Regular
Péssimo
Não Sei

30%
10%
16%
41%
03%

8

JANEIRO 2010

Sindicato triste por perder uma
N

O SINDSERV está de luto com o falecimento de Zilda Mazzeo

o dia 7 de janeiro os servidores
municipais receberam a triste
notícia do falecimento da diretora

do SINDSERV, Zilda Mazzeo.
Servidora do município há mais
de 35 anos, pelo departamento
de obras, ela não conseguiu
realizar um dos seus sonhos, o
de se aposentar e receber uma
aposentadoria digna de quem
tanto serviu a população
desta cidade.
Dentro
da
atual
a d m i n i s t r a ç ã o
“SINDSERV para todos”,
Zilda assumiu com muita
responsabilidade a pasta de
Ação Social, desempenhando
um trabalho exemplar junto com
os servidores que passavam
por necessidades e com

problemas de saúde.
O seu lado humano fez com que
ela se sobressaísse dentro dos
trabalhos que realizava, adquiriu
um veículo para a pasta para
realizar um transporte eficiente
para os servidores, cadastrava
e distribuía cestas básicas e de
material escolar para aqueles
que necessitavam, estabeleceu o
transporte para os atendimentos
médicos dos servidores dentre
muitos outros projetos da Ação
Social do sindicato.
Tamanha dedicação fez com
que a UGT Paraná - Regional
Norte, convidasse Zilda para
também ser a Secretária Regional
da Mulher, onde no mês de
outubro organizou um evento que
reuniu mais de 470 mulheres do

Paraná e estados vizinhos aqui
em nossa cidade.
O carinho que esta servidora
teve com as pessoas que a
conheceram pode ser visto pelas
centenas de pessoas, entre
servidores e autoridades, que
compareceram à capela onde seu
corpo estava sendo velado.
Zilda Mazzeo foi, em sua
passagem aqui na Terra, e
continuará sendo o exemplo de
uma pessoa humilde, carinhosa
e honesta, virtudes pouco
encontradas nos dias de hoje,
mas que fazem muito bem para a
humanidade.
Todos sentirão saudades de
você. Viva a eternidade com a
mesma paz que você transmitiu a
todos nós!
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SINDSERV vai a Dois Vizinhos resgatar
documentação do IESDE/VIZIVALI

N

o dia 4 de dezembro,
o SINDSERV e a UGT
Paraná fizeram uma espécie de
peregrinação. Foram quase 1.500
km entre Londrina e a cidade de
Dois Vizinhos com o objetivo de
recuperar quase 450 monografias
e documentações de alunos de
Londrina e cidades vizinhas que
realizaram o curso do IESDE/
VIZIVALI.
Marcelo Urbaneja, presidente
da UGT Paraná e diretor do
SINDSERV-Ld, juntamente com
Zilda Martins, professor Wilson
Ouriques e Hélida Cristina Moreira
dos Santos, encheram um veículo
do sindicato com as monografias
dos alunos para facilitar a
redistribuição da documentação
aos respectivos donos.
Segundo Urbaneja “a viagem
foi um pouco cansativa, pois
chegando lá, pouca coisa estava

separada e tivemos que ajudar
os funcionários da instituição
a encontrar a documentação,
infelizmente algumas monografias
não foram encontradas, pois não
constavam no banco de dados da
faculdade”.
Mesmo com este imprevisto,
a comissão retornou à cidade
com 97% das monografias
das pessoas que assinaram a
procuração autorizando a retirada
das mesmas.
Conforme
foi
publicado
nas edições anteriores, esta
foi uma das etapas para o
desenrolar do problema que
acabou se tornando o Curso
Normal Superior oferecido pelo
IESDE/VIZIVALI. Os alunos
que durante anos aguardam ter
seus diplomas reconhecidos,
terão que realizar um curso
complementar e seus diplomas

Marcelo Urbaneja, Hélida e Zilda na cidade de Dois Vizinhos

serão reconhecidos pelo Instituto
Federal do Paraná.
A Secretaria Estadual de
Educação juntamente com o
IFPR aguardam somente a
liberação do MEC (questão
praticamente acertada segundo
o secretário e chefe de governo
do estado, Carlos Moreira) e

iniciar as inscrições dos quase
38 mil alunos.
O SINDSERV já conta com uma
tele-sala montada à disposição
do IFPR para realização do
curso deste carga suplementar.
Nela já está ocorrendo o curso
superior à distância "Tecnologia
em Gestão Pública".

Atenção IESD/VIZIVALI
Instituto Federal do Paraná abre inscrições
para o processo seletivo para o curso de Pedagogia EAD

A

IFPR abriu as inscrições para o
processo seletivo para o curso de
Pedagogia EAD, o período de inscrições
vai de 4 a 15 de janeiro de 2010, a taxa de
inscrição é de R$ 50, o Processo seletivo
consiste em:
Art. 1º (...)
I – utilização dos boletins de resultados
dos candidatos que tiverem realizado
o Exame Nacional de ensino Médio –
ENEM – 2009; e
II – avaliação de conhecimentos
adquiridos em processos formativos
de habilitação de professores para o
exercício profissional em Anos Iniciais
do Ensino Fundamental, por uma banca
examinadora, composta por especialista
em educação.
Art. 2º - A seleção dos candidatos que

optarem pela utilização do desempenho
no ENEM, dar-se-á mediante análise dos
boletins de resultados, fornecida pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – INEP.
Art. 3º - A seleção dos candidatos que
optarem pela avaliação de conhecimentos
adquiridos em processos formativos de
habilitação de professores para o exercício
profissional em Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, dar-se-á pela avaliação de:
I – documentos comprobatórios da
participação em processos formativos;
II – documento comprobatório do
exercício profissional em Anos Iniciais do
Ensino Fundamental no setor público (Ato
de nomeação publicado em Diário Oficial ou
contra-cheque) e no setor privado (Registro
em Carteira de Trabalho ou contracheque);

III – memorial descritivo enfocando a
história de vida em processo educativo e
exercício profissional.
Parágrafo Único – Os candidatos devem
encaminhar, via correio (Sedex) fotocópia
autenticada dos seguintes documentos:
carteira de identidade, CPF, histórico do
Ensino Médio, histórico das disciplinas
cursadas em processos
educativos
para habilitação de professores para o
exercício profissional em Anos Iniciais
do Ensino Fundamental, comprovante
do exercício profissional no setor público
(Ato de nomeação publicado em Diário
Oficial ou contra-cheque) e no setor
privado (Registro em Carteira de Trabalho
ou contra-cheque).
(...)
Mais informações no site www.ifpr.edu.br
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Cantata de Natal encerra atividades
com muitas emoções
N

oite Feliz, noite feliz, é
o que diz uma das mais
tradicionais músicas de Natal, mas
para a comunidade do conjunto
Eucaliptos e bairros próximos, que
acompanharam a cantata de natal,
poderiam ser adicionadas diversas
outras emoções a esta letra.
O clima de natal que envolveu os
alunos, professores e funcionários
da Escola Municipal Profª Áurea
Alvim Toffoli contagiou toda a platéia
na noite do último dia 9 que pode
ouvir músicas natalinas e assistir a
uma encenação do nascimento do

menino Jesus.
A Cantata de Natal da escola está
na sua 12ª edição e já se tornou
tradição na comunidade, desde o
mês de setembro, toda a equipe
escolar se organiza para este lindo
evento, com ensaios, preparação
de cenários, provas de roupas,
som, iluminação... tudo no maior
capricho!
A grande surpresa da noite ficou
por conta das funcionárias da escola,
que encenaram com satisfação
o nascimento de Jesus. Foi um
sucesso!!!

No caminhar de Chapéuzinho Vermelho

T

oda história infantil, tem início com
um “Era uma vez...”, e nesta não
poderia ser diferente. A Chapeuzinho
Vermelho receber um missão de sua
mãe, levar uma cesta de doces para a
vovózinha do outro lado da floresta.
No seu caminho cantarolando
feliz, Chapeuzinho passei em meio
aos seus coleguinhas de escola, até
chegar na “floresta Feliz”. Opa! Mas
estão todos chorando! O que está
acontecendo por aqui? Pergunta a

menina.
E todos os animais da floresta
inclusive o temível Lobo Mau,
contam que suas casas estão sendo
destruídas. O Rio chora com a
poluição, o Passarinho não tem mais
aonde pousar, a Cobra e o Coelho
não têm mais tocas onde possam
descansar.
Os problemas não param por ai,
pois até o caçador que na história
original, tenta livrar a Chapeuzinho
do lobo, fica confuso com a
história alterada. Mas logo
topa livrar o lobo que mais
parece um cachorrinho e
parte para combater quem
estava fazendo aquilo com a
floresta.
O lenhador que desavisado
estava, é surpreendido ao
cortar uma árvore. A trupe
raivosa já queria linchar
o pobre homem que ali

trabalhava, mas
através do diálogo
o
convenceram
que a sua atividade
estava acabando
com o lar de todos
e destruindo o
planeta.
Com
tudo
isso
resolvido,
Chapeuzinho
ainda tinha que
completar
a
sua missão e
ao entregar a cesta de doces para
a vovozinha compreende que o
mais importante de tudo o que tinha
vivido em sua aventura estava na
preservação da natureza.
Foi com essa historinha que os
alunos da quarta série da Escola
Municipal Irene Aparecida da
Silva, no bairro Jamile D’Quech,
encontraram para finalizar um projeto

iniciado pela professora Luciana Leite
Barbosa. “Essa apresentação faz
parte de um projeto maior, tivemos
com os alunos, aulas de campo com
a visita do ambientalista João das
Águas, visitamos os fundos de vale
aqui da região, envolvemos todos
os professores da escola em pro da
conscientização e da preservação do
meio ambiente” contou Luciana.
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SINDPHARMA entra em operação
Empreendimento viabiliza melhores preços em remédios para os servidores

U

ma notícia boa para os
servidores,
como
foi
anunciado pelo diretor do
SINDSERV, Marcelo Urbaneja
durante a última Assembléia
Geral de 2009, já está em
funcionamento a SINDPHARMA,
melhor explicando, a Farmácia do
Servidor.
Nela os servidores municipais
filiados ao sindicato poderão
comprar seus medicamentos a
preço de fábrica.
Mas como isso é possível? Na
verdade esse não é um benefício
exclusivo dos servidores do
SINDSERV, pois está sendo
montada
uma
cooperativa
de sindicatos para viabilizar
este empreendimento, onde
mensalmente
os
sindicatos
repassam uma taxa para a
farmácia.
Outro ponto interessante e

que dá maior credibilidade foi a
parceria fechada com o senhor
Sakashita, que trabalha no ramo
farmacêutico há mais de 40
anos, ele será responsável por
administrar a farmácia.
Então preste muita atenção
servidor, a SINDFARMA está
localizada na rua Paes Leme
nº730, entre as ruas Mato Grosso
e Duque de Caxias, telefone
33363838.

